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EDITORIAL
Râșnovul rămâne
orașul sufletului meu
Vineri, 24 iunie, la ședinţa de constituire a Consiliului Judeţean Brașov, am fost ales, cu o largă majoritate de voturi a consilierilor prezenţi, drept președinte
al acestui for și am depus jurământul.
Înainte de alegeri, când am fost desemnat de
colegii mei din Organizaţia judeţeană a PNL să ocup
primul loc pe lista de consilieri judeţeni, am făcut-o
mai mult pentru a ajuta partidul, pentru a „trage” lista,
cum se spune. În schimb, vă mărturisesc că nu mi-a
fost ușor să accept președinţia Consiliului Judeţean, știind că asta înseamnă să renunţ la cealaltă funcţie pe
care am câștigat-o prin alegeri și pe care am ocupat-o
vreme de 12 ani, aceea de primar al orașului nostru. Am
stat multă vreme în cumpănă - iar apropiaţii mei știu
asta - încă din campanie, când PNL a anunţat că sunt
cel pe care îl va susţine la președinţia
Consiliului Judeţean și ulterior alegerilor, când sau purtat negocieri pentru formarea de majorităţi în
administraţia locală din judeţ. Știu că unii dintre Dvs.
înţeleg decizia mea, așa cum știu că alţii resimt o oarecare dezamăgire, gândind că „părăsesc” Râșnovul. Simt
că este de datoria mea de a explica tuturor decizia mea.
Mai întâi, vreau să vă spun că nu „părăsesc”
Râșnovul. Sunt și rămân râșnovean. Aici am casa, aici
am familia, aici îmi cresc copiii, aici am prieteni și acesta e orașul sufletului meu. Voi fi, în continuare, la fel de
preocupat de dezvoltarea comunităţii nostre cum am
fost și până acum. Și, prin toată activitatea mea la Consiliul Judeţean, sper să vă fac mândri că un râșnovean a
ajuns în această funcţie. Am acceptat să preiau președinţia Consiliului Judeţean pentru că am simţit nevoia
unei evoluţii în cariera mea politică și administrativă, la
fel cum, cred, fiecare dintre Dumneavoastră dorește să
evolueze în viaţă și în profesie. Am acceptat pentru că
doresc să demonstrez și să îmi demonstrez că am
capacitatea să fac din judeţul Brașov un exemplu de
bune practici în administraţie și un motor de dezvoltare
economică, așa cum am reușit la Râșnov.
Am acceptat pentru că vreau să schimb mentalităţi și
determin pe cât mai mulţi din administraţia publică să
înţeleagă că o funcţie nu este împortantă prin ea însăși, ci
prin ceea ce reușește să facă pentru oameni cel ce o ocupă.
Am acceptat, în fine, pentru că las în fruntea
Primăriei Râșnov un om pe care îl cunosc, cu care am
colaborat mai mult de un deceniu și despre care știu că
este capabil să-mi ducă munca mai departe cu succes.
Este vorba despre viceprimarul Liviu Butnariu, tot liberal, care îmi va prelua atribuţiile, având girul PNL
Râșnov, cea mai puternică organizaţie politică din
orașul nostru. Îl cunoașteţi și Dumneavoastră, 11 ani a
condus, ca director general, SC Goscom SA, societatea
la care administraţia locală a orașului este acţionar
majoritar. În toată această perioadă, a dovedit că este un
bun administrator, atât prin derularea unor investiţii
complexe în ceea ce privește reţelele de apă și
canalizare, cât și prin faptul că la noi, în Râșnov tariful
la apă-canal este de peste 5 ori mai mic decât în Brașov.
Liviu este la curent cu strategia de dezvoltare a orașului, a fost și este implicat în realizarea mai multor
proiecte, așa că Primăria este pe mâini bune.
Oricum, chiar dacă munca la Consiliul Judeţean
este una solicitantă, voi găsi cu siguranţă timp să particip la ședinţele Consiliului Local Râșnov, să ajut
administraţia orașului să deruleze proiectele începute
și să demareze altele, astfel încât treaba chibzuită să
continue. Și, firește, oricine are o problemă, o idee, o
sugestie va găsi la mine ușa mereu deschisă.
Așa cum, vreme de 12 ani, am fost onorat să vă fiu
primar, voi fi onorat în continuare să reprezint comunitatea noastră la Consiliul Judeţean.
Vă mulţumesc!
Adrian Veștea

Noua echipă pentru Râșnov
Vot de încredere
pentru Adrian Veștea
ULTIMA PROMISIUNE CA
PRIMAR, ÎNDEPLINITĂ:

Pietonalul din Centrul Istoric
a fost inaugurat pe 17 iunie
Paginile 4 - 5

PRIMA PROMISIUNE CA
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEŢEAN BRAȘOV:

Voi fi permanent alături
de râșnoveni, împreună
cu Liviu Butnariu, noul
viceprimar al Râșnovului.
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Noul Consiliu Local
Râșnov a fost
învestit pe 23 iunie
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Cum au votat râșnovenii
Rezultatele alegerilor din 5 iunie 2016: Adrian Veștea, la al patrulea mandat de primar.
Râșnovenii i-au acordat un vot de încredere și pentru Consiliul Judeţean
Râșnovenii și-au ales la începutul lunii alte 333 de buletine de vot au fost anulate.
Rezultate foarte bune
iunie primarul, consilierii locali, dar și Liberalii au câștigat și competiţia pentru
și la Consiliul Judeţean
reprezentanţii în Consiliul Judeţean. La forul deliberativ local, 3.089 dintre
alegerile din 5 iunie, la urne s-au prezentat
6.703 de râșnoveni dintre cei 14.587
înscriși pe listele permanente, prezenţa la
vot fiind de 46,2 %.
Pentru funcţia de primar, numărul
voturilor valabil exprimate a fost de 6.443,
alte 260 fiind anulate. Primarul Adrian
Veștea (PNL) primit 3.664 de voturi
(56,87%), obţinând astfel un nou mandat,
al patrulea. Pe locurile următoare, la mare
distanţă, s-au clasat Daniel Diaconu (PER),
cu 1.035 de voturi (16,06%) și de Marius
Lungu, care a fost votat de 922 de persoane
(14,31%).

Majoritate pentru PNL

Numărul voturilor valabil exprimate
pentru Consiliul Local a fost de 6.370, iar
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Primarul Adrian Veștea a anunţat
încă de la începutul lunii mai că PNL la propus pentru ocuparea funcţiei de
președinte al Consiliului Judeţean
Brașov, iar în 5 iunie, râșnovenii i-au
acordat un vot de încredere. De asemenea, pe lista PNL pentru Consiliul
Judeţean s-a regăsit și Drăguţu Ionuţ.
Astfel, la Râșnov, lista candidaţilor PNL
(deschisă de Adrian Veștea) a obţinut
57,33% dintre voturile valabil exprimate, un scor mai mare decât media pe
judeţ, care a fost de 38,37%. Lista de
candidaţi PSD pentru Consiliul
Judeţean a fost votată de 19,02% dintre
râșnovenii prezenţi la urne, iar podiumul a fost încheiat de PER, care a obţinut 13,34% din voturi.

voturile valabil exprimate, adică 49,20%,
fiind acordate acestei formaţiuni politice.
Și în acest caz, diferenţa faţă competitorul
electoral clasat pe locul al doilea, Partidul
Social Democrat, a fost semnificativă,
social - democraţii au obţinut 1.121 de
voturi (17,86%). Tot în urma scrutinului
din 5 iunie, PER a obţinut 1.038 de voturi
(16,53%), iar ultima formaţiune politică
care a trecut pragul electoral de 5% (ce i-a
permis să își trimită un reprezentant în
Consiliul Local) fost un partid local, Mișcarea Social Liberală, obţinând astfel 416
voturi (6,63%).
În urma votului din 5 iunie, cele 17
mandate din Consiliul Local Râșnov, au
fost împărţite între PNL – 9, PSD – 4, PER
– 3 și MSL – 1.
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ALDE

6
PND
177

282

MSL

3.089

1.038

Partid

Număr voturi

Procent Mandate în CL

1. PNL
2. PSD
3. PER
4. MSL
5. ALDE
6. PND
7. Pârvu Ionel
(independent)
8. Boteanu Iancu
(independent)

3.089
1.121
1.038
416
282
177

49,20%
17,86%
16,53%
6,63%
4,49%
2,82%

9
4
3
1
0
0

155

2,47%

0

92

1,47%

0

UDMR

PMP

81

82

100

9

8

7

UNPR

3.664
1.035
922
170
169
344
139

57,7%
16,06%
14,31%
2,64%
2,62%
5,34%
2,16%

8

PNL
3.609

Boteanu Iancu
92

Voturile pentru Consiliul Judeţean

Voturile pentru Consiliul Local Râșnov

PNL

Veștea Adrian
Diaconu Daniel
Lungu Marius
Liurca Bogdan
Frenţiu Ioan
Boteanu Cătălin
Pârvu Ionel

Pârvu Ionel
155

PER

1.121

Numele candidatului Număr voturi Procent

7

416

PSD

Voturi pentru primar

Partid

Număr voturi

Procent

1. PNL
2. PSD
3. PER
4. ALDE
5. PND
6. FDGR
7. PMP
8. UDMR
9. UNPR

3.609
1.140
800
183
164
136
100
82
81

57,33%
19,02%
13,34%
3,05%
2,74%
2,27%
1,67%
1,37%
1,35%

PSD
1.140

PER
800

FDGR

PND

ALDE

136
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183
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PREMIERĂ ÎN VIAŢA POLITICĂ LOCALĂ:

Doi râșnoveni în CJ Brașov

Adrian Veștea la depunerea jurământului în
calitate de președinte al Consiliului Judeţean
Brașov, pentru mandatul 2016-2020.

Pentru prima oară în 27 de
ani, de la primele alegeri locale de
după anul 1990, Râșnovul este
reprezentat în Consiliul Judeţean
Brașov. Astfel, în urma alegerilor
locale din 5 iunie, au obţinut
mandate liberalii Adrian Veștea
(primar al Râșnovului), care a fost
și propunerea PNL pentru funcţia
de președinte a Consiliului
Judeţean Brașov, și Drăguţu
Ionuţ. Ședinţa de constituire a
forului deliberativ judeţean s-a
desfășurat în 24 iunie și, în primă
fază, ambii râșnoveni au fost validaţi în funcţia de consilieri
judeţeni. De altfel, Ionuţ Drăguţu
este unul dintre cei mai tineri consilieri judeţeni, el fiind unul dintre
cele două „ajutoare” ale decanului

de vârstă, Wittstock Eberhard Wolfgang (FDGR), care a condus
prima ședinţă a CJ, așa cum
prevede legislaţia.
După validarea aleșilor, noul
Consiliu Judeţean și-a desemnat
președintele. Pentru ocuparea
acestei funcţii au fost nominalizate
două persoane, respectiv Adrian
Veștea, din partea grupului PNLPER (cu susţinerea FDGR și
UDMR) și social-democratul Marius Dunca. Dintre cei 35 de consilieri au votat 33 (doi dintre ei fiind
absenţi la momentul respectiv), iar
cu 20 de voturi, președinte al Consiliului Judeţean Brașov a fost ales
Adrian Veștea. Marius Dunca a
obţinut 11 voturi, iar două buletine
de vot au fost anulate.

Ionuţ Drăguţu (31 de ani), în calitate de cel mai
tânăr consilier judeţean, a condus alături de
decanul de vârstă Wittstock Eberhard - Wolfgang
prima ședinţă de plen a CJ Brașov.
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Noul Consiliul Local
a fost învestit pe 23 iunie
Liviu Butnariu – ales viceprimar al Râșnovului
Prefectul Brașovului, Ciprian Băncilă, a convocat Consiliul Local Râșnov,
în 23 iunie, în ședinţa de constituire a
forului deliberativ local, pentru a fi validaţi în funcţie aleșii, dar și pentru a fi
ales viceprimarul. În cadrul aceleiași
ședinţe, a depus jurământul și primarul Adrian Veștea, care va renunţa
însă la funcţie, după ce în 24 iunie a
fost ales președinte al Consiliului
Judeţean Brașov.
Conform uzanţelor, prima ședinţă a
fost condusă de decanul de vârstă,
Bucșa Dumitru, ajutat de cei mai tineri
dintre aleși, respectiv Brezean Dorin și
Bărbulescu Bogdan.
Consiliul Local Râșnov este compus
din 17 membri, cei mai mulţi dintre ei,
respectiv 9, fiind liberali. Forul deliberativ local este completat cu patru consilieri social-democraţi, trei de la PER și
unul de la Mișcarea Social Liberală.
Așa cum prevede procedura, în
primă fază au fost constituite grupurile
de consilieri, respectiv PNL, PSD și
PER. Odată depășită această etapă, s-a
format și comisia de validare, compusă
din trei liberali - Drăguţu Dumitru,
Ducar Marieana și Secăreanu Rareș un reprezentant al PSD, respectiv Băr-

bulescu Bogdan, și un consilier al PER,
Dascălu Paul. Cei cinci membri ai
Comisiei de Validare au primit lista de
consilieri rezultată în urma alegerilor
din 5 iunie și au analizat documentele
depuse la dosarul fiecărei persoane
nominalizate pentru a ocupa un post în
forul deliberativ local. Totuși, în loc de
17 persoane, pe listă erau 18, întrucât
MSL avea doi consilieri care revendicau
unicul mandat al partidului, însă
comisia l-a invalidat pe unul dintre ei,
respectiv pe Boteanu Marian. Ceilalţi 17
consilieri au fost apoi validaţi și de plen,
iar astfel că noua echipă de la Consiliul
Local și-a intrat în drepturi.
După încheierea acestei etape, prefectul Brașovului le-a urat succes noilor
consilieri, iar Graţiela Chiţu, șeful Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor și
Contencios Administrativ din Prefectură a amintit că în mandatul trecut a
colaborat foarte bine cu Râșnovul, toate
hotărârile de Consiliu Local din perioada 2012-2016 fiind validate de Prefectură. Totodată ea a spus că îl apreciază
pe Adrian Veștea, un primar „fără pic de
influenţă negativă legislativă”.
În mandatul 2012 - 2016, viceprimar al Râșnovului a fost Marieana

Ducar (PNL), însă pentru următorii
patru ani ea considerat că este timpul să
predea „ștafeta” tinerei generaţii. În ședinţa din 23 iunie, propuși pentru a
ocupa un post de viceprimar al
Râșnovului au fost Diaconu Daniel
(PER), Lungu Marius (PSD) și Liviu
Butnariu (PNL).
Având în vedere că PNL deţine
majoritatea în Consiliul Local, a fost
desemnat un viceprimar liberal, respectiv
Liviu Butnariu, care a obţinut 10 voturi.
Diaconu Daniel a obţinut trei voturi, iar
Lungu Marius patru (cu excepţia lui Butnariu, ceilalţi au fost votaţi doar de membrii propriului partid).
De altfel, cum Adrian Veștea a fost
desemnat președinte al Consiliului
Judeţean Brașov, va renunţa la funcţia
de primar în cursul acestei săptămâni,
astfel că până la organizarea alegerilor
anticipate, Liviu Butnariu va fi viceprimar cu atribuţii de primar.
„Mă bucur că partidul care a obţinut cele mai multe voturi a dat viceprimarul, așa s-a întâmplat și se întâmplă
într-o democraţie. Vreau să îi
mulţumesc doamnei Ducar și să-i urez
succes noului viceprimar, Liviu Butnariu. Eu va trebui să optez pentru una

dintre funcţii, dar vă asigur că și de la
conducerea Consiliului Judeţean voi fi
permanent alături de râșnoveni”, a
declarat primarul în timpul ședinţei de
plen din 23 iunie. El le-a transmis
aleșilor locali că „va trebui să vă
înţelegeţi bine și să faceţi o echipă bună,
astfel încât orașul să meargă bine. Consiliul Local nu trebuie să devină un ring
de dispute”.
La rândul său, noul viceprimar al
Râșnovului, Liviu Butnariu, a declarat
ca „în Consiliul Local, nu trebuie să
ţinem cont că suntem PNL, PER, PSD
sau MSL. Va trebui să formăm o echipă
care să lucreze pentru bunul mers al
orașului. Fiecare dintre noi va trebui să
venim cu puncte de vedere constructive,
fără reticenţele din campania electorală.
Veţi avea concursul meu pentru a face ca
Râșnovul să meargă la fel de bine”.
Totodată, fostul viceprimar al
orașului, Marieana Ducar în Râșnov
„lucrurile au mers bine pentru că a fost
înţelegere. Într-o comunitate, dacă
înţelegere nu e, nimic nu e! Ne pare rău
că Adrian Veștea va merge la Consiliul
Judeţean, ne bucurăm în același timp
pentru el și sunt convinsă că va alături
de râșnoveni în continuare”.

MSL, doi
pretendenţi,
două ștampile

Ședinţa de constituire a CL
Râșnov nu a fost lipsită de
surprize. Mai exact, pentru a
ocupa mandatul Mișcării
Social – Liberale (MSL), s-au
înscris doi pretendenţi, respectiv, Botean Marian (candidatul clasat pe primul loc
pe lista depusă la Biroul Electoral Judeţean) și Pivodă
Dumitru, cel care s-a clasat
pe locul al doilea, fiecare cu
propria ștampilă de partid.
Ba mai mult, Botean a emis
și un document prin care îl
invalida pe colegul lui de
partid, devenit între timp
adversar.
Într-un
final,
comisia de validare i-a dat
câștig de cauză lui Pivodă.
Totodată, lui Botean i s-a
comunicat faptul că poate
contesta în instanţă decizia
Comisiei de validare, la Tribunalul Brașov.

Configuraţia noului Consiliu Local, mandatul 2016 - 2020
PER
3 mandate

MSL
1 mandat
PNL
9 mandate

PSD
4 mandate

Viceprimar Butnariu Liviu Călin, PNL
42 ani

Bărbulescu Bogdan
Andrei, PSD
30 ani

Bott Gelu, PNL
52 ani

Brezean Dorin Ion, PER
33 ani

Haydu Mihai Marius, PSD Lungu Marius Cristinel, PSD Mocanu Neculai, PNL
45 ani
47 ani
63 ani

Bucșa Dumitru, PNL
71 ani

Dascălu Paul, PER
38 ani

Diaconu Daniel Nicolae, PER Drăguţu Dumitru, PNL
35 ani
48 ani

Nan Cătălin Viorel, PNL
38 ani

Secăreanu Rareș
Cornel, PNL
39 ani

Stoica Zaharie
Marghiloman, PNL
50 ani

Pivodă Dumitru, MSL
64 ani

Ducar Marieana, PNL
62 ani

Urs Ion, PSD
53 ani
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S-A SCRIS DIN NOU ISTORIE LA RÂȘNOV

Pietonalul din Centrul Istoric
a fost inaugurat pe 17 iunie
Râșnovul a devenit primul oraș din România care și-a transferat traficul auto din zona centrală în subteran
Reabilitat într-un timp record, noul Centru istoric al Râșnovului a fost inaugurat
înainte de Rusalii, pe 17 iunie, printr-un
eveniment de anvergură. Noul pietonal din
localitate a fost luat cu asalt de numeroșii
râșnoveni care au ţinut să „testeze” noua zonă
de agrement. Unii au venit pentru a se bucura
de spectacolul pregătit de autorităţile locale,
alţii pentru a sta la o terasă sau pentru a face
poze într-un loc pus în valoare până la cele mai
mici detalii.
De asemenea, la inaugurarea pietonalului
au participat mai mulţi primari, parlamentari,
consilieri judeţeni, reprezentanţi ai Camerei
de Comerţ și Industrie Brașov, iar toţi au apreciat această investiţie.
După ce, în deschidere au cântat Andrei
Lăzăroiu, Costel Lăzăroiu și Ralflo, pe scenă a
urcat Ștefan Bănică Jr., „capul de afiș” al
evenimentului, care, mai bine de o oră a încins
atmosfera, și așa tropicală. Cum era firesc, așa
cum li se întâmplă marilor artiști, Bănică nu a
fost lăsat de public să plece cu una cu două,

fiind rechemat pe scenă pentru un bis: „Veta”.
Un alt moment spectaculos a fost inaugurarea arterei rutiere care trece pe sub Centrul
istoric. Pasajul rutier subteran de la Râșnov,
cu o lungime de peste 300 de metri, a fost
inaugurat într-un mod original, primele care
trecut pe sub Piaţa Unirii fiind autospecialele
pompierilor râșnoveni.

Echipa câștigătoare
Înainte de concertul Ștefan Bănică Jr. să își
înceapă recitalul, Adrian Veștea a urcat pe scenă
pentru a mulţumi întregii echipe a Primăriei
Râșnov, alături de care, în ultimii 12 ani, s-au
implementat numeroase proiecte, care au
schimbat practic faţa orașului, devenit în anul
2014 staţiune turistică de interes naţional. Astfel, Adrian Veștea l-a chemat alături pe Liviu
Butnariu: „un prieten drag mie, un om care a
fost aproape de mine, viitorul viceprimar al
Râșnovului”. Primarul a amintit că în cei 12
ani, „toate aceste proiecte au fost manageriate
de mine, ca și manager de proiect. Alături a fost

directoarea economică din Primăria Râșnov,
Gabriela Agafiţei, directorul pe partea de
proiecte culturale, Nicolae Pepene, șeful de servicii, Ilie Olteanu, Sârbu Mihaela, șeful «Urbanismului», Mircea Tobă, Băiţă Monica, Florian
Șerban, Marcovici Gheorghe. Au fost mulţi
oameni destoinici. Să știţi că împreună cu ei
am reușit să facem toate aceste proiecte, iar
astăzi Râșnovul se poate lăuda cu asemenea
investiţie majoră”.
De altfel, Adrian Veștea le-a spus oamenilor
prezenţi în piaţă că va ocupa funcţia de președinte al Consiliului Judeţean Brașov, dar le-a că
nu își va lua ochii de la Râșnov: „Vă promit că
voi rămâne permanent alături de râșnoveni, iar
dacă voi pleca la Brașov, vă asigur că Ștefan
Bănică Jr. va cânta în cadrul evenimentului de
inaugurare a Aeroportului de la Ghimbav”. Pe
scenă a fost invitat și reprezentantul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Centru, președintele Polului de Creștere Brașov, Mihail Veștea.
Acesta a transmis și un mesaj din partea directorului Agenţiei de Dezvoltare Regională Cen-

tru, Simion Creţu, care a ţinut astfel să felicite
autorităţile râșnovene pentru modul în care au
reușit să implementeze proiectele cu fonduri
europene.

Proiecte europene în valoare
de 100 de milioane de euro,
implementate la Râșnov
Proiectul integrat de reabilitare modernă a
Centrului Istoric al Râșnovului, prin care a fost
realizată o parcare subterană unică în România, este doar ultimul dintr-o lungă listă de
investiţii ce s-au realizat a Râșnov. În ultimii
12 ani, a declarat Adrian Veștea, Râșnovul a
implementat proiecte în valoare totală de 100
de milioane de euro. „Aceste proiecte sunt vizibile și aduc bunăstare comunităţii noastre, fie
că vorbim de învăţământ, fie că vorbim de turism sau de infrastructură. Toate aceste
proiecte sunt vizibile, iar lucrul acesta nu era
posibil decât cu ajutorul unei echipe din
Primăria Râșnov”, a spus Veștea.

Timp de cinci ani, pentru locurile din
parcarea subterană nu se vor plăti taxe
Noua parcare subterană de sub Piaţa Unirii a devenit funcţională, astfel că cei care vor să urce
cu liftul pe plan înclinat la Cetate sau vor dori să participe la diferitele evenimente culturale din
localitate nu vor mai fi nevoiţi să se învârtă prin zonă, în căutarea unui loc de parcare. De noua
facilitate, turiștii vor putea beneficia gratuit, pentru că primarul Râșnovului, Adrian Veștea, a
anunţat că în următorii cinci ani nu se va percepe nici o taxă de parcare. Totuși, el a avertizat că
asta nu înseamnă că parcarea va putea fi transformată de riverani într-un garaj. „Avem în vedere
implementarea unui sistem de monitorizare, cu tichete care vor trebui să fie puse pe parbriz.
Durata maximă de staţionare a unei mașini va fi de 12 ore, iar cele care stau mai mult, vor fi ridicate”, a precizat primarul Râșnovului.

CE SPUN ALŢII DESPRE NOI, RÂȘNOVENII
Un câștig
extraordinar
„Finalizarea acestui
proiect este încă un pas spre
transformarea Râșnovului
în staţiunea turistică de altă
dată. Nu trebuie să uităm că,
indiferent de elementele de
moderne adăugate centrului
istoric, atât în Evul Mediu,
când se numea Marktplaz,
cât și în perioada interbelică, când piaţa se numea Regina Maria, această zonă a orașului reprezenta locul de
adunare al comunităţii și al celor care vizitau Râșnovul
din interese economice sau, după ce a devenit staţiune,
să se recreeze. Pentru strategia de dezvoltare a
Râșnovului, cred că acest spaţiu este un câștig extraordinar, în special prin facilităţile pe care le oferă pentru
organizarea unor evenimente culturale. La Râșnov, am
făcut echipă cu Adrian Veștea timp de șase ani. Este cel
mai competent om din administraţia locală pe care lam cunoscut până acum. Este un om care știe să
lucreze în echipă și le lasă posibilitatea de a-și exercita
profesia, își respectă promisiunile și, atunci când fixează niște obiective pentru instituţia pe care o conduce
nu se lasă până când nu le atinge. Din punctul meu de
vedere, știu că este atașat de istorie și a susţinut turis-

mul cultural în staţiune și sunt sigur că va implementa și la nivelul judeţului strategia pe care a susţinut-o la
Râșnov. Personal, cred că sub mandatul său, judeţul
Brașov va fi numărul 1 la nivel naţional în ceea ce
privește turismul cultural, pentru că atât patrimoniul
istoric, dar și cel natural ne îndreptăţesc să avem aceste aspiraţii.”
- Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean
de Istorie Brașov și fost director al Direcţiei
de Cultură din Primăria Râșnov

Orașul din
judeţ cu cea
mai rapidă
dezvoltare

„Râșnovul are proiecte
realizate
cu
fonduri
europene unicat în România, atriumul și tunelul rutier subteran inaugurat astăzi,
liftul cu cremalieră către
Cetate, Dino Parc, care, alături de alte proiecte ce s-au
făcut în ultimii ani la Râșnov din fonduri aduse în oraș,
și exemplific aici doar complexul de trambuline ce găzduiește Campionate Mondiale de sărituri, vor genera

plusvaloare, bani în buzunarele oamenilor din zonă. În
judeţ, după Brașov, Râșnovul a ajuns acum probabil cea
mai vizitată destinaţie turistică. E cu siguranţă orașul
din judeţ cu cea mai rapidă dezvoltare. Toate acestea nu
ar fi fost posibile fără aportul nemijlocit al primarului,
care a înţeles că dacă nu ai resurse atrase pe proiecte,
dezvoltarea orașului e imposibilă, pentru că fondurile
locale sunt insuficiente. Toate au fost proiecte
ambiţioase în care probabil mulţi nu au crezut de la
început. Acum, mulţi brașoveni din judeţ îi invidiază pe
râșnoveni pentru cum a ajuns Râșnovul în ultimii ani,
un oraș frumos, curat, o adevărată staţiune turistică.”
- Silviu Costea, președintele Camerei
de Comerţ și Industrie Brașov

Cred că
întreg judeţul
ar trebui
să arate ca
Râșnovul
„Este un moment marcant al istoriei Râșnovului.
Putem spune că în ultima
perioadă am asistat la o
schimbare la faţă a staţiunii,

iar acest lucru a fost făcut de primarul Adrian Veștea.
După ce am văzut ce s-a întâmplat aici, cred că întreg
judeţul ar trebui să arate ca Râșnovul. Pe scurt, judeţul
Brașov ar trebui să fie un Râșnov al României.”
- Mihai Donţu, deputat PNL

De această
investiţie nu
va beneficia
doar orașul,
ci și turiștii
„Este un primar bun,
tânăr, cu multe realizări în
acest oraș. Este de apreciat
faptul că a reușit să realizeze acest pasajul și parcarea subterană, eliberând
astfel centrul orașului de traficul rutier. De această
investiţie nu va beneficia doar orașul, ci și turiștii care
vin la Cetate. De acum încolo, sunt convins că și în calitate de președinte al Consiliului Judeţean va avea
multe realizări. Are o experienţă de 12 ani în administraţia publică și știe ce va trebui făcut pentru dezvoltarea judeţului.”
- Mircea Bălășan, primarul comunei Bunești

EVENIMENT

Investiţii în toate domeniile
Astfel, printre altele, s-au realizat laboratoarele de la Grupul Școlar Industrial Râșnov,
proiect finalizat, astfel că unitatea de învăţământ
dispune acum de o sală de sport și de laboratoare
moderne. Un alt proiect a vizat Școala Gimnazială
nr. 2, iar prin realizarea acestei investiţii, Adrian
Veștea a afirmat că „putem spune că acum, copiii
noștri învaţă în cele mai bune unităţi de
învăţământ, cu o infrastructură modernă, cu laboratoare bine dotate. Cele 21 de săli de clasă de la
Școala Gimnazială nr. 2 «Peter Thall» sunt o mândrie pentru noi”.
Anul trecut, a adăugat primarul, au fost ter-
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minate lucrările la liftul pe plan înclinat ce asigură
legătura între Centrul Istoric și Cetate. „În 2015,
mai precis începând din luna iunie, 25.000 de vizitatori au folosit acest lift, în condiţiile în care centrul era în șantier. Anul acesta, până în prezent
avem 15.500 de persoane care au folosit liftul pe
plan înclinat cu cremalieră”, a explicat Veștea.
Totodată, el a amintit că în ultimii ani, cu fonduri
europene, „am avut două proiecte de modernizare
a unor drumuri forestiere, unul în valoare de 1,5
milioane de euro, iar celălalt de un milion de
euro”. Aceste proiecte, a adăugat Veștea, ar putea fi
continuate, astfel încât să fie asigurată legătura cu
staţiunea Bușteni.
„Avem una dintre cele mai moderne pepiniere

din România, o investiţie de peste un milion de
euro, iar acest proiect l-am făcut prin
îmbunătăţirea valorii economice a pădurii, prin
achiziţionarea de echipamente și mașini, precum
și producerea de puieţi forestieri de calitate”, a mai
declarat primarul.
Pentru valorificarea potenţialului turistic al
staţiunii, Adrian Veștea a menţionat că a fost realizat un centru de informare turistică în vecinătatea Cetăţii, un proiect implementat tot printr-un
program cu finanţare europeană. Totodată, el a
reamintit că Râșnovul a fost prima localitate din
România „care a accesat un proiect de promovare
turistică, fără de care Râșnovul nu era staţiune turistică de interes naţional”.

Tot cu fonduri europene, a fost implementat și
un proiect ce vizează interoperativitatea sistemelor electronice. „Sunt doar câteva dintre
proiectele pe care le cunoașteţi”, le-a spus Adrian
Veștea râșnovenilor prezenţi în piaţă.
Edilul a amintit că proiecte de investiţii au fost
implementate și prin programe guvernamentale:
„Am reabilitat reţelele de apă și astfel am ajuns ca
acum să avem cel mai mic preţ al apei potabile, de
cinci ori mai mic decât cel care se percepe în alte
locuri”. De asemenea, a fost realizat Complexul
Olimpic de sporturi de iarnă, unul modern care a
plasat Râșnovul pe harta europeană a sporturilor
de iarnă, iar micii sportivi râșnoveni au unde să se
pregătească în cele mai bune condiţii.

Zonă pietonală pe
aproape un hectar
Proiectul de reabilitare a Centrului Istoric nu a însemnat doar realizarea pasajului rutier subteran cu o lungime
de peste 300 de metri și a parcării cu o capacitate de peste
100 de locuri, ci și transformarea acestei părţi a orașului
într-o zonă în care râșnovenii și turiștii să se poată relaxa
sau să aibă ocazia de a participa la evenimente culturale.
În acest sens, prin acest proiect, Piaţa Unirii, dar și strada
Republicii au fost transformate în zone pietonale. „În Piaţa
Unirii, zona pietonală are o suprafaţă de 6.000 de metri
pătraţi, iar pe strada Republicii, de peste 3.800 de metri
pătraţi”, a explicat primarul Râșnovului, Adrian Veștea. În
acest perimetru au fost instalate băncuţe, a fost realizată o
fântână arteziană asemănătoare celei din Piaţa Mare din
Sibiu, iar comercianţii își vor putea instala terase. De
asemenea, configuraţia locului va permite organizarea
unor evenimente culturale, de la concerte la expoziţii în
aer liber, primul exemplu în acest sens fiind concertul lui
Ștefan Bănică Jr. „Am trăit multe evenimente plăcute aici,
împreună. Era timpul ca aici, pe pietonal să avem evenimente culturale de care să se bucure atât comunitatea
noastră, cât și cei care le vizitează orașul”, a declarat primarul Râșnovului, Adrian Veștea, în timpul evenimentului
de inaugurare a noului Centru Istoric.

CE SPUN ALŢII DESPRE NOI, RÂȘNOVENII
Râșnovul, un
model de
dezvoltare al
comunităţilor
din România
„Cele două proiecte de
la Râșnov, respectiv liftul pe
plan înclinat și reabilitarea
Centrului Istoric, sunt încă
o dovadă că cei care știu să
utilizeze fondurile europene
puse la dispoziţie reușesc să transforme localităţile pe
care le conduc. Felicit administraţia locală din
Râșnov, pe primar, pe consilierii locali, și colegii din
aparatul Primăriei pentru implicarea lor în derularea
proiectelor. Îi felicit și pe constructori, mai ales că în
ultima perioadă știm că foarte multe proiecte au eșuat
din cauza executanţilor lucrărilor. Cred că Râșnovul
intră, pe zi ce trece, pe un nou drum, ca un model de
dezvoltare al comunităţilor locale din România. Mă
bucur pentru colegii din Agenţia de Dezvoltare
Regională 7 Centru, care au fost în permanenţă alături de beneficiari în atragerea de fonduri europene
pentru comunităţile din judeţele deservite. Sunt convins că lui Adrian Veștea i-ar fi fost mai simplu să

rămână primar, pentru că aici a crescut și pus
lucrurile la punct. Cred că îi va fi mai greu la Consiliul Judeţean. Abordarea pe care va trebui să o aibă va
trebui să fie similară celei de la Râșnov, în sensul de a
gândi proiecte pe termen lung, care nu se vor face de
la o zi la alta, dar vor duce la dezvoltarea judeţului. Va
trebui să continue proiectele începute prin POR și
PNDL de dezvoltare a judeţului, proiectele pentru
dezvoltarea sistemului sanitar, dar va trebui să se concentreze și pe finalizarea aeroportului sau a altor
proiecte de infrastructură. Cred că un punct forte al
lui Adrian Veștea este că nu este singur. Suntem o
echipă, a PNL, cu experienţă în administraţie, oameni
care sunt alături de el și îl vor ajuta permanent.”
– Mihail Veștea,
președintele Polului de Creștere Brașov

Felicit
administraţia
publică locală
„Observ că Râșnovul a
devenit un oraș cu adevărat
european, în care investiţiile cu fonduri europene au
fost prioritare, ceea ce
înseamnă că din banii

comunităţii s-au folosit mai puţini, lucru care a permis repartizarea lor către alte obiective. Felicit
administraţia publică locală și cred că poate fi un
exemplu de bună practică și pentru alte unităţi teritorial-administrative.”
– Ciprian Băncilă, prefectul judeţului Brașov

Sunt convins
că râșnovenii
sunt mândri
de Adrian
Veștea și
echipa lui
„Reamenajarea centrului istoric din orașul
Râșnov reprezintă finalizarea unui amplu program de investiţii care
scoate în evidenţă istoria și frumuseţea acestui oraș,
asigurând totodată dezvoltarea turistică și sportivă a
acestei zone. Sunt convins că râșnovenii sunt mândri
de aceste investiţii realizate de primarul orașului
Râșnov, Adrian Veștea, împreună cu echipa lui. Aceștia
au realizat într-un termen foarte scurt lucrări de
investiţii care fac ca acest oraș să fie cunoscut din

punct de vedere turistic și sportiv atât la nivelul
naţional, cât și la nivel internaţional. Primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea, a dovedit prin finalizarea
acestei investiţii că este unul dintre cei mai buni primari din România.”
– Gheorghe Ialomiţianu, deputat PNL

Adrian Veștea
a trecut
la nivelul
următor
„Cred că e prima
localitate din Transilvania
care are tunel în subteran
în centrul orașului, pentru a decongestiona circulaţia, dar și o pietonală
atât de frumoasă. Acesta
este probabil un proiect
cu care Adrian Veștea și-a
definitivat promisiunile lui de primar de oraș și a
trecut la nivelul următor, de președinte al Consiliului Judeţean Brașov. Așa cum tot ce a promis la
Râșnov, așa și la judeţ sunt convins că va realiza
tot ce și-a propus.”
- Vasile Ungureanu, consilier judeţean

COMUNITATE
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PE SCURT
" CETATEA, LA TÂRGUL EUROPEAN AL CASTELELOR. Pentru al doilea
an consecutiv, autorităţile locale din Râșnov au
primit invitaţia de a participa la Târgul European al Castelelor, găzduit în perioada 14 - 15
mai de Castelul Corvinilor din Hunedoara,
manifestarea reunind reprezentanţi ai
castelelor, cetăţilor și muzeelor din cinci ţări
europene. Astfel, Cetatea Râșnov a beneficiat de
unul dintre cele 30 de standuri unde miile de
vizitatori au putut găsi informaţii despre castele
sau cetăţi medievale din România, Slovenia,
Ungaria, Polonia și Bulgaria. Pe parcursul celor
două zile ale evenimentului, participanţii s-au
putut și de o serie de momente cu specific
medieval - turniruri, lupte între cavaleri, concursuri de tir cu arcul sau lecţii de spadă. Pe
lângă specificul evenimentului, la standul
Cetăţii Râșnov au fost puse în valoare și celelalte obiective turistice ale orașului, parcul tematic cu dinozauri, peștera Valea Cetăţii sau liftul
pe plan înclinat.

" ÎN SACRIFICIUL EROILOR SE

GĂSEȘTE NĂDEJDEA BUCURIEI
DE MÂINE. Pe 9 iunie, la Râșnov, ca de altfel în toată ţara, a fost celebrată Ziua Eroilor,
fiind comemoraţi toţi cei care s-au jertfit pentru naţiune și pentru urmașii lor, prilej cu care
reprezentanţi ai instituţiilor importante din
oraș au depus coroane la Monumentul Eroilor.
O sărbătoare care trebuie înţeleasă atât la
nivelul comunităţii locale, cât și în context
european, Ziua Eroilor dă înţelesuri istoriei, iar
acestea, împărtășite generaţiilor viitoare, vor
genera, la rândul lor, noi conţinuturi cultului
eroilor. „Să nu uităm că în Râșnov de puţin
timp a fost așezată crucea ultimului erou căzut
pe câmpul de luptă. Claudiu Chira și-a dat viaţa
pentru Patrie în pământ străin. Claudiu nu a
plecat să cucerească ceva sau în căutarea gloriei, ci pentru a-și face datoria faţă de ţară,
respectând un jurământ militar”, a spus primarul Adrian Veștea, prezent la ceremonie. Alături de recunoștinţa ce trebuie adusă în faţa
crucilor mormintelor eroilor noștri, acesta a
amintit și de nevoia cinstirii eroilor străini care
își dorm somnul de veci în pământul Râșnovului, indiferent de religie, origine sau etnie.

3,966 milioane de euro pentru
restaurarea Cetăţii Râșnov
În incinta fortificaţiei vor fi amenajate muzee și platforme pentru spectacole

Primăria Orașului Râșnov va depune, imediat ce va fi lansat apelul de proiecte, dosarul prin
care va solicita o finanţare de aproape patru milioane de euro pentru restaurarea, modernizarea
și transformarea incintei de vest a Cetăţii într-un
muzeu. „Pentru implementarea acestui proiect
am obţinut avizul Ministerului Culturii. Dosarul
este pregătit. Mai trebuie doar ca ADR Centru să
finalizeze Ghidul solicitantului, la care se mai
fac unele îmbunătăţiri. Imediat ce se deschide
apelul de proiecte, vom depune documentaţia.
Cred că în toamnă vom afla dacă proiectul a fost
admis spre finanţare. În paralel, vom derula procedurile de achiziţie a lucrărilor, astfel încât să
implementăm proiectul cât mai repede”, a
anunţat, recent, primarul Râșnovului, Adrian
Veștea. Acesta a precizat că prin Axa 5.1. din Programul Operaţional Regional se pot finanţa
proiecte în valoare totală de maxim 5 milioane de
euro - din care asistenţa nerambursabilă este de
98% din valoarea eligibilă -, însă pentru lucrările
la monumentul de la Râșnov va fi nevoie de o
sumă mai mică. „Specialiștii au pregătit un
proiect în care au estimat o valoare totală a
lucrărilor de 3,966 milioane de euro, inclusiv
TVA”, a adăugat primarul.
Proiectul are în vedere incinta de sus a fortificaţiei, care are o valoare istorică importantă.
„Acolo putem regăsi imaginea unui târg fortificat din secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea, dar
pot fi identificate și elemente specifice secolului
al XIV-lea. Cererea de finanţare vizează acest
perimetru, unul dintre motive fiind că există o
limită maximă de finanţare. De asemenea, incinta de sus poate fi tratată ca un proiect individual”, a precizat istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Brașov, care a
fost la conducerea Direcţiei de Cultură din cadrul
Primăriei Râșnov, timp de mai mulţi ani.
În urma implementării acestui proiect, Adrian Veștea a declarat că vizitatorului îi va fi oferită
o experienţă complexă, care va cuprinde vizitarea
unui târg fortificat, participarea la reconstituiri
istorice și expoziţii muzeale, scene de living history, ateliere de meșteșuguri istorice.
„Introducerea sută la sută a Cetăţii Râșnov
în circuitul turistic prin restaurarea și amenajarea incintei de vest va avea un impact pozitiv
important pentru obiectivele turistice și culturale din Regiunea Centru și judeţul Brașov, determinând creșterea interesului pentru istoria
Transilvaniei și dezvoltarea unor rute de turism

cultural. De asemenea, proiectul va permite
deschiderea primului muzeu al cetăţii și mărește
infrastructura necesară organizării evenimentelor culturale. Conform agendei culturale
și funcţiilor desemnate pentru spaţiile restaurate, oferta Cetăţii Râșnov va crește atât prin
numărul de obiective (muzeu, reconstituirile
istorice, expoziţiile), cât și prin extinderea spaţiilor dedicate manifestărilor culturale de tip spectacol sau concert”, a precizat Veștea.

Ce lucrări se vor efectua
Primarul Râșnovului a precizat că prin
proiectul „Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov - Incinta de Vest
- și crearea infrastructurii conexe” se vor efectua
o serie de lucrări complexe care ar putea dura în
jur de doi ani.
În primă fază vor fi dezafectate toate amenajările neautorizate efectuate în perioada 20002006, când monumentul a fost administrat de un
investitor italian. Astfel, vor dispărea centurile de
beton, vor fi desfiinţate placa de beton din zona
capelei, precum și toate celelalte „modernizări”
efectuate cu plăci ceramice (faianţă și gresie),
ciment sau alte materiale care nu au legătură cu
specificul acestui monument.
În cea de-a doua etapă se vor efectua lucrări
de consolidare, vor fi reconstruite total sau parţial
(în funcţie de starea actuală)m Turnul Gotic și
Turnul adosat, turnul prăbușit și șarpanta Turnului Triunghiular. De asemenea, vor fi reconstruite
două căsuţe din grupul aflat în zona Turnului
armelor, vor fi făcute intervenţii la ziduri cu
materiale tradiţionale. Proiectul mai prevede
refacerea porţii de acces din zona Turnului
Armelor, dar și restaurarea sistemului de apărare
de tip „gură de lup”, care exista în această zonă.
Totodată, vor fi restaurate elementele de tâmplărie, dar și decoraţiunile.
În faza următoare, cea de modernizare, se vor
realiza instalaţiile electrice, reţelele de alimentare cu apă, canalizarea și se vor instala sisteme de
încălzire.
În exterior se vor realiza amenajări peisagistice, căi de acces și rampe. Având în vedere că
lucrările la incinta de sus a cetăţii vor fi de mare
amploare, primarul a precizat că, în perioada
implementării proiectului, această zonă va fi
închisă vizitatorilor, urmând ca Grădina Cetăţii
să fie utilizată pentru desfășurarea evenimentelor
incluse în agenda culturală a Râșnovului.

Pompierii voluntari de la Râșnov ne
vor reprezenta în competiţia zonală
În perioada 6 - 8 iulie, la Alba-Iulia va avea loc etapa
interjudeţeană a Concursului pentru Serviciile Voluntare
și Private pentru Servicii de Urgenţă. Din Brașov, de la
Serviciul Pompierilor Voluntari ne vor reprezenta cei de
la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU)
Râșnov, iar din partea Serviciilor Voluntare Private de
urgenţă, cei de la Inna Schaeffler.

De 6 ani locul I
„La etapa judeţeană ne-am clasat pe locul I, în urma
celor trei probe ale competiţiei: proba de îndemânare,

cea de ștafetă 4x 800 metri și proba dispozitivului de
urgenţă. Au fost probe contratimp, adică cei care aveau
cel mai bun timp câștigau. A fost vorba despre pregătire,
dar și de noroc, cred eu. De șase ani ocupăm constant
locul I la această competiţie. La faza interjudeţeană vom
concura cu echipe foarte bune din Sibiu, Covasna,
Harghita, Mureș, Alba și Bistriţa. Sunt echipe foarte
bune, mai ales cea din Bistriţa. Dar noi vrem să
câștigăm, cu acest scop mergem, sperăm ca norocul să
fie și acum de partea noastră”, a spus Ionuţ Munteanu,
șef Poliţia Locală Râșnov și coordonator SVSU Râșnov.

Cum va arăta noul muzeu
„Cetatea care trăiește” va fi conceptul sub
care vor fi organizate expoziţii, ateliere tip living
history, târguri medievale, ateliere de educaţie
muzeală și de patrimoniu, concerte, festivaluri,
concursuri treasure-hunt.
Directorul Muzeului Judeţean de Istorie,
Nicolae Pepene, a declarat că vor fi amenajate
spaţii muzeale în care va exista un microclimat
corespunzător. „Avem în vedere organizarea
unor expoziţii permanente și a unora temporare.
Vom folosi atât materialul arheologic descoperit
la Râșnov, dar colecţiile ar putea fi îmbogăţite și
cu piese ale Muzeului Judeţean de Istorie”, a
explicat Pepene.
În spaţiile în care nu se vor realiza lucrări
menite a asigura microclimatul, Pepene a afirmat
că turiștii vor avea ocazia să vadă scene de reconstituire medievală. „De asemenea, vom organiza
și expoziţii în aer liber. La cele două barbacane
va fi expoziţia «Istoria armamentului și a tacticii
militare de asediu și apărare, în antichitate și
epoca medievală». Totodată, vor fi: o zonă pentru
spectacole, un centru de informare și cinci în
care vor exista ateliere meșteșugărești”, a explicat reprezentantul Muzeului Judeţean de Istorie.
Noul muzeu, a mai spus Pepene, va fi unul în
adevăratul sens al cuvântului, cu o organigramă
proprie și personal de specialitate.

Ultima restaurare a Cetăţii
Râșnov, în anii ’50
Adrian Veștea consideră că proiectul are toate
șansele să fie acceptat spre finanţare, singurul
punct slab al dosarului fiind că fortificaţia nu este
inclusă în categoria monumentelor UNESCO,
ceea ce ar fi adus proiectului încă două sau trei
puncte. „Chiar dacă, prin absurd, nu va fi admis
spre finanţare, comunitatea râșnoveană va
implementa acest proiect cu finanţare de la
bugetul local”, a mai spus Veștea. El a amintit că
la Cetatea de la Râșnov, ultima restaurare de
mare amploare s-a făcut în anii ’50, urmate, în
anii 90, de mici intervenţii, apoi, în anii 2000, de
„restaurarea italiană”. „Proiectul actual este unul
integrat, pentru că după finalizarea lui nu vom
avea doar ziduri goale. Cetatea va fi transformată într-un muzeu. După ce vom termina
lucrările, foarte mulţi ani nu va mai fi nevoie de
restaurări, ci doar de lucrări de întreţinere și
conservare a monumentului”, a încheiat Veștea.
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Moment istoric pentru fotbalul râșnovean
Olimpic Cetate a promovat în premieră în Liga a 3-a, după ce a câștigat returul barajului cu Unirea Cristuru Secuiesc, scor 2-0
Fotbaliștii de la Olimpic Cetate Râșnov au
reușit pe 25 iunie cea mai bună performanţă a
fotbalului din Orașul Trandafirilor, reușind în
premieră promovarea în Liga a 3-a. După un
campionat excelent, în care din 30 de meciuri au
avut parte de o singură înfrângere, jucătorii lui
Ioan Sima au dat piept, în dublă manșă, cu echipa
care a câștigat campionatul judeţului Harghita,
Unirea Cristuru Secuiesc. În meciul tur, disputat
pe 18 iunie pe Stadionul Orășenesc din Cristuru
Secuiesc, râșnovenii au început foarte bine și au
deschis scorul prin golgheterul Mariean, în minutul 25. Din păcate, gazdele au egalat până la
pauză după o eroare a apărării lui Olimpic, iar în
repriza a doua au reușit să mai marcheze de două
ori, luându-și astfel un avantaj de două goluri în
disputa pentru un loc în Liga a 3-a. Deși nu au
avut deloc o misiune ușoară, harghitenii având în
echipă jucători cu experienţă, unii dintre ei chiar
foști componenţi ai naţionalei de futsal, fotbaliștii
Râșnovului au reușit să întoarcă soarta calificării
pe stadionul de sub Cetate, același Mariean înscriind de două ori până la pauză. În partea a doua a
jocului, elevii antrenorului Sima au jucat pragmatic, cu socpul de a conserva avantajul necesar
promovării și au reușit acest lucru în ciuda unui
cartonaș roșu primit de mijlocașul Nicodim. „Ne
bucurăm că echipa a reușit să întoarcă rezultatul. Am avut încredere în valoarea lotului și în
munca depusă la acest club și am crezut în promovare chiar și după înfrângerea din tur. Ne
vom înscrie în Liga a 3-a, nu degeaba ne-am luptat pentru a ne câștiga acest drept și ne vom baza

Suporterii, prezenţi în număr mare la stadion: În meciul de acasă, pe lângă determinarea cu care au jucat pentru promovare,
fotbaliștii de la Olimpic au fost susţinuţi de un număr mare de suporteri, tribunele stadionului Bucegi fiind parcă neîncăpătoare.
în continuare pe aceeași jucători, cel puţin în
prima parte a sezonului viitor, iar dacă ei vor
confirma, vor rămână alături de noi și mai
departe”, a spus Liviu Butnariu, președintele
Olimpic Cetate Râșnov, echipă care se va
alătura în Liga a 3-a altor două echipe
brașovene, AFC Hărman și Unirea
Tărlungeni.

Sezon excelent
în campionatul
regulat

Olimpic Cetate Râșnov a
câștigat destul de lejer campionatul Ligii a 4-a din judeţul Brașov, acu-

Următorul pas, etapă de
Cupă Mondială pentru băieţi!
Federaţia Română de Schi
Biatlon a depus dosarul pentru
organizarea unei astfel de
competiţii în 2018, la Râșnov

După ce s-a impus pe harta mondială a săriturilor cu schiurile în competiţiile feminine, pentru orașul Râșnov ar putea veni și următorul pas
în drumul către elita sporturilor de iarnă. Mai
exact, reprezentanţii Federaţiei Române de Schi
Biatlon (FRSB) încearcă să obţină organizarea
unei etape de Cupă Mondială pentru băieţi, care
să aibă loc în 2018 la Complexul Olimpic de la
Valea Cărbunării. Totodată, la Râșnov ar putea
avea loc și un Grand prix de vară, tot pentru
băieţi, care a urma să se desfășoare în 2017. „Am
depus dosarele pentru ambele competiţii și avem
încredere că le putem obţine. Avem de partea
noastră feedback-ul bun primit în urma ediţiilor
de Cupă Mondială la fete și a celorlalte competiţii pentru juniori și tineret de care am reușit
să ne achităm cu brio. Vom primi răspunsul,
pentru ambele concursuri, în această toamnă, în
septembrie sau octombrie urmând a avea loc, la
Zurich, congresul Federaţiei Internaţionale de
Schi, prilej cu care va fi stabilit calendarul pentru sezonul următor. În ceea ce privește etapa de
Cupă Mondială pentru băieţi, am propus organizarea ei odată cu cea de fete, care a devenit o
tradiţie deja pentru Râșnov. Astfel, vineri s-ar
disputa competiţia fetelor, sâmbătă un concurs
mixt pe echipe, fete - băieţi, iar duminică ar sări
băieţii. Dacă vom reuși să aducem competiţia
masculină în România, la Râșnov vor sări cei
mai mari sportivi ai disciplinei”, ne-a spus Puiu
Gaspar, secretarul general al FRSB.
În aprilie 2016, FIS a decis ca în calendarul
său două etape de Cupă Mondială de sărituri cu
schiurile, la feminin, să fie rezervate, pentru al
patrulea an consecutiv, Râșnovului. Evenimentul va avea loc ceva mai devreme faţă de anii trecuţi, în 28 și 29 ianuarie 2017. Cupa Mondială
feminină va debuta la Lillehammer (Norvegia),

în data de 2 decembrie 2016, iar ultima rundă,
cea în cadrul căruia va fi acordat globul de
cristal, se va desfășura la Oberstdorf (Germania),
pe 19 martie 2017. Între noutăţile Cupei Mondiale de sărituri se află etapele de la Pyeongchang,
Coreea de Sud, acolo unde în 2018 se vor desfășura Jocurile Olimpice.

mulând 69 de puncte după 30 de etape. Fotbaliștii
râșnoveni au câștigat 20 de jocuri, au remizat de
9 ori și au fost învinși o singură dată, în
deplasarea de la Cristian. Firesc în aceste condiţii,
golaverajul echipei a fost unul categoric,
86 de goluri marcate și doar 16
primite. „Am avut parte de un
sezon extraordinar, cu o
evoluţie constantă în campionat, am dominat de la un
capăt la altul întrecerea. Am
încercat să-mi motivez jucătorii pentru meciurile de baraj,
ar fi fost păcat să ratăm promovarea după un asemenea an”, a
declarat antrenorul Ioan Sima (foto).

Olimpic Cetate Râșnov, lotul de
jucători și staff-ul de conducere
Portari: Donose Stefan, Danalache
Remus. Jucători de câmp: Bogyor Sorin,
Stefanuci Ionut, Portic Tepertyu, Dobre
Alin, Plesa Aurel, Oprea Vasile, Blaj Iliuta, Nicodim Marius, Ticalo Cornel,
Popescu Marian, Ivanciu Claudiu, Simon
Razvan, Solomon Flavius, Manea
Alexandru, Kalanyos Gabriel, Marcu
Ciprian, Pricop Ciprian, Mariean Alexandru, Popa Emanuel, Apetrei Mihaita.
Antrenori: Sima ioan, Mustata Ciprian.
Delegat: Guteanu Gabriel. Presedinte:
Butnariu Liviu.

Primele medalii pentru
scrimerii de la Olimpic Cetate
Aproape 100 de copii s-au întrecut între 20 și
22 mai la Cupa CSM Brașov la sabie, competiţie
la care au participat și micuţii sportivi de la
Olimpic Cetate Râșnov, care au reușit să obţină
cu această ocazie și primele clasări pe podium la
concursuri. Competiţia s-a disputat pe 3 categorii
de vârstă – U 9, U 11 și U 13, atât la fete cât și la
băieţi. La concursul U9, Alexia Dan a urcat pe
locul al doilea al podiumului, pe trei venind Maia
Neagoe și Andreea Postolică, în timp ce și băieţii
de la Olimpic Cetate au obţinut rezultate bune
prin Mihai Bujor (locul 6) și Bogdan Mardare
(locul 7). „A fost prima participare la un concurs
interjudeţean, copiii au avut emoţiile normale
ale unui debut. S-au comportat foarte bine și
pulsul unei competiţii la care au participat
echipe de tradiţie ale disciplinei, Dinamo,
Steaua, Corona Brașov, CSM Brașov sau
Mușchetarul Brașovean”, a declarat la finalul
competiţiei antrenorul Marius Gălăţanu.

Majoretele din Râșnov,
din nou în topul naţional
În weekendul 13-15 mai, echipa de majorete
a orașului Râșnov a reușit o nouă performanţă
notabilă, reușind să termine pe locul al treilea
Campionatul Naţional desfășurat la Bistriţa. O
disciplină încă nouă pentru ţara noastră, concursurile pentru majorete câștigă tot mai mulţi adepţi, iar „Râșnov Cheerleaders” are un mare merit
în acest sens, antrenorii Luiza și Cătălin Nan
fiind, în urmă cu câţiva ani, între promotorii
acestei ramuri sportive în România. Ediţia din
acest an a Campionatelor Naţionale a cuprins un
număr mare de participanţi, 59 de echipe din 11
judeţe oferind nu mai puţin de 82 de momente
artistice. Formaţiile au concurat la cele patru
secţiuni deja binecunoscute - majorete
tradiţionale, cheer dance, majorete hobby și
cheerleading, la aceasta din urmă echipa din
Râșnov obţinând medalia de bronz.
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Un sfârșit și un nou început

Ultimul clopoţel din anul școlar 2015 - 2016
a sunat vineri, 24 iunie - de Sânziene, în toate
cele patru unităţi școlare din Râșnov. La final de
an, fiecare elev are cu ce se lăuda: unii cu premii,
diplome, coroniţe și noi cunoștinţe, alţii, cu un
„șirag” de corigenţe ce îi vor obliga fie să înveţe să
le treacă, fie să repete clasa.

Aproape un sfert
dintre elevii Școlii 1
au abandonat școala
Ultimul clopoţel a sunat prima dată în
Râșnov la Școala nr.1, structură a Școlii Gimnaziale nr. 3. Părinţi și bunici au venit să se
bucure alături de copiii și nepoţii lor, care la final
de an au fost evidenţiaţi și răsplătiţi cu o diplomă
și o coroniţă, pentru eforturile lor. Nu toţi însă au
fost așa. „La începutul anului școlar erau înscriși
217 elevi. Acum sunt 12 repetenţi, 49 în abandon
școlar și 13 corigenţi. Cu situaţie neîncheiată
sunt 4, ei n-au avut note la discipline diverse și
nu li s-a putut încheia situaţia pentru că n-au
mai venit la școală. Domnilor părinţi, dumneavoastră mă adresez - trimiteţi copiii la școală. Cei
care sunteţi aici, i-aţi trimis, dar spuneţi
vecinilor dumneavoastră care, din motive neîntemeiate nu-și trimit copiii la școală, să îi trimită
pentru că ei vor fi vinovaţi dacă acești copii nu
vor avea viitor. Am să spun cât am să pot, până
obosesc”, le-a transmis directoarea unităţii școlare, prof. Iuliana Zotescu.
Și la Școala Gimnazială nr. 3 sunt probleme
cu elevii care abandonează cursurile. „La
începutul anului școlar, la Școala Gimnazială nr.
3 erau înscriși 395 de elevi. Acum 8 sunt repetenţi, deci sunt corigenţi la mai mult de trei discipline. Mai sunt 14 elevi în abandon școlar mulţi pentru școala aceasta. Sunt și 13 corigenţi.
Dar să vorbim și despre lucruri frumoase. Le
urez mult succes elevilor de clasa a VIII-a, care
vor da piept cu primul lor mare obstacol din
viaţă și sper că nu ne vor face de râs. Pentru toţi
ceilalţi, vă urez o vacanţă plăcută să vă odihniţi,
dar poate mai răsfoiţi și câte o carte”, le-a transmis prof. Iuliana Zotescu.

La Școala 2 au fost
premiaţi și dascălii
Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” se laudă
cu o pleiadă de olimpici și elevi merituoși, dar și
cu multe proiecte iniţiate și duse la capăt. „Azi
facem un bilanţ al anului, ne bucurăm de cele
bune, de toate cele realizate împreună, și îi premiem pe cei merituoși. Vom face și un scurt
bilanţ al proiectelor cu care ne mândrim. Anul
acesta am continuat proiectul - «În școala noastră se citește», ocazie cu care toţi copiii au citit
cel puţin o carte pe care au și prezentat-o. Am

TRADIŢIE. Cheia Liceului Tehnologic Râșnov a fost predată de șefa de promoţie, Diana
Borda, din clasa a XII-a A, lui Marimar Cătană, cea mai bună elevă din clasele a XI-a.
reușit să ne îmbogăţim biblioteca, cu sprijinul
părinţilor și mulţumim încă o dată pentru sprijin. O noutate a fost proiectul Schubtz - Centrul
de Educaţie Durabilă pentru Mediu. Este primul
centru din ţară care a experimentat și a reușit să
trezească interesul copiilor pentru protejarea
mediului. Nu se putea undeva mai bine decât aici
într-un oraș la poalele muntelui cu sprijinul
Primăriei”, a declarat directoarea Școlii, prof.
Doina Mihăilă.
O altă premieră pentru Școala 2 a fost concursul „România, o parte din noi”, un concurs
care a fost propus de o societate comercială, ce ia premiat atât pe elevi, cât și pentru dascăli, pentru implicare. „Concursul de creaţie a avut trei
secţiuni: desen-pictură, fotografie, creaţie literară. Am acordat premii speciale elevilor atât din
ciclul primar, cât și din cel gimnazial. Câștigătorii au primit atât diplome, cât și premii în
bani”, a spus Claudia Roman, reprezentanta
M&M Product. De asemenea, firma a aplicat o
diplomă de excelenţă și Școlii „Peter Thal” - „o
școală foarte frumoasă, într-un oraș frumos”,
după cum a mai spus Claudia Roman.
Tot la momentul bilanţului au fost premiaţi
de către Biserică și elevii care s-au clasat pe locul
II la diverse competiţii școlare, anul trecut fiind
premiaţi cei care s-au clasat pe locul I.

Șefa de promoţie de la
Liceul Tehnologic vrea
la Litere, în București
Ultimul clopoţel de închidere de an școlar a
sunat la Liceul Tehnologic Râșnov. Cele mai mari
emoţii le-au avut absolvenţii claselor a XII-a, care
și-au luat rămas bun nu doar de la anul școlar, ci
și de la viaţa de licean. Îi așteaptă acum examenul
maturităţii, care a început cu probele orale. Adevăratele hopuri vor fi probele scrise, care încep
din 4 iulie. Până atunci, însă, absolvenţii s-au
bucurat de ultima lor zi de liceeni și conform

tradiţiei, au predat ștafeta celor care au încheiat
clasa a XI-a.
„Stimaţi elevi, suntem mândri cu toţii de
rezultatele dumneavoastră, ne faceţi să ne
simţim mândri de toate medaliile, cupele și
diplomele pe care le-aţi obţinut în activităţile
școlare și extrașcolare din acest an.
Celor care urmează să susţină Bacalaureatul le doresc succes, iar celor care încep
vacanţa, le doresc o vacanţă binemeritată și să
ne vedem cu bine în toamnă. Părinţilor le
mulţumesc pentru ajutorul preţios pe care ni laţi acordat pentru rezolvarea unor probleme
ivite și dorim ca în continuare să ne fiţi
parteneri”, a declarat prof. Cristian Dudulean,
director Liceul Tehnologic Râșnov.

Pot primi diplomă de ghid cu
doar șase luni de voluntariat
În cadrul festivităţii, Maria Olteanu, coordonator Centrul de informare și promovarea turismului de lângă Cetatea Râșnov, a ţinut să-i
anunţe pe elevi că pot deveni ghizi locali după
jumătate de an de voluntariat la Centru. „La Centrul de informare și promovare turistică Râșnov
aveţi șansa să dobândiţi o experienţă foarte
bună, dacă faceţi șase luni de voluntariat. Pe
baza unei adeverinţe, vă veţi lua automat atestatul de ghid local. Înseamnă ghid în România.
Cursul durează opt luni în mod normal și costă
mult, dar cu munca de voluntariat pe care o
puteţi trece în CV drept experienţă veţi avea
șansa să aveţi o foaie la mână cu care puteţi
merge mai departe”, le-a transmis Maria Oltean.

Administraţia locală,
în continuare alături
de învăţământ

Chiar dacă a fost ultima festivitate la care a
participat în calitate de primar al orașului Râșnov,
Adrian Veștea, proaspăt desemnat președinte al

Consiliului Judeţean Brașov, le-a promis râșnovenilor că va fi alături de ei, în continuare. „Vreau
să vă asigur că administraţia publică locală va
acorda în continuare o atenţie deosebită
învăţământului, vom fi permanent alături de
actul de învăţământ. În orașul Râșnov, fie că vorbim de școli sau de grădiniţe, am încercat ca din
punct de vedere al infrastructurii și al condiţiilor
de învăţământ să ne ridicăm la un nivel superior
faţă de alte școli din judeţ și cred că cei care au
fost în alte locuri pot face diferenţa. Este o mândrie pentru mine să spun că astăzi, după 12 ani
de mandat, școlile din Râșnov, care în trecut
erau în chirie, treceau prin fel și fel de etape, sunt
în proprietatea comunităţii. Le-am cumpărat pe
toate, mai mult, am construit noi corpuri de
clădire și am creat condiţii foarte bune pentru
învăţământ. Celor care au examene, le urez mult
succes și sper ca Râșnovul să aibă o promovabilitate foarte bună, iar pentru cei care nu au de dat
examene, urmează o binemeritată vacanţă, o
vacanţă pe care sper să o fructificaţi din plin.
Vreau să mulţumesc dascălilor pentru eforturile
lor de-a lungul acestui an școlar, părinţilor pentru suportul lor în desfășurarea actului de
învăţământ, dar vreau să vă felicit și pe voi, elevii, care sunteţi mai bogaţi în cunoștinţe faţă de
începutul anului școlar”, a declarat primarul
Adrian Veștea.
În acest an, la festivităţile din acest an a participat, în premieră ca viceprimar, și Liviu Butnariu, director al Goscom Cetate Râșnov. „Prin
investiţiile făcute în ultimii ani și modul în care
an de an a protejat interesele învăţământului
râșnovean, consider că Primăria Râșnov a crezut
în puterea culturii și în rolul decisiv pe care îl are
școala, cartea, în formarea personalităţii unui
copil. Primăria Râșnov a vrut și a putut să facă
din școlile râșnovene un model pentru judeţul
Brașov și nu numai. Însă această grijă era în
zadar dacă nu exista o colaborare excelentă cu
colectivul de cadre didactice din orașul nostru. În
continuare, cred că în această unire dintre noi,
autorităţile locale, și dumneavoastră, reprezentanţii școlii râșnovene, stă o bună parte din puterea Orașului nostru, pentru că aici, în școală,
este pregătit viitorul orașului nostru. Vă
mulţumesc pentru munca depusă în acest an
școlar, vă felicit pentru performanţele profesionale, pentru rezultatele elevilor dumneavoastră”,
le-a transmis Liviu Butnariu celor prezenţi. Totodată, acesta i-a invitat pe copii - mai mari și mai
mici... la joacă. „Prima surpriză vă așteaptă deja
din acest weekend, când în centrul istoric, de
curând inaugurat, începe Festivalul pentru copii
JOCMANIA. Vă așteptăm cu drag timp de 10 zile
să vă bucuraţi de un program foarte frumos,
începând cu ateliere interactive și terminând cu
filme pentru vârsta voastră”, a încheiat
vicepremiarul Liviu Butnariu.

Editura SC Rosenau Press SRL

La final de an școlar, elevii de mândresc cu premii, dascălii cu rezultatele lor, iar părinţii știu că le-au fost răsplătite eforturile.
Pentru Adrian Veștea a fost ultima festivitate de închidere a anului școlar la care a participat ca primar al Râșnovului.
I-a asigurat însă pe părinţi și pe profesori că, și din noua funcţie, de președinte al Consiliului Judeţean Brașov,
va munci în continuare pentru Râșnov, alături de viceprimarul Liviu Butnariu

