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Bine
aţi venit!
5 noiembrie 2016,
ora 12.00

Se deschide
piaţa nouă
a Râșnovului!

Râșnovul va marca, pe 5 noiembrie, un alt
important eveniment pentru oraș, și anume
deschiderea noii pieţe agroalimentare,
reconstruită pe vechea locaţie. Va fi cea mai
modernă piaţă din judeţ, proiectată după
ultimele standarde în domeniu, și nu exagerăm
când spunem că va fi și cea mai frumoasă, pentru că nu seamănă nicidecum cu obișnuitele
hale în care funcţionează celelalte pieţe din
restul judeţului. Inaugurarea va fi și ea una
ieșită din tipar, cu un Festival al Vinurilor, ce se
va desfășura în perioada 5 - 6 noiembrie. Practic, toată zona centrală va fi în sărbătoare, pentru că atât în Piaţa Unirii, cât și pe strada
Republicii vor fi standuri ale celor mai renu-

mite crame din România și Republica Moldova
și pavilioane ale florarilor, iar programul ambelor zile e unul special.
„Am plăcerea de a invita pe toţi râșnovenii
la acest important eveniment al comunităţii
noastre, deschiderea pieţei agroalimentare a
Râșnovului, care va avea loc sâmbătă, 5
noiembrie, începând cu ora 12.00. Din piaţă, pe
muzică de fanfară, vom pleca în centrul orașului, unde vom declara deschis Festivalul Vinului. Este un eveniment pe care l-am gândit în
concordanţă și cu sezonul, dar și cu
redeschiderea pieţei agroalimentare din
Râșnov, pe care am modernizat-o, astfel încât
acum oferă condiţii foarte bune atât producă-

PROGRAMUL EVENIMENTELOR
SÂMBĂTĂ, 5 NOIEMBRIE
12.00 - Deschiderea oficială - Piaţa
Agroalimentară Râșnov
12.30 - Deschiderea Festivalului
Vinului - Centrul Istoric Râșnov muzică de fanfară
13.00 - Ansamblul Folcloric
MUGURELUL din Râșnov
14.00 - Ansamblul Folcloric
DORULEŢU din Ghimbav, alături de
soliști și instrumentiști de muzică
populară
16.00 - Recital GHEORGHE TURDA
17.00 - Recital TRUPA COCO
18.00 - Recital Formaţia PACT, LEO
IORGA & ADI ORDEAN

DUMINICĂ, 6 NOIEMBRIE
12.00 - Muzică de Fanfară
- FANFARA VULCAN
13.00 - Ansamblul Folcloric
MUGURELUL din Râșnov
15.00 - Recital VETA BIRIȘ
16.00 - Concert ANDREI
LĂZĂROIU BAND
17.00 - Recital DUCU BERTZI &
FRIENDS
18.00 - Recital MIRCEA BANICIU
Pe toată perioada Festivalului va
fi Prezent DJ și Crainic.

torilor/comercianţilor, cât și cumpărătorilor.
Este prima ediţie a Festivalului Vinului, dar
încă de la început am ţinut să fie un eveniment
cu ștaif și invităm pe toată lumea să se
convingă de acest fapt. Vor veni case de vinuri
și crame reputate, unele dintre ele fiind cunoscute și apreciate nu doar în România, ci și
peste hotare. Și, cum vinul bun merge cu muzica bună, pe scena amplasată în Piaţa Unirii
vor urca trupe și interpreţi precum Veta Biriș,
Ducu Bertzi & Friends, Gheorghe Turda, Leo
Iorga și Adi Ordean, Mircea Baniciu, trupa
Coco, Lăzăroiu Band, ansambluri folclorice și
Fanfara din Vulcan”, ne-a declarat viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

11 crame au confirmat prezenţa la Festivalul
Vinului, iar alte patru și-au exprimat verbal
intenţia de a participa, urmând să trimită documentele oficiale în acest sens. Astfel, la festival vor
ajunge cramele Amfiteatru Vitis, Viile Metamorfosis, Vinarte, Rătești, Chateu Vartely (Republica
Moldova), Licorna Winehouse, Tohani, Știrbei,
Halewood, Avincis, Cricova (Republica Moldova),
Girboiu, Jidvei, Bauer.
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Hramul Sfântului Matei, o importantă
sărbătoare reînviată la Râșnov

La Râșnov nu se poate vorbi încă de „Sărbătoarea Sfântului Matei, ediţia...”, deoarece
Râșnovul se află la începutul unei vechi tradiţii
readuse la viaţă. Această sărbătoare fusese desfiinţată de către Sinodul Bisericii Evanghelice în
anul 1768. A doua sărbătoare a hramului în 2016
însă, a devenit în zilele noastre o reușită, deoarece
orice lucru mare pare la început mic și neînsemnat, dar punând suflet în el se va dezvolta frumos.
În această situaţie ne aflăm și noi astăzi la Râșnov;
suntem la începutul unor evenimente dedicate
sărbătorii Sfântului Matei - a hramului Bisericii
Evanghelice din Râșnov. La această sărbătoare
sunt invitaţi deocamdată doar enoriașii locali sau
din localităţile învecinate, reprezentanţii autorităţilor locale și personalităţile orașului. Astfel
dorim să creștem „pas cu pas” această sărbătoare
- după sloganul președintelui nostru - în a organiza o festivitate care este în creștere, având și
sprijinul întregii comunităţi râșnovene.
La festivităţile desfășurate în 18 septembrie
au participat și reprezentanţi ai comunităţii din
Râșnov: dl Adrian Veștea, președinte al Consiliu-

lui Judeţean (fost primar al orașului Râșnov),
actualul primar interimar dl Liviu Butnaru, dl
Adrian Apostu de la „Dino Parc” și dl Ciprian
Paiuș de la Administraţia Silvică. Cu toţii am avut
parte de un eveniment plăcut și, deși dimineaţa
ploua cu găleata, apoi vremea s-a încălzit și a rămas plăcută până la căderea nopţii. Ziua a început
cu o slujbă festivă, protopopul nostru, domnul dr.
Daniel Zikeli, a prezentat prin predică personalitatea ieșită din comun a apostolului Matei,
care prin mila și îndurarea Domnului a reușit să
se ridice de la o ipostază degradantă la statutul de
apostol al lui Dumnezeu. Protopopul ne-a îndemnat totodată să sărbătorim și în continuare astfel
de „sărbători”, fără să știe, că va urma și o parte
distractivă. În timpul slujbei a cântat corul bisericii din Hărman și familia muzicală Paul și Elena
Cristian, care au completat cadrul muzical al
evenimentului, reușind să ridice calitatea muzicală a festivităţii. De aceea dorim să mulţumim
din nou pentru sprijinul artistic primit.
Fanfara Ţării Bârsei a așteptat oaspeţii în
curtea parohială din Râșnov, cântând bucăţi mu-

zicale vesele și antrenante. Nu știu cât de mare a
fost efortul muzicienilor, știu însă că au cântat
multe bucăţi noi, iar domnul Vasile Glava, dirijorul fanfarei, a reușit să impună ritmul muzicii.
A fost pregătit desigur și un meniu festiv din
cadrul fostei cantine FSR, iar gustosul gulaș a
putut fi mâncat chiar și a doua zi după ce toate au
fost strânse. Așa stau lucrurile la marile festivităţi
ale comunităţii: o săptămâna înainte încep pregătirile, o săptămână durează apoi și curăţenia
după eveniment. Doresc să amintesc și faptul, că
masa a fost pusă ca la carte: farfurii, tacâmuri,
pahare... toate acestea amintind de marile nunţi
săsești, care se desfășurau în trecut. Mesele au
fost pline și de fructe, prăjituri și kurtoș. Cei trei
chelneri, care au servit participanţii, au pregătit și
câteva porţii pentru cei bolnavi și cei nevoiași din
comunitate, care nu au putut participa la festivităţi. Mesele au fost bogate, toată lumea dorind ca
și altă dată să se organizeze asemenea eveniment.
Un alt punct de atracţie al zilei a fost premierea la concursul „Râșnovul Istoric” numit
QUIZ, cele 10 întrebări destul de dificile primind

răspuns corect doar de la un sfert din cei 120 de
participanţi la eveniment. Tragerea la sorţi a
desemnat cei trei câștigători, premiile fiind o sticlă de vin, o cutie de praline și o carte. Întrebarea
care a dat de furcă cel mai mult participanţilor a
fost următoarea: (5) În urma căror evenimente
s-au înregistrat cele mei multe victime: a Incendiul din 1698, b - Epidemia de ciumă din
anii 1660, 1719 și 1756, c - Revoluţia din 1989. În
timpul pauzelor fanfarei, s-a auzit muzică de
dans, astfel încât, după ce protopopul și-a luat
rămas bun, s-a dansat până târziu în noapte.
Hramul Sfântului Matei a fost deci un eveniment deosebit, gustat de toţi participanţii. În final
ar trebui să mulţumim tuturor ajutoarelor, care
au avut mult de lucru, au fost neobosiţi, pentru
ca festivitatea să devină un eveniment de neuitat.
Cea mai mare mulţumire se cuvine bunului
Dumnezeu, care ne-a însoţit pe întreg parcursul
zilei, astfel încât nu au existat nici un fel de clipe
tensionate sau stres, noi simţind cu toţii mila și
bunătatea Lui.
Preot paroh K. Boltres

„Bobocii” de la liceu au petrecut Copii talentaţi și vedete
în „Săptămâna Școala Altfel”
la „Portativul cu steluţe”
După emoţiile primilor pași în clasa a IX-a,
„bobocii” de la Liceul Tehnologic Râșnov au avut
parte pe 21 octombrie de unul din cele mai
așteptate momente ale anului, balul dedicat lor,
care s-a desfășurat la Sala Mare din comuna
Cristian. Cei mai tineri dintre liceenii râșnoveni
au împărţit această petrecere, dar și premiile de
miss și mister, cu colegii lor mai mari cu un an,
care anul trecut nu au avut parte de un „bal al
bobocilor”, din cauza tragediei care a avut loc pe
30 octombrie 2015 în clubul bucureștean Colectiv, care a anulat multe evenimente de acest gen
în acea perioadă. Astfel, peste 200 de liceeni, profesori și invitaţi au participat la evenimentul care
anul acesta a făcut parte din „Săptămâna Școala
Altfel”, organizată în premieră într-o perioadă
stabilită de conducerea școlii, și nu la nivel

naţional. „În acest an școlar s-a hotărât ca
fiecare instituţie de învăţământ să își stabilească perioada de desfășurare a programului,
iar noi am decis ca activităţile să aibă loc între
17 și 21 octombrie, în perioada în care era stabilit și «Balul Bobocilor». A fost o petrecere frumoasă, iar locaţia a fost aleasă ţinând cont că
sunt elevi din Cristian care fac naveta la liceul
nostru. Am primit toată susţinerea domnului
primar de acolo, Gicu Cojocaru, la fel cum am
avut, ca în fiecare an, și susţinerea autorităţilor
locale râșnovene, acum fiind alături de noi domnul viceprimar Liviu Butnariu. În afară de bal,
au fost organizate excursii la Cetatea Râșnov
sau la alte obiective din zonă, nu am ieșit din
oraș”, a spus directorul Liceului Tehnologic,
prof. Cristian Dudulean.

Premiile Balului Bobocilor: Miss Boboc - Benga Mădălina (clasa a X-a), Mister
Boboc - Dia Ștefan (clasa a X-a), Miss Eleganţă - Dumitru Cristina (clasa a X-a),
Mister Eleganţă - Ramba Ionuţ (clasa a X-a), Miss Popularitate - Scorţea Iulia
(clasa a IX-a), Mister Popularitate - Chiţea Florin (clasa a IX-a).

Pe 8 octombrie, la Râșnov s-a desfășurat cea
de-a șasea ediţie a Festivalului Naţional „Portativul cu steluţe”, dedicat tinerelor talente muzicale din întreaga ţară. Astfel, 125 de concurenţi
au urcat pe scena cinematografului „Amza
Pellea”, competiţia fiind organizată pe trei secţiuni – muzică pop românească, muzică pop internaţională și secţiunea tribut (piese ce au aparţinut unor artiști „plecaţi la stele”). Juriul a fost
unul cu profesioniști recunoscuţi în componenţă, precum artistul Aurelian Temișan, compozitorul Mihai Alexandru, producătorul muzical
Bogdan Tommo, regizorul artistic Silvia Ionescu
(TVR) sau Nadia Râncu (Brașov TV). Concursul a
fost prezentat de actriţa Monica Davidescu și
vedeta italiană Ciro de Luca, iar marele trofeu a
fost câștigat de Inna Rus, o fetiţă de 12 ani din
Oradea. Festivalul a fost organizat de Asociaţia
Culturală „Belle Arti” și VP Emtertainment
Group, cu sprijinul Primăriei Râșnov.

Inna Rus - Marele Trofeu

" DIN NOU PE SCENĂ LA FESTIVALUL „DAN SPĂTARU”
Râșnoveanul Costel Lăzăroiu a fost invitat și în acest an să cânte la Festivalul
Internaţional de Muzică Ușoară „Dan
Spătaru” de la Medgidia, eveniment
care a ajuns la cea de-a XI-a ediţie și
care a avut loc în perioada 30 septembrie - 2 octombrie. Considerat a fi

„locotenent în fanfara militară a lui Dan
Spătaru”, datorită timbrului vocal
extrem de asemănător cu cel al marelui
cântăreţ de muzică ușoară, Costel
Lăzăroiu a susţinut un recital în prima
seară a festivalului. „Am cântat jumătate de oră, recitaluri mai având artiști

celebri precum Pompilia Stoian, Sanda
Ladoși, Adrian Daminescu și Lora. Am
interpretat binecunoscutele melodii
«Ţărăncuţă, ţărăncuţă!», Cine te-a
iubit?!», «Dac-ajung la inima ta» sau
«Măicuţă, ţie-ţi mulţumesc!», un
omagiu pentru mama mea, Maria.

Merg cu deosebită plăcere și emoţie la
acest festival, iar această ediţie a
reprezentat un real succes”, ne-a spus
Costel Lăzăroiu, al cărui recital s-a
încheiat cu celebrul șlagăr „Drumurile
noastre toate”, moment aplaudat în
picioare de întreaga sală din Medgidia.

COMUNITATE
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Au trecut cu brio testul unui mare cutremur
Pompierii voluntari de la Râșnov au participat la un exerciţiu de amploare, desfășurat la finalul lunii septembrie în zona Cetăţii
Pompierii râșnoveni au arătat din nou că
sunt gata să intervină cu promptitudine în orice
situaţie de necesitate, trecând cu brio testul unui
exerciţiu de amploare, care a avut loc pe 29 septembrie. Conform scenariului, un cutremur cu
magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter s-a
produs în zona seismică Vrancea, resimţindu-se
și la Râșnov, unde a surprins, pe lângă localnici,
mulţi turiști veniţi să viziteze staţiunea. În aceste
condiţii, un grup de vizitatori ai Cetăţii a fost surprins sub zidurile dărâmate ale unuia dintre turnurile de acces, administratorii au dat alarma la
112, iar în câteva minute monumentul istoric s-a
umplut cu echipaje de salvare. La faţa locului au
ajuns în cel mai scurt timp membrii Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, care au gestionat excelent situaţia, fiind apoi ajutaţi de către
colegii de la subunitatea de pompieri din
Zărnești. După ce au reușit să scoată victimele de
sub turnul dărâmat, pompierii și cei de la SMURD
le-au dus pe acestea la baza cetăţii, unde paramedicii și medicii au sortat răniţii în funcţie de
cât de grave erau rănile suferite. Cei aflaţi în stare
gravă au fost transportaţi spre cortul organizat
ad-hoc de cei de la Crucea Roșie sau spre ambulanţele sosite să transporte răniţii la spital. „A fost
un exerciţiu util, în urma căruia am primit calificative foarte bune. Ne-am bucurat să vedem că
turiștii prezenţi în Cetate s-au implicat activ în
exerciţiu și au participat la scenariul acestuia”, a

declarat Bogdan Proca, unul dintre salvatorii
râșnoveni. La exerciţiul de la Cetatea Râșnov au
participat peste 70 de pompieri (SVSU Râșnov,
ISU Brașov, ISU Zărnești și ISU Predeal), poliţiști,
jandarmi, medici, paramedici și voluntari ai
Crucii Roșii. S-a intervenit cu trei echipaje
SMURD, o ambulanţă, două autospeciale de stingere a incendiilor și o autoșenilată pentru transportul victimelor pe teren accidentat.

14 tone de deșeuri colectate de Ziua Curăţeniei

" DIN 1 NOIEMBRIE, RÂȘNOVENII

Blocaţi în liftul
pe plan înclinat
O problemă inedită pentru salvatori a constituit-o faptul că doi tineri care urcau cu liftul cu
cremalieră au rămas blocaţi în cabină, după ce
linia s-a rupt. Cei doi, agentul de cabină și un turist, au fost coborâţi în rapel de către salvatorii
care au depus eforturi mari pentru ca victimele să
ajungă în siguranţă în mâinile medicilor.
„Exerciţiul a fost interesant, mai ales că am
avut două victime cu cod roșu și atunci intervenţia a fost mai deosebită. A fost interesant
datorită amplasamentului, eu zic că am reușit să
simulăm totul foarte bine și să demonstrăm prin
pregătire că suntem gata să intervenim pentru
primul ajutor premedical”, a declarat Raluca
Buzea, director Crucea Roșie Brașov, completată
de colonelul Stelian Rechiţean, inspector șef ISU
Brașov, care a apreciat că exerciţiul a decurs
foarte bine.

Campania „Let`s Do It, România!”
a cuprins la Râșnov 53 de puncte
de lucru, fiind ecologizată o arie
largă din jurul orașului, inclusiv
traseele turistice montane
Râșnovul a participat, alături de alte zeci de
orașe din întreaga ţară, la o nouă zi de curăţenie
naţională, în cadrul campaniei „Let`s Do It,
România!”. Acţiunea a avut loc în data de 24 septembrie, cu participarea unui număr 512 voluntari din cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza
orașului Râșnov, SGA Brașov, UM 01751 Râșnov,
SC Goscom Cetatea Râșnov SA, Dexion Storage
Solution SRL, Ocolul Silvic al orașului Râșnov și
nu în ultimul rând angajaţi ai Primăriei, dar și
personalităţi din administraţia publică locală și
judeţeană. Printre ei, viceprimarul Liviu
Butnariu și Adrian Veștea, președintele Consiliului Judeţean Brașov, care au lăsat pentru o zi
ţinuta office, s-au echipat în haine de lucru și au
ieșit în natură alături de „Prietenii Pădurilor din
România”. În cadrul acţiunii au fost colectate nu
mai puţin de 13.800 kilograme de deșeuri, mizeriile culese din arealele naturale fiind cam aceleași an de an: PET-uri, sticlă, doze de aluminiu,
veselă de plastic, materiale textile, îmbrăcăminte
și încălţăminte, dar și deșeuri electronice sau
cadavre de animale. Acţiunea de la Râșnov a fost
realizată după un plan bine pus la punct, pornindu-se din patru locuri de întâlnire (troiţa din
cartierul Chimica, troiţa de pe strada Mihai Eminescu, parcul Promenadă și Valea Cetăţii). Au fost
cuprinse nu mai puţin de 53 de puncte de lucru,
fiind astfel acoperită o arie extrem de largă din
jurul „Orașului Trandafirilor”, inclusiv traseele
turistice montane. „Considerăm reușită și ediţia
din acest an a unei campanii mai mult decât
binevenită. Ziua Curăţeniei s-a încheiat cu rezultate remarcabile, însă cred că ar trebui să fie
doar un exemplu pe care noi toţi să îl urmăm pe
tot parcursul anului. Este o acţiune extrem de
utilă, dar care ar trebui să reprezinte și o motivaţie de a păstra zi de zi curăţenia”, a spus
viceprimarul Liviu Butnariu.
„Let`s Do It, România!“ este cel mai mare
proiect de implicare socială organizat în România, din 2010, în fiecare an, fiind parte din comunitatea internaţională „Let`s Do It, World!”.

Participanţi la campania
de ecologizare
" elevi de la Școlile gimnaziale
nr. 1 și nr. 3 - 105
" elevi de la Școala Gimnazială nr. 2 - 48
" elevi de la Liceul Tehnologic - 111
" angajaţi de la Goscom Cetatea Râșnov
– 20, plus utilaje
" angajaţi Ocolul Silvic – 15, plus utilaje
" militari de la UM 01751 - 30
" angajaţi SGA Râșnov - 20
" asistaţi social Legea 416 - 28
" grupuri de voluntari din
Râșnov, Brașov și București - 135

POT DEPUNE CERERILE PENTRU
AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE
Biroul de Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei Râșnov primește, începând cu data
de 1 noiembrie, cererile pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire. Pentru a beneficia de
această formă de protecţie socială pe durata
întregului sezon rece, respectiv noiembrie
2016 – martie 2017, termenul limită pentru
depunerea dosarelor este 20 noiembrie, urmând ca apoi să fie analizat fiecare caz în parte
și să fie emise dispoziţiile de primar. Cereri se
primesc și după data de 20 noiembrie, dar în
acest caz, ajutorul se va acorda doar pentru
lunile ulterioare depunerii cererii. Pe de altă
parte, în situaţia în care apar schimbări în
componenţa familiei sau cresc veniturile,
beneficiarii au obligaţia de a anunţa aceste
modificări. Potrivit legislaţiei, consumatorii
care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze
naturale, energie electrică, combustibili solizi
sau petrolieri pot beneficia de ajutoare la plata
încălzirii dacă venitul mediu lunar pe membru
de familie este de până la 615 lei, fiind luat în
calcul venitul net obţinut în luna anterioară
depunerii cererilor. Chiar și cu venituri sub
acest plafon, sunt excluși de la ajutoare cei
care au mai mult decât o casă, terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp (inclusiv curte)
sau conturi în bănci de peste 3.000 de lei. Formularul tipizat și lista actelor ce trebuie
pregătite sunt puse la dispoziţie de către
Biroul de Asistenţă Socială.
" 350 DE RÂȘNOVENI SUNT

AȘTEPTAŢI SĂ MAI RIDICE ÎNCĂ
DOUĂ CUTII CU ALIMENTE UE
Având în vedere că după prima etapă de distribuire a ajutoarelor alimentare UE acordate
persoanelor cu o situaţie economică precară nu
au fost distribuite toate pachetele, de la 1
octombrie, Primăria Râșnov a început redistribuirea celor ramase pe stoc beneficiarilor
care s-au prezentat în prima etapă. Mai sunt
disponibile aproximativ 700 de pachete, care
vor ajunge pentru 350 de persoane, ne-a precizat reprezentanta Primăriei Râșnov, Mihaela
Codleanu. Ca și până acum, alimentele se pot
ridica din curtea Liceului Tehnologic Râșnov
de luni până joi, între orele 12.00 și 13.00.
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La Râșnov s-a deschis primul Centru
Educaţional de Mediu din România
După un model german, Schubz aduce în ţara noastră metode educaţionale interactive

18 octombrie, deschiderea Centrului de Educaţie Schubz România.
Pe 18 octombrie a avut loc la Râșnov ceremonia de deschidere a Centrului de Educaţie
SCHUBZ, un proiect pilot finanţat de guvernul
german ce va testa în România un model de sistem educaţional larg răspândit în Germania și
Europa de Vest – Educaţia pentru Dezvoltare
Durabilă. La eveniment au participat autorităţile
locale, ONG-uri locale, administraţia Parcului
Naţional Piatra Craiului, companii locale,
reprezentanţi ai școlilor locale și universităţilor
partenere. De asemenea, au fost prezenţi
reprezentanţi ai conducerii Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) și Schubz din Germania,
care, alături de Asociaţia Mioritics din România,
au lansat iniţiativa acestui proiect, în 2013.
„Acum trei ani ne-a venit ideea să construim și
în România un centru la fel ca ale noastre din
Germania. Astăzi este ziua în care s-a întâmplat.
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (fundaţia prin
care s-a asigurat finanţarea, n.r.) a făcut ca acest
lucru să fie adevărat. Astfel că s-a deschis centrul de dezvoltare de la Râșnov”, a declarat Frank
Corleis, director SCHUBZ Germania. „Acest
eveniment este unul pe care noi, reprezentanţii
administraţiei locale din Râșnov, îl considerăm
de mare importanţă pentru comunitatea noastră. Deschiderea Centrului de Educaţie SCHUBZ

România aici, în Râșnov, este o mândrie pentru
noi, dar, în același timp, o binevenită și necesară
completare a ceea ce ne propunem prin strategia de dezvoltarea orașului. În această strategie,
un loc prioritar îl deţine educaţia - pe care ne-o
dorim la cel mai înalt nivel, cu metode inovative
și experienţiale - ca și cunoașterea, protejarea și
punerea în valoare a mediului natural, care
constituie un puternic atu al Râșnovului. Iată,
deci, că împărtășim aceleași valori și principii cu
modelul educaţional SCHUBZ și de aceea ne
bucurăm să vă avem alături. Mulţumiri tuturor
celor implicaţi în acest proiect și vă asigurăm de
întregul nostru sprijin”, a declarat la rândul său
viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
În cadrul programelor dezvoltate la SCHUBZ
și cu ajutorul echipei de experţi care lucrează aici,
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 aduce în România metodele educaţionale interactive și experienţiale dezvoltate și
testate în Germania și în alte ţări în care contactul cu natura este o parte esenţială a educaţiei
pentru toate vârstele (ex.: explorare și cunoaștere
prin sinestezia simţurilor, laboratoare experi-

mentale 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). „Tot ce se
face aici, toate programele sunt gândite în
primul rând pentru a experimenta. Copiii trebuie să înveţe cu toate simţurile. Ăsta e un detaliu foarte important în procesul de învăţare,
pentru că copiii vin cu drag”, a precizat Mihai
Dragomir, director SCHUBZ Râșnov și președinte Asociaţia Mioritics.
Partenerii care susţin și contribuie la dezvoltarea Centrului sunt: Universitatea Leuphana
Luneburg (Germania), Universitatea BabeșBolyai Cluj, Universitatea Transilvania Brașov,
Primăria Orașului Râșnov, Școala Peter Thal,
Fundaţia Propark, Asociaţia de Ecoturism din
România, Administraţia Parcului Naţional Piatra
Craiului, WWF România.

Centru naţional de
formare în domeniul
educaţiei pentru mediu
Chiar dacă deocamdată a fost deschis doar
primul centru din România, iniţiatorii proiec-

tului vor ca în viitorul apropiat să aducă în
toată ţara educaţia ecologică de tip SCHUBZ.
Astfel, Râșnovul 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. În acest context,
SCHUBZ Râșnov oferă și un spaţiu de învăţare
prin stagii de practică pentru studenţi, precum
și seminarii de formare în domeniul educaţiei
pentru mediu.
Primul simpozion, cu tema „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”, a fost dedicat profesorilor din întreg judeţul Brașov și a avut loc
pe 21 octombrie, în corpul K al Universităţii
„Transilvania” din Brașov, organizat de
SCHUBZ în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei. De asemenea,
părinţii si copiii au luat parte o zi mai târziu la
Ziua Porţilor Deschise la Centrul de Educaţie
SCHUBZ. În cadrul evenimentului au fost
organizate prezentări interactive ale programelor educative dezvoltate de Centru: Ateliere interactive, Pădure, Energie, Apă, Păsări,
Pâine tradiţională, Plante aromatice.

Zilele Știinţei, în premieră la Râșnov
În perioada 28 septembrie - 2 octombrie, la
Râșnov s-au organizat pentru prima dată
„Zilele Știinţei”, eveniment afiliat la
Bucharest Science Festival, primul festival
din România dedicat cunoașterii știinţifice
și tehnologice. Astfel, timp de 5 zile, copiii
și tinerii au avut ocazia să participe gratuit
la ateliere practice și experimente despre
sursele de energie, cursuri și ateliere de
bandă desenată cu tematică spaţială, ateliere de modelaj planete și proiecţii de film

documentar și ficţiune cu tematică știinţifică. „Este prima iniţiativă de acest gen la
Râșnov și ne-am dorit să aducem știinţa
mai aproape de sufletul copiilor și al tinerilor. Cu siguranţă că acest eveniment este
unul pilot iar ediţiile viitoare vor veni cu un
program și mai complex care va explora
alte dimensiuni ale știinţei”, a declarat
Florentina Florescu, ecolog și specialist în
educaţie al Centrului SCHUBZ din Râșnov.

Festivalul de Reconstituire Istorică a ajuns pentru prima dată și în școli
Festivalul de Reconstituire Istorică a avut în
acest an ca temă războaiele dintre daci și romani,
iar evenimentul a purtat denumirea de „Cumidava”. Astfel, pe locul unde în urmă cu 2.000 de
ani era o așezare dacică, au avut loc în perioada
23 – 25 septembrie lecţii deschise de istorie,
prezentări în detaliu ale meșteșugurilor vremii, a
costumelor și armelor de luptă, copii fidele ale
celor din urmă cu două milenii. Au fost respectate absolut toate detaliile, chiar și cele de greutate, iar după prezentarea luptătorilor, a urmat
lupta corp la corp, unu la unu între daci și
romani. Punctul culminant a fost tentativa
romanilor de a cuceri așezarea dacică, spectacol
aplaudat la scenă deschisă. „Primele reconstituiri le-au făcut chiar romanii antici în

amfiteatrele lor, în Coloseum. Puneau în scenă
bătăliile lor, folosindu-se de gladiatori și de
sclavi, iar uneori se lăsa cu masacre serioase”, a
explicat Andrei Pogăceaș, doctor în istorie și
vicepreședinte al Asociaţiei Terra Dacica Aeterna,
organizator al Festivalului, alături de Primăria
Râșnov și Muzeul Judeţean de Istorie. Alături de
tema aleasă, o premieră au reprezentat-o în acest
an și lecţiile deschise care au avut loc în școlile
din Râșnov. „Prima zi a festivalului a fost exclusiv elevilor râșnoveni, care i-au primit în clase
pe «daci» și «romani» și au fost foarte încântaţi
de oaspeţii lor. Chiar și în Cetate, elevii de la școlile din oraș au participat în celelalte zile de festival la așa-zisa «oră de istorie vie»”, a precizat
viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
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Președintele ANT,
în vizită la Râșnov
Anca Pavel Nedea: „Râșnovul este un model
de bune practici în dezvoltarea turismului"

Anul acesta, drumul din Valea
Glăjeriei va asfaltat în totalitate
Programul reabilitare a infrastructurii
rutiere din Râșnov se va încheia în scurt timp,
odată cu finalizarea asfaltării celui de-al doilea
tronson al drumului turistic spre Valea Glăjăriei.
„Acesta este ultimul drum din oraș la care mai
era nevoie de astfel de lucrări. Odată cu
asfaltarea lui, finalizăm programul de reabilitare
și modernizare a străzilor din oraș. Drumul din
Valea Glăjeriei, cu o lungime totală de 10 kilometri, face legătura cu un drum forestier, deja
modernizat și care ajunge până la Cabana Gura
Diham, fiind intens circulat după ce s-au deschis
mai multe pensiuni în zonă”, a declarat viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Valoarea lucrărilor la acest tronson este de
4.424.023,99 lei, sumă ce include TVA și procentul de 10% pentru lucrările neprevăzute.
Lucrările sunt realizate pe segmentul cuprins
între km 4 + 240,64 și km 9+091,69. „În vederea
realizării acestei investiţii am obţinut o finanţare
de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală”, a explicat Liviu Butnariu.
Până să se ajungă la turnarea asfaltului pe

acest tronson, această porţiune de drum a fost
configurată în totalitate. Astfel s-au efectuat
lucrări la platformă, fiind realizată fundaţia, s-au
realizat rigolele necesare colectării apelor pluviale și s-au realizat podeţele, atât cele care asigură accesul spre proprietăţi, cât și cele 11 podeţe pe
sub drum prin care trec tuburile de dren pentru
ape pluviale. Au fost pregătiţi pentru asfaltare
ultimii 4,8 kilometri ai drumului, iar imediat ce
condiţiile meteo au permis, au fost aduse și utilajele, fiind turnat deja covorul asfaltic pe mai mult
de un kilometru. Potrivit normativelor tehnice,
asfaltul se toarnă în două straturi, unul de bază și
unul de uzură. Ultima etapă a modernizării acestei artere constă în montarea indicatoarelor
rutiere și în trasarea marcajelor longitudinale.
Cei aproape cinci kilometri pe care urmează
a se turna asfalta în perioada următoare reprezintă etapa finală a proiectului de modernizare a
acestui drum. Pe primul segment (dintre km 0 și
km 4 + 240,64) s-a finalizat în această vară turnarea stratului de uzură și au fost realizate zonele
de acces către proprietăţi.

5 noiembrie 2016: Se deschide
piaţa nouă a Râșnovului
Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT),
în parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie a României și Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc au organizat, în 13
octombrie, la Brașov, conferinţa „Managementul Destinaţiilor: Online și Offline”. În timpul
evenimentului, președintele ANT, Anca Pavel
Nedea, a afirmat că Brașovul este un judeţ cu
un potenţial turistic foarte mare, dar fără o
strategie de dezvoltare unitară. Ca model de
bune practici, ea a dat exemplul Râșnovului,
care a reușit să implementeze în ultimii 12 ani
un mod integrat de dezvoltare, devenind o destinaţie deja recunoscută naţional și internaţional și care atrage acum o circulaţie turistică foarte bună. De altfel, aceasta a spus că, și
pentru Brașov, are speranţa în președintele
Consiliului Judeţean, Adrian Veștea, care, timp
de 12 ani cât a fost primar la Râșnov, a făcut
foarte multe lucruri în domeniul turismului.
„Odată cu această vizită am avut din nou
ocazia să vorbesc despre modelul integrat care
există la Râșnov. Este, fără doar și poate, un
model în destinaţii mici, dar și ceva mai mari.
Am văzut de la an la an cum au crescut obiectivele. S-a pornit de la un atribut specific destinaţiei și anume Cetatea, în jurul căreia s-a
refăcut zona centrului vechi. S-au dezvoltat
apoi și alte activităţi, au venit actorii din mediul privat. Așa a apărut Dino Parc, un obiectiv
important care face parte dintr-o situaţie «winwin» cu Cetatea, generând o circulaţie exponenţial crescută în ultima perioadă. Contează
enorm și peștera Valea Cetăţii și îi sfătuiesc pe
cei care nu au ajuns acolo să o facă în cel mai
scurt timp, pentru că accesul e facil. Cumva,
«s-au aliniat planetele», însă acest lucru nu
s-a realizat întâmplător, ci prin implicarea
unor oameni inimoși. De altfel, la Râșnov e
oarecum invers faţă de tipicul din România,
localnicii reacţionând ceva mai greu faţă de

autorităţile care se mișcă foarte bine. Următorul pas ar fi înflorirea mai multor businessuri care să ajute administraţia locală. Există o
asociaţie foarte activă, un centru naţional de
informare turistică, de asemenea foarte activ,
există suport, așteptăm cu toţii participarea
oamenilor”, a declarat președintele ANT.
Aceasta a precizat că, personal, vine în
fiecare an la Râșnov, de multe ori în calitate de
turist, pentru a participa la un eveniment destinat pasionaţilor de motociclism. Ultima vizită,
una de lucru, a făcut-o în orașul nostru chiar cu
o zi înainte de evenimentul de la Brașov, pe 12
octombrie. „A vizitat principalele obiective turistice ale Râșnovului, printre care Cetatea, la
care a ajuns cu liftul pe plan înclinat. Președintele ANT a putut vedea investiţiile care au
contribuit la dezvoltarea turismului în staţiune, inclusiv noul Centru istoric, complexul
olimpic de trambuline, Dino Parc”, ne-a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu, cel care a
primit delegaţia ANT. Potrivit acestuia, în cursul acestui an, Râșnovul va ajunge la cifra
record de 400.000 de vizitatori. „Putem spune
că Râșnovul a contribuit din plin la faptul că
Brașovul a devenit cel mai important judeţ al
ţării din punct de vedere turistic și când afirm
asta mă gândesc la faptul că la munte se face
turism pe întreaga perioadă a anului. Pe viitor,
Râșnovul și-a stabilit o serie de obiective pe
care noi, administraţia locală, să le materializăm în perioada următoare, astfel încât poziţia pe care o avem nu numai s-o păstrăm, ci
chiar s-o depășim, să avem o creștere constantă a numărului de turiști”, a mai spus viceprimarul Liviu Butnariu, amintind printre altele
de proiectul de reabilitare a Cetăţii Râșnov, dar
și de Skate Park-ul de pe Valea Cărbunării, cu
facilităţi în premieră pentru România, ambele
proiecte cu o valoare de 4 milioane de euro,
depuse pentru finanţare UE.

O premieră pentru pieţele
agroalimentare din judeţ
Noua piaţă a Râșnovului este amenajată în
locul celei vechi, iar lucrările, deosebit de complexe, au început în a doua parte a anului 2014.
Practic, noua piaţă a fost construită de la zero.
După ce au fost demolate vechile amenajări și au
fost dezafectate vechile reţele, s-a amenajat o
mică „staţie de epurare” sub platforma pieţei, prevăzută inclusiv cu un decantor de grăsimi, astfel
că, înainte de a ajunge în sistemul public de
canalizare, apele uzate vor trece printr-o filtrare.
O astfel de dotare reprezintă o premieră pentru
pieţele agroalimentare din judeţ. Integral refăcute au fost și celelalte reţele utilitare ce vor
deservi piaţa, ulterior fiind construite „de la firul
ierbii” spaţiile comerciale, halele interioare pentru carne și produse lactate, halele exterioare cu
tarabe pentru legume și fructe, separat pentru
flori, depozite, dar și toalete publice. Totodată, a
fost instalat un sistem de supraveghere video a
incintei, precum și unul de detecţie și alarmare în
caz de incendiu.
Pentru amenajarea celor 32 de tarabe din
hala exterioară de legume și fructe, constructorul a venit cu o soluţie inovativă. Mai exact, la
fiecare tarabă, spaţiul de expunere este „în
trepte”, astfel încât lădiţele cu legume sau fructe
să fie puse spre client, care își va putea alege singur marfa. Hala principală este realizată pe
structură din lemn, iar acoperișul, pentru a
asigura o mai mare luminozitate, construit
într-un sistem mixt, lemn + sticlă multistratificată, rezistentă la șocuri.
Halele unde se vor comercializa brânzeturi,
ouă sau preparate de carmangerie au gresie,
faianţă, sisteme de climatizare și alte facilităţi
necesare unor astfel de spaţii.
Separat de zona de vânzare, au fost construite două camere de depozitare, iar lângă acestea
un spălător pentru legume și fructe, astfel încât
produsele să fie aduse în piaţă pregătite pentru

comercializare. Tot în exteriorul pieţei sunt
amenajate și toaletele publice.

Programul de funcţionare
al pieţei
Potrivit viceprimarului Râșnovului, în
perioada de iarnă, piaţa va fi deschisă între orele
8.00 și 19.00, după care, zilnic, se va face curăţenie. Întreg perimetrul este închis și securizat, astfel încât, pe timpul nopţii, marfa producătorilor
va fi în siguranţă. „În sezonul de vară programul
va fi prelungit, piaţa urmând a fi deschisă între
orele 8.00 și 21.00”, a mai spus Liviu Butnariu.

Tarifele practicate
Noua piaţă va funcţiona în administrarea
directă a Primăriei Râșnov, unde se depun și
cererile de închiriere.
Pentru hala exterioară de legume și fructe,
producătorii agricoli trebuie să achite o taxă de 8
lei/zi/tarabă sau un abonament lunar în valoare
de 147 lei/tarabă, iar pentru închirierea unui
stand în hala de brânzeturi, ouă, carne și pește se
va achita o taxă de 10 lei/ zi/ masă sau un abonament lunar în valoare de 153 lei/masă. Pentru
închirierea unui cântar sau a unui halat de la
administraţia pieţei, comercianţii vor plăti câte 8
lei/zi, iar pentru eliberarea unui permis de acces
în piaţă în afara orelor de program, pentru
autovehiculele destinate aprovizionării, se putea
achita un abonament trimestrial, în cuantum de
94 de lei, sau unul anual, în valoare de 252 de lei.
Totodată, pentru obţinerea autorizaţiilor de vânzare în pieţe, societăţile comerciale vor achita o
taxă de 209 lei, întreprinderile individuale și cele
familiale vor avea de plătit 164 de lei, iar persoanele fizice autorizate vor plăti 81 de lei.
Cele opt magazine au fost atribuite prin licitaţie, tariful de închiriere fiind de 820,28 de lei pe
lună, comercianţii beneficiind de cele mai moderne condiţii de desfășurare a activităţii.
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Eveniment internaţional în premieră
pentru Europa de Est, la Râșnov
În cadrul primei ediţii a RâșnOff Road, un cunoscut brand internaţional și-a lansat la nivel mondial gama de ATV-uri pentru 2017
Între 4 și 18 octombrie, peste 1.200 de distribuitori, dealeri și jurnaliști de pe toate cele
șapte continente au fost prezenţi la Râșnov pentru a vedea și testa vehiculele off-road, modele
lansate de cunoscutul producător Can-Am pentru anul 2017. Evenimentul s-a desfășurat sub
umbrela RâșnOff Road, aflat la prima ediţie, dar
care își propune să devină o manifestare de
tradiţie. „Râșnovul nu a fost ales întâmplător, am
organizat evenimente sportive internaţionale de
mare anvergură: FOTE 2013, etape de cupă
mondială la sărituri cu schiurile și biatlon, iar un
exemplu mai recent este finala de Cupă FIS, de
la sfârșitul lunii septembrie. Este o onoare pentru noi să fim gazda unui eveniment de o asemenea talie, care pune orașul nostru pe harta internaţională din domeniul off-road. Râșnovul poate
susţine o astfel de manifestare, așa că am sprijinit cu bucurie organizatorii cu tot ce ne-a stat
în putere, cu atât mai mult cu cât aceștia au
tratat cu multă grijă mediul înconjurător pe parcursul demonstraţiilor”, a declarat viceprimarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Celebrul artist CRBL a fost prezent
la Râșnov, ca invitat special al uneia
dintre zilele evenimentului.

Off-road-ul crește cu respect
pentru mediul înconjurător
Organizatorii le-au pregătit tuturor safari-uri
cu noile vehicule pe trasee aprobate de autorităţile
locale, pe Valea Cărbunării, pe toată durata RâșnOff
Road au avut loc demonstraţii cu noua gamă de
vehicule sport (Maverick, X3), iar în fiecare zi a
evenimentului, în Valea Cetăţii au avut loc demonstraţii trial de îndemânare. Pe lângă o prezentare
de echipamente, RâșnOff Road s-a dorit a fi o
modalitate de promovare a fenomenului în ţara
noastră și o formă de educare a celor care îl practică. „Suntem foarte bucuroși că cea mai importantă firmă din domeniul off-road, Can-Am, a ales
localitatea noastră pentru lansarea mondială. Ne
dorim ca acest sport, off-road-ul, să crească și în
ţara noastră în mod responsabil, cu respect pentru
mediul înconjurător”, a explicat iniţiatorul
RâșnOff Road, Cătălin Nan.
Ziua de 9 octombrie a fost dedicată în
întregime unei competiţii trial la care au participat deţinătorii de vechicule off-road din judeţ,
care s-au întrecut în îndemânare și tehnică.
Câștigătorii acestei întreceri au fost: Dan Zegrean
(locul I), Alin Diaconu (locul al II-lea) și Mihai
Urma (locul al III-lea).

O viitoare olimpiadă off-road
Deși abia s-a terminat prima ediţie, organizatorii doresc să realizeze o tradiţie din acest eveniment, o adevărată olimpiadă off-road, care să
aducă laolaltă toţi producătorii și dealerii de
vehicule off-road, inclusiv motociclete. „Am ales
Râșnovul ca destinaţie pentru lansarea mondială
a noii game de Bombardier pentru că este
aproape de București și de aeroportul internaţional, căci am avut oaspeţi din absolut toate
colţurile lumii. Pădurile și traseele sunt unele
dintre cele mai frumoase din ţară, am primit
sprijin logistic și nu numai din partea
autorităţilor locale. Ne dorim să ţinem acest
eveniment la Râșnov și în anii care urmează, să
îl dezvoltăm, să creăm o adevărată olimpiadă

off-road care să devină una de referinţă naţională și internaţională în domeniu. Participanţii, mai ales cei străini, au
fost uimiţi și entuziasmaţi de tot
ceea ce au văzut aici, începând de
la peisaje și trasee și ajungând la
atitudinea oamenilor. Este prima
oară când un astfel de
eveniment are loc în
Europa de Est și
sperăm ca în anii următori să îl organizăm în
aceeași
echipă”,
a
declarat Matei Roșu,
reprezentant în România al producătorului.

CAMPIONATUL NAŢIONAL INDIVIDUAL AL ROMÂNIEI LA ENDUROCROSS

Cu prilejul evenimentului din
luna octombrie, Can-Am a
donat Primăriei Râșnov
un vehicul SSV (Side
by Side Vehicle), care
va intra în dotarea
Ocolului Silvic.
Acest echipament
are o valoare de
12.000 de euro și
va avea un rol
esenţial în
eficientizarea
împăduririlor
din zonă.

36 de rideri s-au întrecut pe traseul dealul Râul Mic – Dumbrava
Etapa a VI-a din Campionatul Naţional Individual al României la Endurocross a avut loc
sâmbătă, 1 octombrie, pe traseul amenajat de la
Râșnov. Astfel, pe dealul Râul Mic – Dumbrava au
fost prezenţi la start 36 de rideri, pe două, respectiv patru roţi. Pe o vreme care a fost de partea
concurenţilor și a publicului, primii care au luat
startul în cursa oficială au fost cei de la categori-

ile moto, urmaţi de cei de la Quad (categoriile Pro
și Hobby) și ATV(Experţi și Hobby). Pentru prima
oară de când se desfășoară la Râșnov, competiţia
a avut la start și doi concurenţi din Republica
Moldova. Etapa a beneficiat de sprijinul Primăriei
Râșnov și a fost organizată de Clubul Auto Crono,
în colaborare cu Jitsu Motorsport, sub tutela Federaţiei Române de Motociclism.

Clasamente finale Endurocross Râșnov
" moto clasa A - Jozsa Norbert (BGS
Motorsport București), Botoaca Andrei
Nicusor (CSU Stiinta Bucuresti), Benga
Bogdan Florin (JITSU Zarnesti)
" moto clasa B - Grecu Sergiu (Haita
Deva), Avram Florin Marius (LAS VEGAS
Arad), Moldoveanu Rares Serban (Mister
Bike Cluj).
" moto clasa C - Forika Krisztian(Ditriders
Datrau), Kubalak Milan (Lion Racing Team
Arad), Bereteu Liviu (Mister Bike Cluj).
n moto clasa Veterani - Csaba Domokos
(Ditriders Datrau), Catalin Petru Silaghi
(Jitsu Zarnesti), Roth Constantin (Sibiu

Racing Team).
" ATV Hobby - Szekeres Zoltan (Lion
Racing Team Arad), Gaceu Ioan (Lion Racing Team Arad), Dinu Ovidiu (Sibiu Racing
Team).
" ATV Profi - Mocuta Catalin Sebastian,
Szejke Vilmos Zsolt, Condre Nicolae
Danut (toti Lion Racing Team Arad).
" Quad Hobby - Toader Paul Andrei,
Marius Sitov (Sibiu Racing Team)
" Quad Profi - Bodea Sebastian (Lion
Racing Team Arad), Mocuta Razvan
Andrei (Lion Racing Team Arad), Tudor
Alexandru Madalin (MRM Bucuresti).
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Aur pentru Râșnov
la Campionatele
Naţionale de sărituri
Izabela Nan, de la CS Olimpic Cetate, a terminat pe primul
loc competiţia de „Copii - Fete”, pe trambulina K15
După doi ani de la înfiinţarea Clubului
Sportiv Olimpic (CSO) Cetate Râșnov a venit
momentul unor prime rezultate remarcabile
într-una din disciplinele sportive de tradiţie ale
orașului. Astfel, Izabela Iulia Nan a reușit să
obţină prima treaptă a podiumului la Campionatele Naţionale de sărituri cu schiurile, desfășurate în perioada 21-23 octombrie la Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării. „Medalia
obţinută de micuţa noastră sportivă reprezintă o
premieră pentru clubul Olimpic Cetate, iar
rezultatul este o încununare a unei munci în
echipă, a unor eforturi comune și este cu atât
mai preţios cu cât suntem un club înfiinţat de
doar doi ani”, a spus Nicolae Dogaru, reprezentant al CSO Cetate.
De altfel, Complexul de pe Valea Cărbunării
a găzduit în ultima lună mai multe competiţii
naţionale din cadrul sezonului de vară, Cupa CS
Dinamo-ACS Săcele (9 octombrie), Cupa CSS
Dinamo Râșnov (16 octombrie), Campionatele
Naţionale (21 - 23 octombrie), dar și întrecerile
internaţionale Carpat Cup și FIS Cup (29 septembrie – 2 octombrie). În cadrul competiţiilor
feminine din cele două etape de Cupa FIS, Dana
Haralambie s-a lumina reflectoarelor, reușind
pe trambulina „de acasă” prestaţii foarte bune,
care i-au adus, pentru al doilea an consecutiv,
victoria și în clasamentul general al Cupei FIS.
Locul trei la general a fost ocupat de către o altă
săritoare din Săcele, Diana Trâmbiţaș, sportiva
în vârstă de 16 ani clasându-se în ambele etape
de la Râșnov pe poziţia a patra. „Dana Haralambie a fost așa cum o știm, ne bucură continui-

tatea ei, la fel cum ne bucură și prestaţiile
Dianei Trâmbiţaș și revenirea Carinei Militaru,
toate trei urmând a ne reprezenta la FOTE
2017. Din spate vin generaţii care ne vor asigura o continuitate, pe lângă grupul omogen al
sportivilor născuţi în 2000-2001 dându-ne speranţe și cel al colegilor mai mici din 20052006”, a explicat antrenorul coordonator al
loturilor de juniori, Florin Spulber.

Podiumurile competiţiilor
CARPAT CUP, 29 – 30 SEPTEMBRIE
" 29 septembrie, fete - Trâmbiţaș Andreea
Diana, Voros Virag (Ungaria), Skele Sarlote
(Letonia)
" 30 septembrie, fete - Trâmbiţaș Andreea
Diana, Skele Sarlote (Letonia), Carina Militaru
" 29 septembrie, băieţi - Mitrofan Nicolae
Sorin, Blega Ștefan Valentin, Mazurchuk
Dmytro (Ucraina)
" 30 septembrie, băieţi - Blega Ștefan Valentin,
Spulber Mihnea, Bedir Muhammed Ali (Turcia)
FIS CUP, 1 – 2 octombrie
" 1 octombrie, fete - Haralambie Daniela,
Barantceva Aleksandra (Rusia), Mair Sophie
(Austria)
" 2 octombrie, fete - Haralambie Daniela,
Barantceva Aleksandra (Rusia), Mair Sophie
(Austria)
" 1 octombrie, băieţi - Huber Stefan (Austria),
Wasek Pawel (Polonia), Hoffmann Felix (Germania)
" 2 octombrie, băieţi - Wasek Pawel (Polonia),
Hahn Julian (Germania), Hoffmann Felix (Germania)
CUPA CS DINAMO - ACS SĂCELE,
9 OCTOMBRIE
" K64, Open juniori fete, 1997-2004 – Haralambie Daniela (CS Dinamo), Trâmbiţaș Diana (CSS
Brașovia), Militaru Carina (CSS Brașsovia)
" K64, Open juniori băieţi, 1996-2002 – Feldorean Andrei (CS Dinamo), Blega Ștefan (CSU
Brașov), Cacina Daniel (CSS Dinamo Râșnov)
" K64, Școlari II băieţi, 2003-2004 – Feroiu Florin
(CSS Dinamo Râșnov), Ardelean Radu (CSS
Dinamo Râșnov), Butaru Denis (CSS Dinamo
Râșnov)
" K35, Școlari I băieţi, 2005-2006 – Jipescu
Mircea (CSS Dinamo Râșnov), Runceanu
Alexandru (CSS Dinamo Râșnov), Folea
Alexandru (CSS Dinamo Râșnov)
" K15, Copii I băieţi, 2008-2010 – Ghiţă Tudor
(CS Săcele), Stancu Cosmin (CSU Brașov).
Spulber Luca (CS Săcele)
" K15, Copii II băieţi, 2007 – Comănescu Iustin
(CS Săcele), Rădulescu Adrian (CSS Brașovia),
Dumitru Dragoș (CSS Dinamo Râșnov)
" K15, Școlari fete, 2005-2009 – Gheorghe
Andra (CSS Brasovia), Bârsan Simona (CSS
Dinamo Râșnov), Barzoiu Adela Simona (CSS
Dinamo Râșnov)

CUPA DINAMO RÂȘNOV, 16 OCTOMBRIE
" K35, Tineret Open fete, 2000-2004 – Frăţilă
Ramona (CSS Brașovia), Șipoș Andreea (CS
Săcele), Folea Delia (CSS Dinamo Râșnov)
" K35, Școlari I băieţi, 2005-2006 – Jipescu
Mircea (CSS Dinamo Râșnov), Butu Radu (PC
Brașov), Folea Alexandru (CSS Dinamo
Râșnov).
" K35, Școlari I băieţi, 2003-2004 – Ardelean
Radu (CSS Dinamo Râșnov), Benedek Lorand
(CS Dinamo), Săndulescu Robert (CS Săcele).
" K15, Copii I băieţi, 2008-2010 – Ghiţă Tudor
(CS Săcele), Creţu Cezar (CSS Brasovia), Stancu Cosmin (CSU Brașov)
" K15, Copii II băieţi, 2007 – Rădulescu Adrian
(CSS Brașovia), Comănescu Iustin (CS Săcele),
Dumitru Dragoș (CSS Dinamo Râșnov)
" K15, Copii fete, 2007 – 2010 – Păcurar Andreea
(CS Săcele), Mocanu Miruna (PC Brașov),
Drăghici Sabrina Maria (CSO Cetate Râșnov)
" K15, Școlari fete, 2005 – 2006 – Gheorghe
Andra (CSS Brașovia), Nan Izabela Iulia (CSO
Cetate Râșnov), Săndulescu Ștefania (CS Săcele)
CAMPIONATELE NAŢIONALE,
21 - 23 OCTOMBRIE
" K90, Open Băieţi, 1996 – 2004 – Feldorean
Andrei (CS Dinamo), Pîtea Iulian (CSS Dinamo
Râșnov), Blega Ștefan (CSU Brașov)
" K90, Open Băieţi, 1996 – 2004 – Blega Ștefan
(CSU Brașov), Feldorean Andrei (CS Dinamo),
Pîtea Iulian (CSS Dinamo Râșnov)
" K64, Open Fete, 1997 – 2004 – Haralambie
Daniela (CS Dinamo), Trâmbiţaș Diana (CSS
Brașovia), Ștefanuţă Bianca (CSS Brașovia)
" K64, Open Fete, 1997 – 2004 – Trâmbiţaș
Diana (CSS Brașovia), Militaru Carina (CSS
Brașovia), Chindrișs Diana (CS Dinamo)
" K15, Școlari Fete, 2005 – 2006 – Șerban Maria
(CSS Brașovia), Păcurar Andreea (CS Săcele),
Mocanu Miruna (PC Brașov)
" K15, Copii Fete, 2007 – 2009 – Nan Izabela
Iulia (CSO Cetate Râșnov), Bârsan Simona (CSS
Dinamo Râșnov), Bârzoi Elena Adela (CSS
Dinamo Râșnov)
" K15, Copii I Băieţi, 2008 – 2010 – Stancu Cosmin (CSU Brașov), Strâmbeanu Ștefan (CSS
Dinamo Râșnov), Ghiţă Tudor (CS Săcele)
" K15, Copii II Băieţi, 2007 – Rădulescu Adrian
(CSS Brașovia), Borca Radu (CS Dinamo),
Comănescu Iustin (CS Săcele)

Râșnovul a pulsat
din nou în ritmul
scrimei

130 de mașini tunate
pe Valea Cetăţii, la a treia
ediţie „LowCtober fest”

Doi campioni din generaţii diferite
s-au aflat în orașul nostru, la a treia
ediţie a „FlashMob România”

Organizatorii doresc ca ediţia
de vară a evenimentului
să atragă mai multe
autoturisme din străinătate

În cadrul unui eveniment cu care râșnovenii sunt tot
mai obișnuiţi, o delegaţie a Federaţiei Române de Scrimă
a ajuns în orașul nostru pe 20 septembrie, în cadrul acţiunii „FlashMob România 2016”. Astfel, Ciprian Gălăţanu,
sportiv medaliat cu bronz la Campionatele Europene și
Campionatele Mondiale din acest an, dar și juniorul
George Dragomir (locul 6 la „europene” și 10 la „mondiale” în 2016) s-au aflat faţă în faţă cu numeroși copii din
Râșnov, dornici să facă primii pași în sport. Brașoveanul a
susţinut o scurtă demonstraţie, dar a stat la dispoziţia
fanilor prezenţi în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3
pentru poze și autografe. „Ne bucurăm să continuăm an
de an această tradiţie, iar eu mă bucur să revin acasă,
căci Râșnovul este foarte aproape de Brașov, locul unde
eu m-am născut. Vom menţine și pe viitor contactul cu
cei mai mici dintre fanii sportului, care, de ce nu, într-o
zi pot deveni campioni mai mari decât cei pe care acum
îi au în faţă”, a declarat scrimerul. Pe lângă demonstraţii
simultane, poze și autografe, Federaţia Română de
Scrimă a venit în acest an cu o noutate, antrenorii dând
lecţii de scrimă în faţa publicului.
„Nu mai este nevoie să amintesc că autorităţile
locale au fost foarte preocupate în ultimii ani de sportul
juvenil. Avem un club cu multe secţii, scrima este una
dintre ele, iar sportivii înscriși acolo încep să aibă primele
rezultate. Așteptăm și alţi micuţi în sala sau pe terenul de
sport, în primul rând pentru sănătate și o dezvoltare

armonioasă, idee pe care o tot promovăm”, a spus și
viceprimarul Liviu Butnariu, prezent la eveniment. De
altfel, în aceeași zi, în alte 10 orașe din întreaga ţară
(Slobozia, Constanţa, Iași, Târgu Mureș, Cluj Napoca,
Satu Mare, Oradea, Timișoara, Craiova, Brașov), la doar o
lună de la întoarcerea de la Jocurile Olimpice, nume precum Ana Maria Popescu (Brânză), Simona Gherman,
Simona Pop, Loredana Dinu, Mihai Covaliu și alţi actuali
și foști campioni ai scrimei românești au participat la
„FlashMob România 2016”, o acţiune de popularizare a
scrimei, alături de sportivii și antrenorii de la cluburile de
scrimă din orașele respective.

Primul weekend din luna octombrie a
adus la Râșnov „LowCtober fest 2k16 by
Speed&Sound”, un eveniment devenit deja
tradiţie, destinat pasionaţilor fenomenului
auto. Astfel, 130 de mașini tunate și dotate
cu cele mai moderne și de calitate sisteme
de muzică s-au aflat pe Valea Cetăţii pe 1 și
2 octombrie, fiind admirate de peste 1.000
de spectatori. „A fost cea de-a treia ediţie de
toamnă și cel de-al nouălea eveniment din
seria «Speed&Sound». Bineînţeles, a fost
un prilej plăcut pentru pasionaţii fenomenului de a se reîntâlni și de a schimba
impresii despre «bijuteriile» pe care le au
în dotare. Putem afirma cu certitudine că a
fost un eveniment reușit, apreciat atât de
către participanţi cât și de către spectatorii
prezenţi. Ne gândim ca la ediţia de vară din
anul viitor să ne concentrăm foarte mult
pe partea internaţională a festivalului. În
iulie am avut 15 - 20 de mașini din străinătate, dar sperăm ca în 2017 să promovăm
evenimentul astfel încât numărul acestora
să fie mult mai mare”, a declarat Victor
Agafiţei, organizator al „LowCtober fest
2k16 by Speed&Sound”.
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Ziua Armatei, una cu totul specială,
cu două premiere pentru Râșnov
Militarii de la „Transmisiuni” și-au inaugurat propriul muzeu chiar de ziua lor, după care au realizat prima retragere cu torţe din orașul nostru

Piesele Sălii de Tradiţie, istoria
„Transmisiunilor” în Armata Română.

NOUĂ MILITARI DE LA UM 01751 AU
FOST ÎNAINTAŢI ÎN GRAD: Dragu
Mirela, Adrian Anghel, Alexandru
Hîrbu, Ioana Ghile, Ovidiu Neculoiu,
Andrei Negrea, Adrian Platon, Dănuţ
Urâtu, Nicușor Mortoian.

litarilor de la UM 01751. „Sala de Tradiţie reprezintă trecutul frumos al armei unităţii
noastre, înfiinţată în 1972. Ea va fi vizitată de
către toţi oaspeţii noștri, acest lucru putându-l face și grupurile venite din exterior, cu
programare. De altfel, i-am avut ca oaspeţi pe
elevii de la Liceul din Râșnov și avem în plan
să chemăm și elevi de la alte unităţi din
învăţământul preuniversitar, precum și pe studenţii de la Academia Forţelor Aeriene «Henri
Coandă». De ziua noastră, a militarilor, dorim
să aducem la rândul nostru urări de bine
cetăţenilor orașului Râșnov, celor din judeţul
Brașov și al românilor de pretutindeni”, a precizat col. Silviu Bălășescu.
Retragerea cu torţe a reprezentat un
moment apreciat de localnici, care care chiar
au ieșit la porţi și au aplaudat coloana, alături
de militarii de la UM 01751 aflându-se și fanfara Academiei Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” din Brașov. „Ca în fiecare an, ziua de
25 octombrie reprezintă o sărbătoare de suflet
a noastră, a românilor. Îi onorăm pe toţi aceia
care s-au jertfit sau slujesc azi patria cu
onoare și credinţă. Armata Română, alături de
biserică, reprezintă un pilon de referinţă al
neamului nostru. Îi cinstim pe toţi cei care,
putând uniformă militară, au slujit și slujesc
naţiunea. Ne bucurăm că am reușit, împreună
cu reprezentanţii Unităţii Militare, să organizăm acest eveniment deosebit, chiar în
această zi de mare însemnătate”, a declarat
Liviu Butnariu, viceprimarul orașului Râșnov.

Oaspeţii au scris cu toţii în cartea
de onoare a Sălii de Tradiţie.

Editura SC Rosenau Press SRL

Ziua Armatei a fost sărbătorită la Râșnov
printr-un eveniment special, care a consemnat
și două premiere pentru orașul nostru. Astfel,
manifestările din data de 25 octombrie au
început cu inaugurarea Sălii de Tradiţie a Centrului 42 de Comunicaţii și Informatică de
Sprijin, un mic muzeu amenajat în incinta
unităţii, cu piese care „trasează” istoria „Transmisiunilor” din cele mai vechi timpuri ale ei și
până în prezent.
La inaugurarea Sălii de Tradiţie au fost prezente personalităţi din viaţa publică a staţiunii
de interes naţional, dar și a judeţului Brașov
(prefectul Ciprian Băncilă, președintele Consiliului Judeţean - Adrian Veștea, viceprimarul
Râșnovului - Liviu Butnariu, Nicolae Pepene directorul Muzeului Judeţean de Istorie), precum și reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranţă naţională (șeful ISU Brașov - col. Stelian
Rechiţean, șeful IJJ Brașov - col. Cristian
Paliștan, Comandantul Brigăzii 2 Vânători de
Munte - general de brigadă Tudorică Petrache).
După ce comandantul unităţii, col. Silviu
Bălășescu, a făcut turul muzeului alături de
invitaţi, militarii de la Centrul 42 de Comunicaţii și Informatică de Sprijin au desfășurat un
ceremonial în Piaţa Unirii, în cadrul căruia,
alături de tradiţionalul moment religios și de
cuvântul oficialităţilor, a avut loc și o mică festivitate de înaintare în grad a nouă militari.
Manifestarea a luat sfârșit printr-o altă premieră pentru Râșnov, retragerea cu torţe a mi-

