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Proiectanţii au finalizat planurile de arhitectură peisagistică, iar lucrările au intrat în linie dreaptă
A început numărătoarea inversă până la
inaugurarea noii zone pietonale din centrul
Râșnovului. Planurile de arhitectură urbană și
peisagistică, executate de o firmă specializată,
au fost predate constructorului, în documentaţia de proiectare fiind stabilite, până la cele
mai mici detalii, modelele pieselor de mobilier
urban și amplasarea acestora, dar și structura
spaţiilor verzi.
Piaţa Unirii, privită de sus, arată acum ca o
sală de teatru în aer liber, cu scenă și tribune con-
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figurate direct prin structura de beton, dar și cu
o zonă generoasă în care se pot amenaja terase
sau spaţii de relaxare, cu bănci și umbrare pe
timp de vară. Ansamblurile de terasă vor avea un
caracter unitar, pentru a nu prejudicia estetica
zonei, regulamentul de funcţionare urmând a fi
stabilit prin hotărâre de Consiliu Local.
Fierul forjat și lemnul predomină ca materiale pentru dotările exterioare, fie că este vorba de
bănci, coșuri de gunoi sau spaţiile pentru terase.
Întreg spaţiul pieţei, pavat cu granit, va prinde

viaţă prin amenajarea peisagistică, fiind prevăzute aliniamente de arbori și/sau ghivece cu
arbuști. Mai sunt prevăzute scuaruri pentru flori
și spaţii de gazon care vor încadra întreaga piaţă.
Toate aceste lucrări vor fi transpuse din
planuri, pe teren, în câteva săptămâni. Termenul de finalizare este 30 iunie, dar „noi estimăm că evenimentul de inaugurare ar putea
fi organizat în luna mai. Cred că până atunci
se vor termina lucrările”, ne-a declarat primarul Râșnovului, Adrian Veștea.
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Cea mai mare campanie de
împăduriri din ultimii ani
Ocolul Silvic va sădi 100.000 de puieţi pe plantaţii noi și
le va completa pe cele vechi cu alte 12.600 de exemplare
Primăvara lui 2016 aduce cea mai mare campanie
de împăduriri realizată de către Ocolul Silvic în ultimii
ani, un număr de aproape 100.000 de puieţi din propriile pepiniere urmând a forma în perioada următoare
plantaţii noi. Astfel, în pădurile din apropierea
Râșnovului vor fi sădiţi 34.300 fagi, 25.430 molizi,
18.000 brazi, 5.310 paltini de munte și 15.760 goruni,
un total de 98.800 de puieţi. De asemenea, reprezentanţii Ocolului Silvic vor face completări la plantaţiile
din anii precendenţi, cu 12.600 puieţi, dintre care 8.600
molizi, 3.000 goruni și 1.000 paltini de munte. Întreaga acţiune, care va cuprinde zonele Valea Cărbunării,
Dobrice, Valea Lungă, Valea Paltinului, Golomoș și Glă-

jerie, va fi făcută prin eforturi proprii ale instituţiei ce
are în grijă fondul forestier al Râșnovului. „Plantaţiile
nu pot fi făcute de oricine, la întâmplare, ci doar de
către sau sub supravegherea specialiștilor de la Ocolul
Silvic ori a firmelor specializate”, a punctat Adrian
Apostu, șeful Ocolului Silvic Râșnov. Totodată, în ceea
ce privește materialul săditor, ocoalele sunt singurii
producători autorizaţi de puieţi și, mai mult decât atât,
în silvicultură există o lege nescrisă, «Legea de aur a
producţiei locale». „Adaptată locului în care ne aflăm,
aceasta spune că se pot planta doar puieţi crescuţi în
Râșnov sau în locuri asemănătoare din punct de
vedere climateric”, a precizat Apostu.

Se reface pădurea de pe Dobrice

După ani de zile în care pădurea de pe Dobrice a avut de suferit din
cauza faptului că s-a uscat pe o suprafaţă destul de însemnată, în
această primăvară vor putea fi demarate și acţiunile de plantare pentru
regenerare. Problemele au început în anul 2012, din cauza schimbărilor
climatice bruște, dar și încălzirii accentuate a vremii. Astfel, timp de trei
ani, pădurea de rășinoase s-a uscat pe o arie largă, fiind nevoie de ample
acţiuni de curăţare organizate de Ocolului Silvic. „După trei ani cu probleme, măsurile luate de noi s-au simţit în 2015, când situaţia s-a stabilizat. În acest moment putem trece la plantări, urmând a înlocui copacii
tăiaţi în anii anteriori”, a explicat Adrian Apostu, șeful Ocolului Silvic al
orașului Râșnov.

La Râșnov există deja o „pădure a elevilor”
În patru ani, școlarii din
oraș au plantat 7.500 de
puieţi la Valea Cărbunării
Elevii de la școlile din Râșnov, dar și cei de
la Liceul Tehnologic din oraș, se pot lăuda cu
o pădure sădită de ei, care se află în zona Valea

Cărbunării, în vecinătatea Complexului
Olimpic de trambuline. Începând din anul
2012, sub atenta supraveghere și îndrumare a
reprezentanţilor Ocolului Silvic, micii
râșnoveni au plantat nu mai puţin de 7.500 de
puieţi, numărul reprezentând aproximativ
jumătate din totalul exemplarelor sădite în
ultimii patru ani în zona respectivă. Speciile

din pădurea cu care se vor lăuda peste ani elevii din orașul nostru sunt brad, molid, gorun
și frasin. Și în acest an, cu prilejul plantărilor
de primăvară, reprezentanţii Ocolului Silvic
au rezervat aproximativ 5.000 de puieţi care
vor fi plantaţi tot de către elevi. „Ca în fiecare
an, cu prilejul plantărilor am făcut un apel
către școlile din oraș, în special către cele

Nota maximă pentru pompieri
Exerciţiu de alarmare trecut cu
brio de voluntarii de la Serviciul
pentru Situaţii de Urgenţă
În zilele de 23 și 24 martie, pompierii
râșnoveni au efectuat un exerciţiu de alarmare
publică, pe tema inundaţiei, una specifică
începuturilor de primăvară. Scenariul presupunea ca, în urma unui cod protocaliu de
inundaţii în patru judeţe, printre care și
Brașovul, pârâul Ghimbășel să își iasă din
matcă, în principal din cauza unui „dop” format la podul de la piaţa veche. Drept urmare,
zece case au fost inundate, fiind nevoie să se
treacă la evacuarea a 21 de persoane. Totodată,
în cadrul acţiunii a avut loc și o evacuare la
Școala Gimnazială nr. 3, unde a izbucnit un
incendiu, pompierii voluntari de la Râșnov
folosind autoscara pentru scoaterea din clădire
a doi elevi, dar și o evacuare a personalului
Primăriei din oraș. „S-a intervenit cu 2 echipaje formate din 11 oameni, iar totul a decurs
foarte bine și am reușit să primim nota maximă. Pentru inundaţie am reușit să facem diguri din saci de nisip, iar podul a fost desfundat cu ajutorul unui autoexcavator de la
Goscom”, ne-a spus Mircea Oltean, șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU) Râșnov.

două clase de specialitate de la liceu. Îi ducem
în aceleași locuri unde ei sau colegii lor au
plantat în anii trecuţi, pentru a vedea cum
s-a lucrat, cum arată munca lor acum. În
general lucrurile au fost făcute bine, iar elevii
se pot mândri că au contribuit la un viitor cu
un aer mai curat”, a explicat Adrian Apostu,
șef al Ocolului Silvic Râșnov.

Două intervenţii majore în luna martie

Singurele evenimente nedorite din ultima vreme, unde salvatorii râșnoveni au fost nevoiţi să intervină, au fost un incendiu
de vegetaţie și un garaj distrus de flăcări, ambele în luna martie.
În cazul primului dintre cele două episoade, trei echipaje de
pompieri au intervenit alături de reprezentanţii Ocolului Silvic și
au reușit să stingă flăcările întinse pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi. În cel de-al doilea caz, focul a cuprins
un garaj al unui imobil de pe strada Glăjeriei, în care se aflau
două autoturisme, dar și mai multe scule și utilaje ale proprietarului, care nu au mai putut fi salvate. Din fericire, nu au existat victime, iar pompierii au reușit să ajungă la timp pentru ca
flăcările să nu cuprindă și cele două case aflate în vecinătatea
garajului. „Activitatea noastră de prevenire se reflectă în perioada ceva mai liniștită pe care am avut-o. Oamenii au înţeles și nu
mai folosesc tot felul de improvizaţii”, ne-a spus Mircea Oltean,
șeful SVSU Râșnov.

15 martie 2016 – Intervenţia de pe strada Glăjeriei
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Curăţenie generală până de Paști
Din ce în ce mai mulţi voluntari fac front comun cu autorităţile locale pentru a păstra Râșnovul curat

La Râșnov se
colectează selectiv
Locuitorii din toate zonele de case vor
primi de la angajaţii Goscom saci menajeri
pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar
râșnovenii care doresc să intre mai repede
în posesia acestora o vor putea face
deplasându-se la sediul societăţii de
salubritate, pe baza unui act de identitate.
Cetăţenii care locuiesc în cartierele de
blocuri au la dispoziţie, pe de altă parte,
containerele speciale pentru colectare
selectivă a deșeurilor.

Program de măturat
și spălat străzi 2016
2 aprilie 2016

" Luni – Mică, Florilor, Caraiman,
Armata româna, Brazilor, Vulturului,
Izvor, 1 Mai, Brândușelor, Garofiţei,
Panseluţelor, Orhideelor, Trandafirilor,
Gladiolelor, Lalelelor, Salciei
" Marţi – Gării, Teiului, Gheorghe
Lazăr, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu,
Ion Creangă, Romulus Cristolovean, Cloșca, Crișan, Valea Cărbunării, Ion Luca
Caragiale, Valea Cetăţii
" Miercuri – Negoiu, Bucegi, Cpt.
Iancu Șofran, George Coșbuc, Iazului,
Piaţa Industriei, Aurel Vlaicu, Mihai Eminescu, Abator, Vlad Ţepeș, Uzinei, Eroilor,
Tudor Vladimirescu, Panduri, Mihail
Sadoveanu, Mișu Popp, Piaţa Școlii, Postăvar, Glăjeriei
" Joi – Alecu Russo, Libertăţii, Ana
Ipătescu, George Topârceanu, Vasile Alecsandri, Barbu Ștefănescu Delavrancea,
Zaharia Stancu, Crizantemelor, Ion Heliade Rădulescu, Ion Slavici, Toamnei,
Primăverii, Alexandru Vlahuţă, Alexandru
Sahia, Șoseaua Bran
" Vineri – Parcarea de pe Valea
Cetăţii, Valea Cetăţii, Cartier Florilor 1,
Cartier Florilor 2, Cartier Centru-Nord,
Cartier ISR, Cartier Romacril.

Ca în fiecare an, luna martie a însemnat și
startul unei ample acţiuni de igienizare
demarate de autorităţile locale, pentru ca, până
în preajma sărbătorilor pascale, râșnovenii să
se poată bucura de un oraș cu adevărat frumos.
Reprezentanţii societăţii Goscom au demarat
curăţenia generală pe data de 7 martie, în
primă fază având în vedere arterele principale
și zonele turistice din Orașul Trandafirilor.
„S-a curăţat nisipul «la bordură», activitate pe
care am întreprins-o cu beneficiarii Legii 416
pentru ajutor social și cu o echipă de deţinuţi
de la Penitenciarul Codlea. În urma acestora
am acţionat cu mașina de măturat. Arterele
mari și zonele turistice au fost curăţate până
la Paștele Catolic (27 martie – n.red.), reușind
în același timp să intrăm și pe alte străzi din
oraș. Pe parcursul lunii aprilie vom continua
în același fel pe restul străzilor, acţiunea
urmând a fi finalizată înainte de Paștele Ortodox”, ne-a explicat Liviu Butnariu, directorul
Goscom Cetatea Râșnov.

25 tone de deșeuri adunate
de pe albia Ghimbășelului
Ample acţiuni de igienizare au loc în
această perioadă și pe albia râului Ghimbășel și
în zonele turistice, directorul Goscom lansând
și un apel către voluntari să se alăture „lunii
curăţeniei”.
La prima dintre acţiuni, care a avut loc pe
albia Ghimbășelului, în 19 martie, au participat aproximativ 100 de persoane, între acestea
aflându-se soldaţi de la Unitatea Militară, angajaţi de la Goscom, angajaţi ai Primăriei și voluntari. Aceștia au adunat aproximativ 13 tone
de deșeuri de pe albia pârâului, în zona din
spatele blocurilor din Cartierul Caragiale. La o
săptămână distanţă, 10 voluntari au revenit și
au mai curăţat o dată aceeași zonă, extinzându-și apoi acţiunea până la „Podul Morţilor”,
bilanţul zilei însemnând alte două tone de
deșeuri adunate. Alte 10 tone au fost strânse pe
data de 2 aprilie.
Pe 16 aprilie, alături de mai mulţi angajaţi
ai societăţii Dexion, au fost de asemenea
curăţate câteva zone din oraș: porţiunea de
cale ferată - între gară și Romacril, zona adiacentă DN 73 - de la barieră până la intrarea în
Râșnov, zona de la Șoseaua Branului până la
Cabana Cheia, pe Colţii Cheii și pe Valea Glăjeriei. La acţiune au participat aproximativ 100
de persoane.

Mii de flori și arbuști
pe străzile noi asfaltate
Tot pe parcursul lunii aprilie, concomitent cu acţiunile de curăţenie au loc și
lucrările de primăvară pentru întreţinerea
spaţiilor verzi de pe domeniul public. Angajaţii societăţii de gospodărire se vor ocupa
și de zonele de curând asfaltate, unde vor
turna pământ în alveolele existente și vor
planta flori, arbori sau arbuști. Astfel,
22.000 de fire de gard viu, 5.000 de
trandafiri, 1.500 de arbuști și 200 de arbori
vor fi sădiţi în Cartierul 1, Cartierul 2 și
Cartierul Primăverii.

19 martie 2016

INVESTITII
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2016 deschide o nouă etapă a investiţiilor
în serviciile publice la Râșnov
Infrastructură edilitară:
Piaţa orașului, complet refăcută,
va fi dată în curând în folosinţă
Noua piaţă agroalimentară din Râșnov,
reconstruită din temelii pe amplasamentul celei
vechi, va fi dată în curând în folosinţă. Deși sunt
ceva întârzieri raportate Primăriei de către
constructor, lucrările urmează a fi finalizate în
câteva săptămâni.
Investiţia, demarată anul trecut (după ani întregi în care s-a lucrat la reglementarea situaţiei
juridice a terenului), e una de amploare, având în
vedere că a fost necesară proiectarea și executarea
de la zero a noii pieţe, pornind de la partea de
reţele, spaţii comerciale și până la ultimele detalii
legate de căile de acces sau locurile de parcare.
„Pentru infrastructura noii pieţe nu s-a putut păstra nimic din vechiul amplasament. Pornind de la
sistemele de alimentare cu apă și canalizare, care
își aveau de mult depășită durata de exploatare, și
până la spaţiile de desfacere, nimic nu mai corespundea noilor norme necesare pentru autorizare
impuse de autorităţile de mediu, sănătate publică
sau sanitar – veterinare”, a precizat primarul
Râșnovului, Adrian Veștea.
La noua piaţă, care va fi de altfel prima din

judeţ care respectă standardele europene în domeniu, reţelele subterane, de apă, canalizare, iluminat, sunt deja finalizate. Aceasta a fost și partea cea
mai complexă a lucrărilor, având în vedere că pentru viitoarea piaţă s-a construit în subteran propria
„staţie de epurare”, care să filtreze apele uzate
înainte de a ajunge în reţeaua de canalizare a
orașului. Aproape de final sunt și lucrările la halacomercială cu 16 spaţii închise, destinate comercializării produselor alimentare preambalate și
desfacerii de lactate, brânzeturi, carne sau ouă, dar
și comercianţilor de flori. Se lucrează acum la
pavajul pentru hala exterioară, unde vor fi
amplasate 32 de tarabe acoperite pentru producători, fiind prevăzute și bazine de apă pentru
spălarea legumelor și a fructelor. De asemenea,
noua piaţă va dispune și de grupuri sanitare, dar și
de depozite speciale, unde comercianţii își vor
putea ţine marfa în condiţii de siguranţă din toate
punctele de vedere. În cadrul proiectului este
cuprinsă și amenajarea unei parcări la intrarea în
piaţă, dar și împrejmuirea efectivă a pieţei, astfel ca
să fie delimitată de restul zonei.

Învăţământ: Prima creșă
„de stat” a Râșnovului
Unul dintre proiectele importante pentru
râșnoveni, care va demara în 2016, este amenajarea primei creșe „de stat” din orașul nostru.
Autorităţile locale își propun ca în acest an să
definitiveze partea tehnică, respectiv întocmirea
studiului de fezabilitate și a proiectului de execuţie, în total în acest sens fiind alocate 260.000
de lei. „Una dintre preocupările noastre este
dezvoltarea infrastructurii școlare, începând de
la construcţia de creșe, dar și iniţierea de
proiecte de tip after-school. Construcţia unei
creșe era imperios necesară, fiindcă în Râșnov
există doar creșe private, care sunt destul de
costisitoare pentru familiile tinere”, a subliniat
primarul Râșnovului, Adrian Veștea. Potrivit
acestuia, „creșa ar urma să aibă o capacitate de
150 de locuri, locaţia identificată pentru noua
construcţie fiind cartierul Primăverii. Pentru a
construi această unitate, vom depune o cerere
de finanţare nerambursabilă prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020”.
Râșnovul a mai avut o creșă subvenţionată,
construită înainte de 1989 de către o fabrică din

localitate, dar care a fost închisă la începutul
anilor 2000. Investiţia în prima creșă „de stat” a
Râșnovului, vine după ce, din 2004 încoace,
orașul a investit masiv în infrastructura din
Învăţământ. Școlile 1 și 3 au fost complet reabilitate, la fel și liceul, extins anul trecut cu un
nou corp, în care funcţionează atelierele și laboratoarele de profil, o sală de sport și o bibliotecă.
Școala 2 a fost răscumpărată de la Biserica
Evanghelică, fiind acum în proprietatea orașului, fiind ulterior complet reabilitată și extinsă
cu un nou corp de clădire. Pe partea de grădiniţe, avem acum o nouă grădiniţă construită
de la zero, cea de pe strada I.L. Caragiale, o nouă
unitate deschisă în Piaţa Școlii și care va fi în
curând extinsă prin mansardare, la fel ca și grădiniţa de pe strada Mihai Viteazul, la care
lucrările de modernizare și extindere cu un nou
etaj s-au încheiat în 2015.
La toate unităţile de învăţământ, reabilitările
au vizat și funcţiunile extinse, respectiv terenurile
și sălile de sport la școli și liceu, respectiv
terenurile și locurile de joacă la grădiniţe.

Sănătate: Policlinica își va
dubla capacitatea funcţională
Primăria a lansat, recent, pe SEAP procedura de licitaţie pentru lucrările modernizare și extindere a clădirii Policlinicii
orașului. Investiţia va fi una multianuală,
cu o valoare totală estimată la 2.525.845 de
lei, fără TVA, iar transformarea finală va fi
una remarcabilă, atât din punct de vedere
funcţional, cât și estetic. Actuala clădire va
fi extinsă cu un etaj, complet refăcută la
exterior, iar planurile prevăd și construcţia
unui lift în curtea interioară.
Planul de intervenţie a fost făcut
plecând de la faptul că imobilul necesita
lucrări de reabilitare capitală, în special pe
partea structurii de rezistenţă a acoperișului. Imobilul a fost construit în 1978, iar de
atunci nu s-au mai executat reabilitări ale
structurii de susţinere, ci doar lucrări de
modernizare a spaţiilor interioare, în
perioada 2007 - 2008. Primarul Adrian
Veștea ne-a declarat că, odată cu începerea
acestor lucrări de consolidare a șarpantei,
podul Policlinicii, care este acum nefolosit,
va fi reamenajat și i se va da utilitate.
„Vrem să exploatăm acest spaţiu și să
amenajăm, în noul etaj creat prin
mansardare, noi spaţii destinate serviciilor medicale, respectiv 16 cabinete care să
funcţioneze în regim ambulatoriu, dar și
spaţii de primire și așteptare pentru
pacienţi”, a explicat primarul Râșnovului.
Practic, se va dubla aproape capacitatea
funcţională a Policlinicii, având în vedere
că, în prezent, aici funcţionează 11 cabinete ale medicilor de familie, cabinete ale
medicilor specialiști, o cameră de gardă,
dar și Serviciul de Ambulanţă.
Proiectul prevede și reabilitarea termică a imobilului, prin termoizolarea
suprafeţelor exterioare, etapă urmată,

implicit, și de refacerea completă a faţadelor. „Ţinând cont că în 2007 și 2008, am
reușit să reabilităm în totalitate spaţiile
interioare ale policlinicii, vrem ca această
clădire să aibă un aspect plăcut și modern
nu numai la interior, ci și la exterior, astfel că vom reface faţadele în întregime,
după ce vom finaliza lucrările de termoizolare”, a precizat Adrian Veștea. Reabilitarea termică prin termoizolarea exterioară va atrage după sine și un beneficiu
economic, respectiv sporirea performanţei
energetice a clădirii și de aici micșorarea
costurilor de funcţionare și întreţinere.
Nu în ultimul rând, una dintre cele
mai importante lucrări va fi montarea
unui lift, astfel ca persoanele cu dizabilităţi
să aibă un acces facil la cabinetele medicale
care se află la etaje.
Reamintim că în 2007 - 2008, Policlinica a suferit o primă transformare
majoră printr-o reabilitare totală a interioarelor, la vremea respectivă fiind prima
investiţie făcută în Sănătate după 30 de
ani. Costurile lucrărilor s-au ridicat atunci
la aproximativ 600.000 lei, fonduri din care
au fost schimbate în totalitate geamurile și
ușile, s-a refăcut instalaţia electrică, s-au
zugrăvit integral interioarele, pe holuri
fiind pus linoleum de trafic intens și conform cu normele sanitare. Tot atunci s-au
făcut intervenţii și la exterior, respectiv
lucrări de maximă necesitate la acoperiș,
refacerea tencuielii și zugrăvirea pereţilor.
Totodată, curtea interioară a fost complet
modificată, fiind turnat un covor asfaltic
nou și trasate locuri de parcare. De asemenea, au fost montate și rampele de acces
pentru persoanele cu dizabilităţi motorii,
obligatorii prin lege.
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Debut de primăvară pe ritmuri
de fanfară la Kinderball

„Intenţia pe care am avut-o atunci când am
readus în actualitate Kinderball-ul a fost aceea
de a perpetua tradiţiile săsești în rândul copiilor
și nu numai al lor. Cei mici învaţă limba germană la școală, o fac foarte bine, însă era nevoie
ca ei să știe mai multe și despre alte elemente de
cultură. Copiii apreciază mult momentul, îl
așteaptă tot anul, întreabă din timp de el și îl
pregătesc cu mult entuziasm. Ne bucurăm că a
avut din nou succes și ne dorim să îl reedităm an
de an. Din fericire, am avut mereu și sprijinul
Primăriei, care ne-a ajutat cu locaţia și cu o parte
dintre sucurile și cornurile servite de invitaţi”, a
declarat Andreea Giurgiu, profesor la Școala Gimnazială „Peter Thal” și totodată unul dintre organizatorii balului. Alături de micuţii de la Școala 2
s-au aflat și membrii Ansamblului „Mugurelul”
din Râșnov, care deși dansează de ani buni și obţin
premii la diverse concursuri de folclor românesc,
s-au pregătit special pentru Kinderball și au oferit un moment artistic de inspiraţie săsească.

600 de participanţi
la ediţia din acest an
Reluat în 2014 după mulţi ani de absenţă,
Kinderball-ul râșnovean s-a desfășurat și în
acest an, pentru a treia oară în epoca modernă
a obiceiului, în organizarea profesorilor de la
Școala Gimnazială „Peter Thal”. Astfel, pe 12
martie, la Complexul Pănicel s-au aflat aproximativ 250 de copii și 350 de adulţi, care s-au
bucurat împreună de venirea primăverii.
Îmbrăcaţi în costume populare săsești, micuţii
au defilat pe muzică de fanfară, după care
fiecare clasă a oferit publicului câte un minispectacol. Bineînţeles, petrecerea a continuat
cu multe dansuri, pe ritmurile fanfarei „Ţara
Bârsei”, în aplauzele părinţilor care au stat
„cuminţi” pe scaune, într-o atmosferă ce a adus
aminte de balurile de altădată.

În septembrie va fi inaugurat oficial
Centrul Educaţional de Mediu
Săptămâna „Școala Altfel”
va fi prilejul cu care elevii
de la „Peter Thal” vor testa
pentru prima oară programe
educaţionale legate de
păduri, arii protejate sau
calitatea apei din Râșnov

În luna septembrie se va deschide la
Râșnov primul Centru Educaţional de
Mediu din România, un proiect pilot
finanţat de guvernul german ce va testa în
ţara noastră un model educaţional larg
raspândit in Germania și Europa de Vest –
Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă. În
cadrul programelor dezvoltate la „Schubz
Râșnov”, copiii, tinerii de diferite vârste și
familiile lor vor experimenta și vor înţelege
natura ca bază a vieţii lor și vor învăţa cum
să trăiască în echilibru și să fie activi pentru
a aduce sustenabilitatea în societate. Centrul va aduce în România metodele educaţionale interactive și experienţiale dezvoltate și tesate în Germania și în alte ţări în
care contactul cu natura este o parte
esenţială a educaţiei pentru toate vârstele
(explorare și cunoaștere prin sinestezia
simţurilor, laboratoare experimentale pentru înţelegerea proceselor naturale și a celor

economice, observaţii dirijate pe teren în
cadrul potecilor educaţionale, lecţii deschise desfășurate în natură, folosirea grădinilor ca material didactic și spaţiu de învăţare). În același timp vor fi valorificate moștenirea și tradiţiile locale legate de viaţa în
echilibru cu mediul. Oferta Schubz are la
bază activităţi curriculare și extra-curriculare din următoarele domenii: biodiversitate, managementul deșeurilor, practici tradiţionale de cultivare a pământului, energie
și transport. Centrul va oferi și un spaţiu de
învăţare prin stagii de practică pentru studenţi și seminarii de formare în domeniul
educaţiei pentru mediu. Schubz Râșnov se
va deschide oficial pe 19 octombrie 2016,
însă primele programe sunt elaborate deja și
vor fi testate în timpul săptămânii „Școala
Altfel” (18 - 22 aprilie). „Elevii vor avea
parte de o lecţie în aer liber, în pădure, dar
și de una în laborator, pe tema calităţii apei
din Râșnov. Totodată, ei vor vizita Parcul
Naţional Piatra Craiului, unde vor studia
importanţa ariilor protejate. În funcţiile de
feedback-ul pe care îl vom primi din partea
copiilor, dar și al unor specialiști care vor
veni din Germania la finalul lunii mai, vom
încerca să îmbunătăţim până la toamnă
programele. În lunile următoare vom primi
vizita fiecăreia dintre clasele I-VI de la

Școala «Peter Thal», de câte două ori, iar
din toamnă ne propunem să lucrăm cu
toate școlile din oraș”, ne-a declarat
Luminiţa Tănăsie, unul dintre profesorii de
la Schubz Râșnov.

Pleacă la drum cu o
contribuţie din partea
guvernului german
Schubz Râșnov este o iniţiativă a Centrului Schubz Lüneburg din Germania și a
Asociaţiei Mioritics din România, finanţat
pentru început de DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Unitatea va funcţiona ca
un centru de programe și resurse pe termen
lung pentru comunităţile urbane și rurale
din judeţul Brașov, precum și pentru școli,
universităţi și organizaţii din România
interesate de educaţia pentru dezvoltare
durabilă. Contribuţia guvernului german
este de 125.000 de euro, Primăria Râșnov va
pune la dispoziţie spaţiile și utilitaţile, iar
Universitatea din Luneburg, alături de
partenerii locali, va lucra la elaborarea
conţinutului și a programelor educaţionale
pentru acest nou centru unde vor lucra 3
angajaţi. Asociaţia Mioritics va asigura
managementul Centrului, de succesul acestuia depinzând implementarea sistemului la
nivel naţional prin alte centre similare.

Mântuitorul
a câștigat
Preot paroh Boltres Kurt,
Biserica Evanghelică
C.A. din Râșnov
În zilele noastre, de multe ori se întâmplă să
îl comparăm pe concetăţeanul nostru drept un
„CAIAFA“. Mai ales când logica lui o ia razna,
zicem: „ești un Caiafa !“. Oare de ce ? Cine a fost
de fapt acest Caiafa?
Caiafa a fost omul cel mai deosebit în marea
împotrivire faţă de Mântuitorul nostru Isus Hristos. Acest Caiafa s-a lăsat călăuzit de motive
politice și păreri diferite după împrejurări. Caiafa
a fost mare preot din anul 18 până în anul 36.
Din punct de vedere biblic, marea preoţie se
transmitea în cadrul liniei levitice. În timpul
romanilor, marii preoţi au fost recunoscuţi și
numiţi de puterea ocupaţiei. La fel au fost și preoţii noștri recunoscuţi și acceptaţi, după o analiză profundă, de inspectorii cultelor în timpul
regimului comunist. Găsim la ei și astăzi câte o
umbră nedefinită. La marii preoţi, în timpul
ocupaţiei de către romani dovezile istorice arată
că în general această funcţie se primea pe bani
sau putea fi acordată ca o înlesnire politică.
Perioada în care a deţinut funcţia de mare preot
arată că el, Caiafa, obţinuse unele favoruri din
puterea romanilor. Însă Caiafa era foarte căzut
moral. În timpul său se făcea schimb de bani pe
teritoriul templului, un „exchange“ binevoit și
binecuvântat. Prin aceasta, Caiafa a devenit un
om foarte bogat. Și ţinând cont că Hristos a
alungat de două ori pe schimbătorii de bani din
templu, nu este de mirare că Domnul a găsit
atâta împotrivire la Caiafa. Totodată, Caiafa era
saducheu, dar și președintele înaltei curţi. Căci
sinedriul, din care făcea parte, era instanţa
supremă în probleme politice, religioase și
juridice în timpul ocupaţiei de către romani.
Acest corp legislativ avea 71 de reprezentanţi.
Aici, saducheii și fariseii se certau deseori, așa
cum se întâmplă și în parlamentul nostru. Dar
saducheii aveau majoritatea. Saducheii, din
punct de vedere religios, erau liberali și totodată
foarte materialiști, negând învierea morţilor,
împărăţia cerului și existenţa îngerilor. Cu toate
că erau împotriva fariseilor, cele două grupuri se
întâlneau des, ca să încerce să-l pună în încurcătură pe Hristos. Dar Isus i-a adus întotdeauna la
tăcere. Cu privire la Caiafa, putem spune că l-a
jignit foarte tare cuvântul Mântuitorului din
Matei 26,3 despre Templul Sfânt. Acesta a fost și
unul din principalele argumente la procesul
intentat Mântuitorului nostru. Dar toate s-au
întâmplat pentru a fi împlinit ce este scris în
Sfânta Scriptură. Caiafa era acela care a zis că ar
fi mai bine să moară un om pentru popor decât
să fie un popor distrus în întregime. Dar cu toate
acestea, Caiafa nu a câștigat nimic. Însă noi, care
suntem botezaţi în numele Sfintei Treimi, am
câștigat prin Mântuitorul nostru iertarea
păcatelor, învierea și viaţa veșnică. Aceasta s-a
întâmplat de Paște, o sărbătoare vrednică de
trăit. Multiple sunt obiceiurile de a sărbători
Învierea Domnului. Dar niciunul din obiceiuri
nu îl amintește pe Caiafa, doar citirile din
Evanghelie pentru Vinerea Mare. Însă pe Mântuitorul nostru Isus Hristos îl pomenim în fiecare
zi, ne rugăm la El, Îi mulţumim și Îl slăvim, pentru că el ne-a dăruit o altfel de viaţă. Pentru El
merită să trăim și pentru El merită să și murim,
pentru că fără El viaţa noastră creștină își pierde
rostul. Tuturor cetăţenilor orașului, care împart
cu noi credinţa creștină, le doresc din inimă
puterea în credinţă, binecuvântare și împlinire,
cu ocazia Sfintei sărbători de Paște. Hristos
a-nviat, adevărat c-anviat!
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Volum omagial pentru cei
care au scris istoria schiului
Redacţia revistei ASTRA a dorit astfel să-i onoreze pe cutezătorii care
acum un secol au integrat Brașovul și Râșnovul în civilizaţia europeană
a muntelui și au înfiinţat prima asociaţie de schi din ţara noastră
Sporturile de iarnă au pe teritoriul României o
tradiţie de peste un secol. Încă de la începuturile sale,
„inima” sporturilor montane a fost zona delimitată de
Munţii Bucegi și Postăvarul, respectiv localităţile montane ale Ţării Bârsei (Brașov și Râșnov) și cele din
partea superioară a Văii Prahovei (Sinaia și Predeal).
Astfel, pe 3 noiembrie 1905 a fost înfiinţată „Der Kronstädter Skiverein” (K.S.V.)/ Asociaţia Brașoveană de
Schi. Scopul membrilor fondatori (54 de sași din
Brașov și Râșnov) era „de a răspândi practica schiului,
minunat mijloc de recreere și cunoaștere a frumuseţilor iernii în munte”.
La împlinirea a 110 ani de la atestarea primei asociaţii de schi din România, istoricul Nicolae Pepene a
decis să realizeze un nou volum omagial care vine să
completeze bibliografia de specialitate, constituindu-se
într-o lucrare de referinţă pentru sporturile de iarnă din
ţara noastră. Volumul „ASOCIAŢIA BRAȘOVEANĂ DE
SCHI 1905 – 1930” este o lucrare aniversară editată de
Fritz Gött în 1930, dedicată KSV - ului, prima asociaţie
de schi de pe teritoriul României. Cea de-a doua ediţie
este practic o republicare integrală a textului tradus din
limba germană de domnul Cristian Sincovici și a ilustraţiilor vechi. Faţă de prima ediţie, ilustraţia a fost
completată cu o colecţie de imagini realizate de
fotografi celebri ai Brașovului (Lehmann, Muschalek).
În acest context, formatul cărţii a fost modificat, fiind
înlocuit cu un format de album istoric.

Un omagiu pentru cei care
au adus prestigiu Râșnovului

Lucrarea are un studiu istoric introductiv realizat
de editorul cărţii, domnul Nicolae Pepene, fostul director al Direcţiei de Cultură Râșnov, în prezent directorul
Muzeului Judeţean de Istorie Brașov și redactor șef
revista ASTRA. ,,Prin publicarea cărţii despre prima
asociaţie de schi de pe teritoriul României, redacţia
revistei ASTRA dorește să-i onoreze pe «maeștrii care
au cucerit prima potecă», pe cutezătorii care acum un

secol au integrat Brașovul și Râșnovul în civilizaţia
europeană a muntelui. Munca și entuziasmul lor
reprezintă o parte din orice prezentare sportivă sau
culturală, un răspuns la nevoia de prestigiu a comunităţilor din Brașov și Râșnov, indiferent de generaţie
și origini”, a explicat istoricul Nicolae Pepene.

Pentru promovarea schiului
Cea mai importantă asociaţie transilvană pentru
sporturile de iarnă a patronat toate premierele schiului
transilvănean și românesc. Membrii asociaţiei
brașovene au înţeles printre primii noile realităţi
politice interbelice și au colaborat cu autorităţile
sportive românești la scurt timp după terminarea
Primului Război Mondial. K.S.V. s-a afiliat la ,,Comisiunea sporturilor de iarnă din România” încă din 1921.
În semn de respect faţă de această atitudine, Principele
Nicolae, unul dintre cei trei membri ai Regenţei
României în perioada 1927 – 1930, a ales să fie membru S.K.V. ,,În 1930, la aniversarea unui sfert de veac
de existenţă, Asociaţia de Schi din Brașov a strâns
amintirile membrilor săi despre încercările și frumuseţea începuturilor într-o carte care a devenit una
dintre cele mai frumoase pledoarii pentru practicarea
schiului și pentru mișcarea în aerul sănătos al
munţilor. În prezent, mesajul său este mai actual decât
oricând. Prezentarea tradiţiilor schiului brașovean
este pentru fiecare un stăruitor îndemn să transformăm schiul într-o activitate care să aducă sănătate și
calitate vieţii noastre, iar pentru mișcarea sportivă din
România un motiv de mândrie și un argument că
sporturile de iarnă sunt o parte din identitatea istorică
a sportului românesc”, a explicat Puiu Gaspar, Secretar
General al Federaţiei Române de Schi – Biatlon.
Lansarea oficială a cărţii a avut loc într-un cadru
cum nu se putea mai potrivit, la primul festival internaţional de film, carte și fotografie destinat promovării
culturii și civilizaţiei montane din România, „Alpin
Film Festival” - Predeal (4 - 6 martie 2016).

FRAGMENT DIN VOLUMUL „ASOCIAŢIA BRAȘOVEANĂ DE SCHI 1905 - 1930”:

Prima ascensiune de iarnă
în Bucegi, 14 aprilie 1884
de Andreas Berger
A doua zi de Paște în 1884 am întreprins împreună cu profesorul de gimnastică
Kühlbrant o drumeţie pe Bucegi.
Călăuză a fost Ion Lupu din Râșnov.
Prin valea Ghimbavului am ajuns cu căruţa la baza muntelui și am reușit să urcăm în
2-3 ore la cabana Mălăiești pe o zăpadă adâncă până la genunchi. Ordonanţa mea era cu
noi. Nu aveam schiuri și rachete de zăpadă fiindcă m-am gândit că peste noapte zăpada va
îngheţa.
Dimineaţa am plecat pe la ora 4, am traversat căldarea inferioară și cea superioară pe
zăpadă îngheţată, am urcat pe sub pereţii Ţigăneștilor și am intrat pe hornul din stânga
unde ne îmbia zăpadă friabilă. Pe la 8 am ajuns „la Om”, dar nu am rămas prea mult pentru că soarele înmuia zăpada și ne temeam, pentru coborâre, de zăpadă moale, care în horn
era de câţiva metri, pe alocuri acoperită de urme de avalanșe venite de pe versantul Bucșoiului.
La ora 9, în coborâre, depășisem de mult versantul, cu zăpadă până la genunchi, pe
care urcă o potecă șerpuitoare, când am ajuns în Horn pe zăpadă moale. A trebuit să ne
ţinem pe dreapta văii, pe sub pereţii de stâncă în umbră pentru a putea înainta. Când am
ajuns la hornul care vine din Bucșoiul, până în vale s-a terminat zăpada tare și cu mare
greutate ne-am târât în zăpadă adâncă, deseori în patru labe, până la câteva minute de
cabană. Acolo poteca era blocată de jghiabul îngheţat al unei lavine. Cu toată atenţionarea
mea, ordonanţa a vrut să coboare pe poteca îngeţată fără ajutor și când a alunecat vreo 200
m a ajuns la baza avalanșei fără haină, fără chipiu și cu câteva rosături pe piele.
Mai departe nu s-a întâmplat nimic deosebit, numai călăuza Ion Lupu avea două găuri
în pantaloni, acolo unde de obicei te așezi. După o pauză de amiază am coborât în vale și
am ajuns cu căruţa la Râșnov.

Cabana Mălăiești, 2 septembrie 1888 (foto Carl Muschalek)

„TINEREŢE, ENERGIE ȘI ISTORIE”

Martori la deschiderea unui Campionat Mondial
Sportivi și antrenori din nu mai puţin de
37 de ţări ale lumii au defilat la finalul lunii
februarie într-un centru al Râșnovului care
și-a așteptat oaspeţii cu o nouă faţă, ceremonia
de deschidere a Campionatelor Mondiale de
Probe Nordice pentru juniori și Schi Fond
pentru tineret inaugurând neoficial și „pietonalul” din Piaţa Unirii.
Competiţia destinată tinerilor sportivi a
reprezentat unul din cele mai importante
evenimente ale sezonului internaţional pentru viitoarele „stele” ale sporturilor de iarnă,
iar eforturile organizatorilor de la Râșnov,
unde a fost situat „cartierul general” al desfășurărilor de forţe, dar și ale colegilor de la
Cheile Grădiștei, au fost unele pe măsură. La

Medalia oficială a competiţiei, prezentată publicului de către primarul Adrian
Veștea și Puiu Gaspar, secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon.

ceremonia de deschidere, care a avut loc pe 23
februarie, au participat mai multe personalităţi locale, dar și de pe meleaguri străine, dintre care amintim doar pe președintele Federaţiei Române de Schi și Biatlon – Dan Gheorghe Mihoc și pe vicepreședintele Federaţiei
Internaţionale de Schi – Sverre Seeberg.
Organizatorii festivităţii au pregătit o serie de
surprize pentru publicul prezent în Piaţa
Unirii, spre final putând fi urmărit un show de
lumini, sub titlul „Tinereţe, energie și istorie”,
care a fost proiectat pe faţada Casei de Cultură. „Mulţumim tuturor oaspeţilor, ne-a
onorat participarea lor la eveniment, vizita
lor în orașul nostru. Vremea, știm bine, nu a
fost un aliat, însă am fost hotărâţi să

învingem orice problemă. Fiecare zi de competiţie a fost practic o victorie și, în final, am
câștigat și războiul cu temperaturile potrivnice sporturilor de iarnă. Am asistat la un
moment istoric din viaţa comunităţii noastre”, a declarat primarul Adrian Veștea.
Competiţia a avut loc în perioada 22-28
februarie, în zile cu temperaturi și de 15 - 20
de grade Celsius. „Felicit organizatorii, doar
eforturile lor au făcut ca întrecerile să fie duse
la bun sfârșit, în ciuda vremii care le-a pus
mari probleme”, ne-a spus vicepreședintele
FIS, Sverre Seeberg. „Poate vom vedea câteva
din viitoarele stele ale sporturilor de iarnă,
între cei care au fost prezenţi aici la Râșnov”,
a adăugat oficialul internaţional.

Vremea deosebit de caldă de la finalul
iernii a „intervenit” și în programul finalului
de sezon în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile pentru fete. Astfel, ultimele două etape
ale ediţiei 2015-2016, care ar fi trebuit să aibă
loc în zilele de 5 și 6 martie la Râșnov, au fost
anulate pe ultima sută de metri. „Din păcate,
nu ne-am mai putut bucura de acest spectacol sportiv, care ar fi trebuit să poposească în
orașul nostru pentru al treilea an consecutiv.
Astfel de lucruri se întâmplă însă în ţări cu
tradiţie mult mai mare în sporturile de iarnă.
Au fost anulate competiţii în Franţa, Italia
sau Austria, în acest sezon vremea fiind
parcă a fost mai potrivnică decât oricând”, a
explicat primarul Adrian Veștea.

Show-ul de lumini de pe
Casa de Cultură, sub titlul
„Tinereţe, energie și istorie”.
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Prima medalie pentru
biatloniștii de la ACS
Olimpic Cetate
Echipa de ștafetă - băieţi a obţinut al treilea loc la
Campionatul Naţional pentru copii de la Harghita Băi
La nici un an de la primii pași în tainele
sporturilor de iarnă, pentru micuţii biatloniști
de la clubul ACS Olimpic Cetate Râșnov a venit
și vremea primei medalii obţinute la nivel
naţional. Astfel, între 11 și 14 februarie, la
Harghita Băi a avut loc Campionatul Naţional
de Biatlon pentru copii (2003-2004), unde
echipa de ștafetă-băieţi, din care au făcut parte
Stoian Nicolae și Cimpoia Dănuţ, s-a clasat pe
locul al treilea. „Suntem extrem de bucuroși
că micuţii au reușit să obţină prima lor
medalie. Acest lucru arată că s-au pregătit
bine, alături de antrenorii lor și că la club se
face treabă bună. Mai mult, e o confirmare a
faptului că Râșnovul a avut, are și va avea talente pe segmentul sporturilor de iarnă. Noi
ne propunem să îi iniţiem, dar de aici, unii
dintre ei pot face cu certitudine pasul către
marea performanţă”, a spus Liviu Butnariu,
președintele ACS Olimpic Cetate Râșnov. Nici
la probele individuale sportivii râșnoveni nu
s-au prezentat deloc rău, obţinând clasări
meritorii prin Stoian Nicolae (locul 5), Plăiașu
Ioana (locul 9), Năstase Alexandra (locul 8) și
Pătrașcu Denisa (locul 14). Performanţele
obţinute sunt cu atât mai elocvente dacă ţinem
cont de faptul că la start s-au aflat peste 200 de

concurenţi de la toate cluburile din ţară.
„Sperăm ca la anul să organizăm și noi câteva concursuri, pentru că lunile trecute ne-am
lovit de lipsa zăpezii. Ne-am antrenat cinci zile
pe zăpadă la Râșnov, în rest am fost nevoiţi să
mergem la Cheile Grădiștei sau la Predeal.
Suntem un club aflat la început de drum, am
debutat anul trecut prin primăvară și am participat peste vară doar la concursuri pe role.
Sperăm să menţinem rezultatele și la băieţi, și
la fete. Ne-am axat pe începători, să aducem
copiii de la calculator. Cei care merg mai
departe, ne bucurăm pentru ei. La un moment
dat, aveam la lotul naţional 6 sportivi, toţi din
Râșnov. Materialele, suntem foarte bine
echipaţi pentru început, avem arme performante, acum am reușit să ne facem și
treninguri noi de prezentare, ne vom cumpăra
și role”, a spus și antrenorul Mircea Cimpoia.
Secţiile de fond și biatlon ale ACS Olimpic
Cetate Râșnov numără 20 de sportivi, care
sunt antrenaţi de către Mircea Cimpoia și
Ionuţ Bărăscu. Dacă în primul sezon au participat doar la competiţii de copii, cei doi
antrenori spun că pentru iarna 2016-2017
doresc să îi înscrie pe sportivii lor și la competiţii pentru cadeţi.

Lotul ACS Olimpic
Cetate la competiţia
de la Harghita-Băi
Stoian Nicolae
Plăiașu Ioana
Năstase Alexandra
Pătrașcu Denisa
Lușcan Cătălin
Coman Robert
Cimpoia Dănuţ

Râșnovul
are etape de
Cupă Mondială
și în sezonul
2016-2017
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a stabilit calendarul provizioriu al sezonului 20162017 pentru competiţiile importante de sărituri
cu schiurile. Astfel, România, prin orașul Râșnov,
a primit din nou șansa de a organiza două etape
de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile pentru
fete, rămânând pentru al patrulea an consecutiv
în circuitul Federaţiei Internaţionale de Schi.
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.

FC Râșnov, în continuare lider în Liga a 4-a

Emil Popa
transformă
un penalty și
deschide
scorul în
meciul cu
Viitorul
Ghimbav.

Fotbaliștii de la FC Râșnov sunt neînvinși în jocurile oficiale din această primăvară, acumulând patru victorii (3-1 pe
terenul celor de la Cetate Rupea, 6-0
„acasă” cu Carpaţi Berivoi, 2-0 în deplasare
la Aripile Brașov și 1-0 „acasă” cu ACSM
Codlea) și două rezultate de egalitate (2-2
pe teren propriu, cu Viitorul Ghimbav, și 00 în deplasare, la Zărnești). Elevii lui Ioan
Sima se menţin astfel în fruntea ierarhiei
Ligii a 4-a, cu 51 de puncte, la șase distanţă
de ocupanta locului secund, ACSM Codlea.
Din păcate, fotbaliștii râșnoveni nu au un
avantaj mai mare în clasament, în principal din cauza pasului greșit din partida de
„acasă” cu Viitorul, când au fost egalaţi

după ce au condus cu 2-0. Pe de altă parte,
rezultatele din deplasare pot fi trecute la
plusuri, pe lângă victoria de la Rupea și cea
din derby-ul cu Aripile, și egalul de la
Zărnești fiind unul mulţumitor, în condiţiile în care pe terenul de la poalele Pietrei
Craiului se câștigă foarte greu puncte. În
altă ordine de idei, FC Râșnov a mai disputat un amical „de lux”, pe 23 martie fiind
partenerul de antrenament al prim
divizionarei FC Voluntari (scor 0-3). „Consider că echipa se prezintă bine, suntem
neînvinși în acest campionat și nu cred că
ne poate încurca cineva, poate doar noi să
fim propriul nostru adversar”, a spus
antrenorul Ioan Sima.

9 aprilie 2016: Aripile Brașov – FC Râșnov (Popa 56, Simon 82)
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Armata și Râșnovul
nu-și uită eroii
Militarul râșnovean Claudiu Chira a fost
comemorat la șapte ani după ce a căzut
la datorie în Afganistan

În ziua în care s-au împlinit șapte ani de la
moartea eroului sublocotenent (post mortem)
Claudiu Chira, militarii Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” au
onorat memoria camaradului lor, în cadrul
unui ceremonial militar și religios organizat la
mormântul acestuia din Cimitirul Ortodox
Râșnov. Familia eroului și colegii acestuia au
reamintit României despre sacrificiul lui
Claudiu Chira, căzut la datorie în data de 26 fe-

bruarie 2009, în timpul unei misiuni de patrulare în provincia Zabul din Afganistan. Ostașul
român a decedat într-o misiune de patrulare pe
Autostrada A1 (Qalat-Kabul) din ţara asiatică,
autovehiculul de tip HUMVEE în care se afla
trecând peste un dispozitiv improvizat. Claudiu
Traian Chira a fost decorat apoi cu Ordinul
Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler,
pentru militari, cu însemn de război.
La ceremonie au fost prezenţi părinţii

eroului, fratele, (caporal la Baza de pregătire a
Vânătorilor de Munte „Bucegi” din Predeal),
alături de copiii și soţia sa. Ministerul Apărării
Naţionale (MApN) a fost reprezentat de Otilia
Sava – secretar de stat și general maior
Cristinel Cernea – locţiitorul pentru operaţii și
instrucţie la Statul Major General, iar din
partea UM01751 „Transmisiuni” Râșnov a fost
prezent col. Sorin Silviu Bălășescu, comandantul unităţii. „Memoria lui va rămâne în

sufletele noastre și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul acolo sus”, a
spus lt. col. Adrian Buzea, locţiitorul comandantului Batalionul 21 Vânători de Munte, unitate din care a făcut parte Claudiu Chira. Nu în
ultimul rând, alături de familia militarului s-a
aflat și primarul Râșnovului, Adrian Veștea,
care a anunţat că „numele eroului slt. Claudiu
Chira, cetăţean de onoare al orașului Râșnov,
va fi dat unei străzi din localitate”.

Primarul Râșnovului, Adrian Veștea,
alături de oficialii MApN prezenţi
la ceremonia de comemorare.

Familia eroului
Claudiu Chira.

Predare de drapel la Batalionul 21
La sediul Batalionului 21 Vânători de Munte
„General Leonard Mociulschi” din Predeal a avut loc,
pe 31 martie, un moment solemn, colonelul Ovidiu
Conduruţă lăsându-i locul la conducerea unităţii colegului său, col. Ion Buzea. Cum se obișnuiește în
tradiţia militară, momentul a fost marcat printr-o ceremonie solemnă de „predare a drapelului”, la care au
asistat mai mulţi oaspeţi, reprezentanţi ai instituţiilor
cu care unitatea militară se află în directă colaborare.
Astfel, între cei prezenţi la festivitate s-au numărat primarul Râșnovului Adrian Veștea, directorul Muzeului
Judeţean de Istorie – Nicolae Pepene, secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon – Puiu Gaspar,
comandantul Unităţii Militare 01751 Râșnov - col.
Silviu Bălășescu și comandantul Poliţiei Râșnov - cms.
Șef Constantin Dumbravă. După preluarea drapelului,

dar și a conducerii Batalionului de către col. Ion Buzea,
fostul șef al unităţii a ţinut să ofere câte o plachetă oaspeţilor, în semn de recunoștinţă pentru „excelenta co- Col. Ovidiu Conduruţă i-a predat colegului său, col.
laborare pe care am avut-o timp de 5 ani și 2 luni”. Col. Ion Buzea, ștafeta la conducerea Batalionului 21 Vânători
Ovidiu Conduruţă a fost recent promovat la Comanda- de Munte „General Leonard Mociulschi”.
mentul Forţelor Întrunite, iar în perioada în care s-a
aflat la conducerea Batalionului 21, a îndeplinit cu succes misiuni la nivel naţional, dar și exerciţii de pregătire campaniei externe din Afganistan, încheiată cu
rezultate excelente. „Îl felicităm pe domnul colonel
Conduruţă pentru întreaga sa activitate la conducerea
Batalionului, dar și pentru promovare. Îi dorim să aibă
parte în continuare de o activitate cu rezultate la fel de
bune și ne bucurăm că s-a numărat printre oamenii Adrian Veștea, col. Silviu Bălășescu, Nicolae Pepene, Puiu
cu care comunitatea râșnoveană a colaborat foarte Gaspar și cms șef Constantin Dumbravă au reprezentat
bine timp de câţiva ani”, a spus primarul Adrian Veștea. comunitatea râșnoveană la ceremonia de predare a drapelului.
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Col. Ovidiu Conduruţă a fost promovat la Comandamentul Forţelor
Întrunite, după ani de zile în care a reprezentat un sprijin pentru
comunitatea râșnoveană, din postura de șef al vânătorilor de munte

