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„Bătrâneţea 
de-ar putea,

tinereţea 
de-ar ști!”
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Jocuri interactive
pe asfalt 
pentru elevii 
de la Școala 3

Referendumul pentru familie:
cum s-a votat la Râșnov

Referendumul pentru modificarea Consti-
tuţiei din 6 - 7 octombrie nu i-a mobilizat pe
râșnoveni, puţini dintre ei mergând la secţiile
de votare, pentru a pune ștampila pe „Da” sau
„Nu”. Mai exact, potrivit datelor Biroului 
Electoral Central, la nivelul orașului Râșnov,
prezenţa la vot a fost de 15,98%, mai mică decât
cea de la nivelul judeţului Brașov, respectiv
17,58%. La nivel naţional, prezenţa la vot a fost
de 21,10%. 

În Râșnov, pe listele electorale permanente
erau înscrise 14.769 de persoane, iar în cele
două zile de referendum s-au prezentat la urne
2.361 de alegători, dintre care 313 au fost
înscriși pe liste suplimentare, întrucât aveau
domiciliul în alte localităţi. 

Dintre cei care s-au prezentat la urne,
2.155, 91,27%, au pus ștampila pe „Da” (au fost
de acord cu redefinirea familiei în Constituţie)
– procent asemănător cel de la nivel judeţean
(care a fost de 91,33%). 147 de votanţi din
Râșnov au votat „Nu”, ei reprezentând 6,22%
din totalul votanţilor, iar 59  de buletine de vot
au fost anulate, adică 2,49% din cele care au
fost introduse în urne.

Ziua mondială de luptă
împotriva cancerului la sân,
marcată în premieră 

1 octombrie, Ziua mondială de luptă
împotriva cancerului la sân, este momentul din
an în care peste tot în lume clădirile sunt ilu-
minate în roz, pentru a duce cât mai departe
mesajul ce întărește importanţa sănătăţii
oricărei femei. În premieră, această zi a fost
marcată și la Râșnov, cu sprijinul autorităţilor
publice locale, iar clădirea Primăriei Orașului a
fost iluminată în roz. „Cancerul și boala, în
general, sunt nemiloase. Solidarizarea feme-
ilor trebuie să aibă loc indiferent de rasă, clasă
socială sau politică. În această perioadă sunt
distribuite 4.000 de pliante în localităţi din
judeţul Brașov, prin care doamnele sunt
îndemnate să meargă la controale medicale
periodice. Și la Râșnov a avut loc această cam-
panie, iar în data de 3 octombrie a avut loc
chiar și o dezbatere pe această temă”, a
declarat Carmen Sandu, coordonator la nivel
local al proiectului.

Primăria Râșnov a finalizat documentaţia
pentru a accesa fonduri nerambursabile de
aproximativ 20 milioane de euro, patru proiecte
de amploare fiind înscrise la finanţare pe 28 sep-
tembrie, respectiv 12 octombrie. Noile investiţii
gândite pentru oraș vizează atât componenta
socială, cât și îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin

modernizarea infrastructurii, iar punerea lor în
practică ar achivala bugetul local al Râșnovului
pentru mai bine de 6 ani, având în vedere că, în
medie , veniturile proprii ale localităţii sunt de
2,8 milioane de euro pe an (aproximativ 13 mi-
lioane de lei). 

„Investiţiile vizează mai multe domenii, de
la infrastructura rutieră, la educaţie sau cul-
tură. Noi valorificăm acum o oportunitate a
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020,
respectiv Obiectivul Specific 13.1 «Îmbunătă-
ţirea calităţii vieţii populaţiei în orașele mici și
mijlocii din România», care ne permite să
depunem dosare pentru «pachete de proiecte»,
condiţia fiind ca măcar unul să vizeze compo-
nenta socială. Dacă se aprobă toate dosarele,
vom folosi bani europeni pentru restaurarea

Casei de Cultură, pentru construirea creșei din
cartierul Primăverii, pentru amenajarea unui
teatru de vară și a unei parcări multietajate în
Valea Cetăţii, pentru salvarea Primei Școli
Românești, dar și pentru implementarea unui
sistem performat de iluminat în tot orașul, care
va atrage în viitor economii substanţiale. De
asemenea, această axă de finanţare a venit cu o
oportunitate pe care noi am valorificat-o, și
anume ne-a permis să depunem cereri de
finanţare și pentru proiecte aflate în imple-
mentare. Astfel, avem în vedere să finalizăm
lucrările de sistematizare din cartierul ISR. Tot
cu fonduri de la Uniunea Europeană vrem să
realizăm și lucrările de sistematizare din
cartierul Florilor”, ne-a declarat primarul Liviu
Butnariu.

Liviu BUTNARIU,
primarul orașului
Râșnov

Sistem public de
iluminat unitar 
pentru tot orașul -
23.252.701 lei
� Consum de
energie electrică
redus cu 40%, 
costuri de
întreţinere 
mai mici. 

Casa de Cultură, un spaţiu revitalizat, desti-
nat persoanelor vârstnice - 27.077.119 lei
� Proiectul de finanţare vizează și finalizarea
lucrărilor de sistematizare a cartierului ISR.

Teatru de vară și parcare multietajată în Valea Cetăţii, 
muzeu în Prima Școală Românească - 25.732.643 lei
� Scopul acestor investiţii este de a valorifica 
potenţialul turistic al staţiunii. 
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Creșa și grădiniţa din
cartierul Primăverii -
14.120.562 lei
� Investiţii prevăzute
și în cartierul Florilor. 

O nouă etapă în
dezvoltarea Râșnovului

Patru noi proiecte de mare infrastructură înscrise la finanţare prin POR 2014 - 2020
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105 pensionari din Râșnov au serbat, joi, 4
octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, celebrată la 1 octombrie în întreaga
lume, în cadrul unui eveniment organizat de
către filiala locală a Sindicatului Liber al Pen-
sionarilor și susţinut de Primărie și Consiliul
Local. Nu înainte de a-și rezolva treburile zil-
nice ale gospodăriei, căci, după cum ne-au
spus, pentru ei munca reprezintă rutina chiar
și la această vârstă.

„Pensionarii abia așteaptă aceste zile, fiindcă
duc lipsa discuţiilor între ei. Sunt dornici de ast-
fel de întâlniri. Evenimentul este rodul efor-
turilor noastre și al ajutorului primit din partea
Primăriei și Consiliului Local. Am pregătit un
program pe placul tuturor, sperăm. Pregătim și o
întâlnire viitoare, în cadrul căreia vom înmâna

diplome pentru cei care au 45, 50 sau peste 50 de
ani de căsătorie. Totodată, ne dorim să ne
implicăm în acţiunile de curăţenie din Râșnov,
așa cum facem în fiecare an, motiv pentru care
am abordat și detalii legate de acest aspect”,
ne-a declarat Ștefan Popa, lider al filialei orașului
Râșnov a Sindicatului Liber al Pensionarilor.

Că după o anumită vârstă starea de sănătate e
mai șubredă, poate, știe toată lumea. Pensionarii
râșnoveni exprimă acest lucru prin expresia
„bătrâneţea de-ar putea, tinereţea de-ar ști!”, însă
spun că încearcă să-și facă viaţa mai lungă și mai
frumoasă, mai ales prin astfel de întâlniri, cu
povești, muzică și dans.

„Nu sărbătorim oameni vârstnici, ci oameni
frumoși, cărora le urăm multă sănătate și să
rămână așa cum îi știm mulţi ani de acum

înainte. Să nu aibă griji și să aibă multă liniște în
viaţă”, a afirmat și viceprimarul Râșnovului,
Marieana Ducar.

O tradiţie care 
bucură sufletele
Organizarea evenimentului este susţinută,

an de an, de autorităţile locale, seniorii Râșnovu-
lui bucurându-se de preţuirea și atenţia cuvenită,
așa cum este normal în orice comunitate care se
respectă. „Ne bucurăm că mai suntem băgaţi în
seamă și mulţumim astfel celor care au organi-
zat întâlnirea. Depănăm amintiri, ne spunem
unele povești, pe altele le reluăm. Ne bucurăm de
toate momentele”, a precizat Dumitru Bucșa,
unul dintre seniorii Râșnovului, decan de vârstă

al Consiliului Local.
„Oricine se află în administraţia locală a

Râșnovului trebuie să ducă mai departe această
tradiţie, care bucură sufletele celor vârstnici, pe
care, după cum bine zice o vorbă, dacă nu îi ai,
trebuie să ţi-i cumperi. Această zi nu este doar
o sărbătoare a pensionarilor, ci și a comunităţii,
îi cinstim pe toţi concetăţenii noștri ajunși la
vârsta înţelepciunii, fiindu-le recunoscători
pentru tot ce au construit pentru Râșnov. Le
urez pensionarilor noștri să fie sănătoși, să ne
amintim în continuare cu bucurie de «anii tre-
cuţi» și să privim cu încredere spre anii urmă-
tori”, a transmis și primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, care nu a putut participa la eveni-
ment, întrucât a fost nevoit să plece din locali-
tate în interes de serviciu.

� Virgil Ioan Runceanu: „Ne-am
adunat pentru a împărtăși viaţa
noastră de zi cu zi, să schimbăm
idei, probleme la care căutăm
rezolvări. O întâlnire fructuoasă, în
care se îmbină lucrurile serioase cu
cele de relaxare”.

„Bătrâneţea de-ar putea, tinereţea de-ar ști!”
Peste 100 de seniori râșnoveni au sărbătorit Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Anul Centenar este marcat la Râșnov, între
alte activităţi desfășurate pe parcursul lui 2018,
și cu „Povestea unui steag tricolor”. Pe par-
cursul verii, sute de mesaje au fost scrise cu
marker-ul pe bucăţi de material textil roșii, gal-
bene și albastre, care au fost lipite pe panourile
de lemn din grădina Cetăţii Râșnov, pentru a
forma un steag inedit. Oameni din toate
colţurile ţării, români stabiliţi în străinătate
sau turiști străini care au vizitat în această
perioadă Cetatea Râșnov au lăsat scris câte un
gând pentru români și România, urări la 100
de ani de la Marea Unire.

Toţi au primit câte un exemplar al volumului
„Povestea unui steag tricolor - 1918”. Cartea
spune povestea unui steag dintr-un sat din Munţii
Apuseni, Lupșa, confecţionat de femeile din sat
într-o singură noapte, din materiale aduse de fie-
care sătean. Steagul a fost apoi dus la Alba-Iulia,
la manifestările Marii Uniri. Povestea a fost
culeasă în 1980 de Ioan Ion Diaconu, cunoscut
istoric și om de radio din secolul trecut.

Proiectul a fost finalizat la începutul lunii
octombrie, iar de 1 Decembrie, la sărbătorirea a
100 de ani de România, tricolorul va fi coborât în
Piaţa Unirii. 

Ștefan Popa, președintele
Sindicatului Liber al 
Pensionarilor, alături de
viceprimarul Marieana Ducar.

Dumitru Bucșa, decanul de
vârstă al Consiliului Local.

� Mustăţea Ileana: „Am venit cu gânduri
bune la eveniment. Ţinem unii la alţii și
suntem o mare familie. Ne simţim bine
împreună și avem nevoie de astfel de
momente, pentru că noi muncim și la

această vârstă. Chiar și în această zi, ne-am
făcut treburile și apoi am venit aici”.

� Ion Marga: „E o
plăcere să sărbătorim în
fiecare an Ziua Vârstni-
cilor. Vin în fiecare an de
când am ieșit la pensie. E

și grea această vârstă, dar
are frumuseţea ei”.

„Suntem o mare familie!”

Irina Margareta Nistor,
cunoscut critic român

de film, a scris 
și ea un mesaj 

pe ineditul 
tricolor de la 

Râșnov, chiar 
de Ziua 
Imnului 

(29 iulie).

Mesaje din toată lumea pentru 100 de ani de România
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La Școala Gimnazială „Peter Thal” au fost finalizate
lucrările de amenajare a unei noi săli de clasă, necesară
menţinerii programului școlar într-un singur schimb. Astfel,
noul spaţiu a fost creat la mansardă, după ce cancelaria, care
oferea un spaţiu generos profesorilor, a fost împărţită în două,
o jumătate rămânând cu destinaţia iniţială, iar cealaltă jumă-
tate devenind noua „casă” a elevilor din clasa a VI-a D.
Lucrările s-au desfășurat foarte repede, iar pe 1 octombrie
elevii au început deja orele de curs în noua locaţie, după ce
clasa le-a fost dotată și cu mobilierul necesar.

Soluţia a fost aleasă după ce, la începerea noului an șco-
lar, numărul mare de copii înscriși la această școală, 904 în 35
de clase, a reprezentat o provocare pentru conducere și pen-
tru autorităţile locale, pentru a asigura spaţiile necesare.
Iniţial a fost luată în calcul și o sală din sediul Goscom, vecin
cu unitatea de învăţământ, dar noua locaţie identificată a
venit cu avantajul că elevii sunt acum împreună cu colegii lor
și nu „izolaţi” în alt corp de clădire.

Spaţiu de studiu extins 
la Școala „Peter Thal”

După lucrările care au avut loc
la Școala Gimnazală nr. 3 pe
perioada vacanţei de vară - reabili-
tare exterioară a clădirii, reabi-
litare și remobilare a bibliotecii,
dotare a sălilor de clasă cu sistem
de video-proiecţie, asfaltarea și
marcarea curţii interioare - , a
urmat o nouă etapă, una cât se
poate de pe placul elevilor. Spaţiul
proaspăt asfaltat din curte benefi-
ciază acum și de câteva desene cu
rol de jocuri interactive, între care
și celebrul „șotron” al copilăriei.

„Odată cu refacerea curţii,
când am delimitat și un careu
pentru intrarea elevilor în școală,
ne-a venit și ideea jocurilor. Am
căutat, ne-am documentat și am
văzut că astfel de modele există
atât în ţară cât și în străinătate,
în parcuri sau în curţile uni-

tăţilor de învăţământ. Momen-
tan avem trei jocuri, unul pe care
se pot face chiar lecţii de mate-
matică, cu diverse operaţii cu
cifre, acesta pretându-se la clase-
le primare. Celelalte două sunt
dedicate dezvoltării părţii fizice,
cu sărituri, mobilitate și așa mai
departe. Pot fi utilizate în timpul
orelor de educaţie fizică și sport”,
ne-a precizat prof. Oana Cheţe,
director al Școlii Gimnaziale nr.
3. Proiectul nu este terminat, tot
în curtea Școlii 3 existând un
spaţiu unde ar mai putea fi adău-
gat un desen interactiv, iar la
Școala 1, unde terenul de sport a
fost asfaltat nu de mult, vor fi, de
asemenea, realizate cel puţin
două astfel de figuri, unul pentru
matematică și unul pentru edu-
caţie fizică și sport.

În perioada 1- 5 octombrie, peste 500 de
copii, elevi ai școlilor 1, 2 și 3 din Râșnov, au luat
parte la o serie de activităţi și ateliere în cadrul
„Săptămânii meseriilor”.

Scopul a fost familiarizarea elevilor de gim-
naziu din oraș cu meserii mai putin știute (nu
toţi au auzit de „tester IT”, „operator mașini
unelte cu comandă numerică”, „HR” sau
„electromecanic”), dar pentru care există per-
spectivă pe piata muncii din zonă. Meserii care ar
putea deveni optiuni de formare și de angajare
pentru ei în viitor. 

„În cursul dimineţilor, am avut ca invitaţi
profesioniști și reprezentanţi ai firmelor care
au operaţiuni în zona Râșnov/Brașov. Elevii
au fost impresionaţi de poveștile și echipa-
mentele salvamontiștilor de la Salvamont
Râșnov, au aflat despre mașinile de fabricat
hârtie DS Smith, de la Zărnești, mari cât un
stadion, care nu se opresc decât o dată pe an și
au ca materie primă doar hârtie reciclată, au
aflat ce poate face un IT-ist, au testat o masă
interactivă și, împreună cu Ana de la Sensi
Touch, au făcut un exerciţiu de imaginaţie

despre cum vor arăta lumea, tehnologia și
oamenii în viitor. De la echipa Schaeffler au
aflat cât de diverse sunt specializările cerute
într-o multinaţională și ce pași sunt de urmat
pentru cei care ar vrea să se formeze și să
lucreze într-o anumită profesie tehnică. Copiii
au avut ocazia să asculte și să discute direct cu
elevi și profesori ai Școlii Profesionale Ger-
mane Kronstadt care au făcut parte din echipa
invitaţilor. După-amiezele, de la 16.00 la
18.00, la Centrul Schubz, copiii au experimen-
tat meseria de scenograf, în cadrul unui ate-
lier coordonat de scenograful Bogdan Ionescu
(foto), alături de care au muncit în echipă,
aducând la viaţă un decor pentru o poveste
inventată chiar de ei”, ne-a spus Ioana Hașoti,
reprezentant al Centrului Educaţional Schubz.

În cadrul unui parteneriat mai amplu de săp-
tămâni tematice, organizate de către Centru în
parteneriat cu școlile din oraș și cu Primăria,
urmează să se mai desfășoare Săptămâna carni-
vorelor mari (15-19 octombrie), Săptămâna reci-
clării (5-9 noiembrie), Săptămâna apei (19-23
noiembrie) și Săptămâna teatrului, în decembrie. 

Faţă în faţă cu profesioniștii, 
în „Săptămâna meseriilor”

Jocuri interactive pe asfalt 
pentru elevii de la Școala 3
Modelul va fi aplicat și la Școala 1

La jumătatea lunii septembrie, Ansamblul
Mugurelul din Râșnov a participat la Festivalul
Naţional de Obiceiuri Tradiţionale „Cununa”,
eveniment ce contribuie la promovarea obi-
ceiurilor tradiţionale ale comunităţilor etnice
din România. Evenimentul, ajuns la a treia

ediţie, s-a desfășurat în Piaţeta Sfântul Ioan din
Brașov. Cu acest prilej, „Micii călușari râșno-
veni” au defilat pe scenă cu steagul lor tra-
diţional,  moștenit de la Societatea de Lectură
Română, fondată în 1896, și au promovat dansul
călușarilor și polka sașilor.

MUGURAȘII AU DEFILAT CU STEAGUL 
CĂLUȘARILOR LA FESTIVALUL „CUNUNA”

Cancelaria redimensionată pentru profesori.

Clasa nou amenajată.
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Investiţii de 20 de milioane de euro 
pentru dezvoltarea Râșnovului

Proiectul de finanţare vizează 
și finalizarea lucrărilor de 
sistematizare a cartierului ISR

Zona centrală a orașului s-a transformat
radical în ultimii ani, fiind readusă la viaţă
prin implementarea mai multor proiecte cu
finanţare europeană. Astfel, a fost reabilitată
Piaţa Unirii, iar din curtea Casei de Cultură
pornește liftul pe plan înclinat ce asigură legă-
tura cu Cetatea Râșnovului, realizat și el cu
bani europeni. Acum a venit rândul Casei de
Cultură, o clădire simbolică a Râșnovului, să
fie restaurată. Astfel, Primăria Râșnov a depus
pe 28 septembrie o cerere de finanţare prin
POR 2014 – 2020 pentru restaurarea și
refuncţionalizarea Casei de Cultură, dar și
pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a
infrastructurii rutiere din cartierul ISR.
Valoarea totală a proiectului „Participare
socială și acces la activităţi cultural-recreative
pentru populaţia vârstnică din Orașul Râșnov”
este de 27.077.119 lei, cu tot cu TVA, din care
2% (465.504 lei) este contribuţia proprie a
Râșnovului.  

Tehnologie tradiţională și
ultra-modernă, pentru o
restaurare „a la carte”
În primă fază, la Casa de Cultură vor fi rea-

lizate lucrări de consolidare și restaurare. Prac-
tic, vor fi consolidaţi unii pereţi structurali și
tavanul de la sala festivă. Toate elementele de
lemn degradate vor fi înlocuite cu unele noi. 

Restaurarea se va face astfel încât clădirea
să își recapete aspectul original, dar intervenţi-
ile vor fi efectuate folosind tehnici tradiţionale
de construcţie, îmbinate discret cu modalităţi
de consolidare ultra-moderne.

Ulterior vor fi realizate și lucrările de ame-
najare a spaţiilor interioare, de transformare a
podului în mansardă și de refacere a instalaţi-
ilor. 

Amfiteatru cu acoperiș din
sticlă, în curtea interioară  
Pe lângă lucrările la clădirea existentă,

proiectul prevede și amenajarea, în curtea inte-
rioară, a unui amfiteatru acoperit, cu gradene și
o scenă. Amfiteatrul va avea un acoperiș trans-
parent, realizat din panouri de sticlă securizată
ultraclară, cu factor de protecţie împotriva
razelor ultraviolete. Sticla va fi încălzită, cablurile
pentru încălzirea și topirea gheţii și a zăpezii
urmând a fi pozate direct în stâlpii de beton ai
structurii. Scena va avea o suprafaţă de 56,83 mp
și o înălţime de 8,70 m, iar gradena o suprafaţă de
64,21 mp, cu o înălţime variabilă, între 5,20 m și
7,30 m. Amfiteatrul acoperit va avea o suprafaţă
de 86,80 m și o înălţime de aproape 10 m.

Proiectul privind refuncţionalizarea Casei de
Cultură a fost pregătit de arhitectul râșnovean
Dorin Ștefan. De asemenea, pentru această
investiţie a fost realizată și finalizată documen-
taţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI). 

Îmbătrânirea activă, 
un obiectiv european  
Casa de Cultură ar urma să se transforme

într-un centru multicultural pentru seniori,
dar nu numai. Astfel, aici ar urma să

funcţioneze ateliere ce

vor fructifica experienţa vârstnicilor în relaţia cu
copiii și tinerii, precum „Lectura pentru copii”,
„De la mari la mici”. De asemenea, seniorii, cu
ajutorul voluntarilor, vor învăţa să danseze, în
cluburi de tipul „Dans de societate”, „Să
îmbătrânim frumos”. Pe de altă parte, și tinerii
vor avea parte de activităţi destinate doar lor, pre-
cum „Povești despre oraș – atelier pentru ghizi
turistici” sau chiar pentru turiști. În clubul „Vo-
luntar la orice vârstă”, tinerii și vârstnicii vor face
echipă în diverse activităţi. 

Îmbătrânirea activă este una din direcţiile
Uniunii Europene, adoptată și de România, iar
acest proiect pune mare preţ pe implicarea senio-
rilor în viaţa comunităţii, pe diverse domenii. 

Sistematizarea cartierului
ISR, începută cu 
finanţare locală, finalizată
cu fonduri europene 
Banii europeni vor fi ceruţi și pentru

lucrările de sistematizare a infrastructurii rutiere
din cartierul ISR, lucrările fiind începute anul
trecut, cu finanţare de la bugetul local. În acest
mod se va face legătura între Casa de Cultură și

cartierul amintit, în care locuiesc mulţi seniori,
în principal foști angajaţi ai Fabricii de

Scule Râșnov.

Casa de Cultură, un spaţiu revitalizat, 
destinat persoanelor vârstnice Casa de Cultură a fost construită pe funda-

ţiile unui spital medieval de către comunitatea
săsescă locală, destinaţia iniţială fiind un han, cu
denumirea „Gasthorf zur Rosenauer” („Hanul
Râșnovenilor”). 

Clădirea a fost construită în stil neo-
renascentist, între anii 1875 – 1876. Sala festivă
(sala de baluri) ocupă poziţia centrală, are o
înălţime de 8,45 m, iar în zona superioară are un
balcon pentru orchestră. Tavanul acestei
încăperi este realizat dintr-un strat de grinzi de
lemn, unul de scânduri, unul de trestie și tencu-
ială și este pictat. Elementul central al tavanului
este rozeta cu blazoane ale ţinuturilor săsești.

În urmă cu mulţi ani, la imobil au fost exe-
cutate diferite lucrări, unele dintre ele agresive.
De exemplu, la peretele de faţadă a magazinu-
lui din extrema dreaptă a clădirii s-a intervenit
prin transformarea ferestrelor în vitrine. De
asemenea, la magazinele din stânga și din
dreapta gangului de acces în curte, două fe-
restre au fost transformate în uși de acces.
„Aceste intervenţii abuzive reprezintă un
aspect negativ în ceea ce privește rezistenţa și
stabilitatea clădirii”, se arată în documentaţia
aferentă proiectului. Totodată, la grinda princi-
pală de susţinere a tavanului sălii festive au fost
efectuate unele lucrări de consolidare cu
mijloace rudimentare și prin folosirea unor
materiale improprii. Nu în ultimul rând, în
urma expertizelor s-a constatat întreţinerea pe-
riodică necorespunzătoare a clădirii.

Din anul 2012, edilii râșnoveni și-au stabilit
ca obiectiv restaurarea imobilului, respectând
toate exigenţele. În primă fază, s-au efectuat
intervenţii adecvate, ce au vizat conservarea
clădirii, inclusă pe lista monumentelor istorice.
Printre altele, au fost făcute reparaţii la acoperiș,
pentru a se evita infiltrarea apelor pluviale, iar
faţada principală a fost învelită cu o plasă de pro-
tecţie, în scopul prevenirii unor accidente. În
sala festivă din interior, s-au luat măsuri de pro-
tejare a tavanului pictat, prin montarea unei
structuri de lemn. Totodată, au fost realizate
expertize tehnice și istorice, acestea reprezen-
tând baza pentru proiectul de restaurare.

Lucrările de conservare a Casei
de Cultură au început în 2012 

Consum de energie electrică
redus cu 40%, costuri de
întreţinere mai mici 

Pregătit de mai mult timp, proiectul privind
modernizarea sistemului de iluminat public din
oraș ar putea beneficia de finanţare europeană,

prin POR, dacă va fi aprobat dosarul depus la
Agenţia de Dezvoltare Regională, pe 12
octombrie. Unul dintre obiectivele acestui proiect
este realizarea unui sistem de iluminat stradal cu
un număr redus de modele de corpuri de ilumi-
nat, ceea ce permite reducerea costurilor de
întreţinere. „Vor fi instalate corpuri de iluminat
cu LED, mult mai eficiente, din punct de vedere

al duratei de exploatare, cât și al consumului.
Practic, prin instalarea noilor corpuri de ilumi-
nat vom obţine un sistem cu consum redus cu
minim 40% de energie faţă de situaţia actuală,
ceea ce înseamnă o reducere a costurilor, dar și
o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Tot prin acest proiect vor fi trecute în subte-

ran cablurile de curenţi slabi, respectiv cele de
telecomunicaţii. 

Proiectul „Modernizare iluminat public și
canalizaţie curenţi slabi la nivelul orașului
Râșnov” are o valoare totală de 23.252.701 lei
(inclusiv TVA), iar dacă va fi aprobat spre
finanţare, de la bugetul local al orașului se va plăti
o contribuţie de 2%, mai exact de 465.054 lei. 

Râșnovul va avea un sistem public de iluminat unitar 

Planurile pentru 
curtea interioară.

Faţada, refăcută în detaliu după planurile istorice.
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Patru noi proiecte de mare infrastructură
înscrise la finanţare prin POR 2014 - 2020

Unitatea va avea o capacitate de
70 de locuri. Investiţii prevăzute
și în cartierul Florilor 

Primăria Râșnov vrea să obţină bani
europeni pentru construirea unei clădiri în care
să funcţioneze o creșă și o grădiniţă, dar și pen-
tru modernizarea străzilor și aleilor pietonale
din cartierul Florilor. Valoarea totală a proiectu-
lui „Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale și a
spaţiului public urban pentru cetăţenii Orașului
Râșnov” (în care sunt incluse cele două
investiţii) este de 14.120.562 lei, cu tot cu TVA,
din care 2% (respectiv 282.166 lei) reprezintă
contribuţia proprie a orașului Râșnov.

„Prin acest proiect se va rezolva una dintre
nevoile identificate la nivel local, abordându-se
integrat problematica îmbunătăţirii ofertei edu-
caţionale prin construirea unei unităţi de
învăţământ în care să funcţioneze creșă și gră-
diniţă, precum și asigurarea unui acces
îmbunătăţit către unitatea de învăţământ pre-
școlar, prin amenajarea căilor rutiere. Constru-
irea unei creșe în Râșnov este unul dintre
proiectele prioritare ale noastre. Astfel, vom

rezolva o problemă a localităţii, respectiv aglo-
merarea instituţiilor de învăţământ. Nu în
ultimul rând, prin îmbunătăţirea calităţii reţelei
stradale se va facilita accesul copiilor provenind
din familii defavorizate către noua unitate de
învăţământ”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. Terenul pe care se va construi
clădirea în care vor funcţiona creșa și grădiniţa
are o suprafaţă de 1.740 mp și este amplasat pe
strada Gladiolelor, din cartierul Primăverii.  

Potrivit detaliilor tehnice prezentate de edil,

clădirea de învăţământ pentru preșcolari va avea
subsol, parter și două etaje. Creșa, cu o capaci-
tate de 25 de locuri, va funcţiona la parterul
clădirii. Vor fi două grupe de copii, respectiv
grupa mică (pentru micuţii cu vârsta mai mică
de un an), cu 10 locuri, și grupa mare (pentru
preșcolarii care au între 1 an și 3 ani), cu 15
locuri. Grădiniţa va avea o capacitate de 45 de
locuri, împărţite în trei grupe, a câte 15 copii
fiecare.  

Pe lângă spaţiile aferente sălilor de curs,

proiectul mai prevede amenajarea unor zone
multifuncţionale, a unor vestiare, a spaţiilor me-
dicale și de recuperare-stimulare. Vor fi amena-
jate și mai multe zone de joacă în aer liber. Toto-
dată, vor exista camere de dormit și spaţii de
servire a mesei. Proiectul noii creșe a fost
pregătit de arhitectul râșnovean Dorin Ștefan,
care a propus o clădire spectaculoasă. 

Posibilitatea „trecerii”
unui proiect de la
finanţarea locală la cea
europeană, valorificată 
de Primăria Râșnov 
Proiectul de sistematizare a cartierului

Florilor a fost inclus iniţial în programul de
investiţii cu finanţare de la bugetul local, însă,
edilii râșnoveni au decis să valorifice oportu-
nitatea accesării banilor europeni pentru
această investiţie. 

Lucrările la infrastructura rutieră din
cartierul Florilor vizează 791,73 metri liniari de
drum, respectiv Aleea Florilor 1- 150,72 ml,
Aleea Florilor 2- 280 ml si 361,01 ml parcări în
zona blocurilor. 

Scopul acestor investiţii 
este de a valorifica
potenţialul turistic 
al staţiunii 

Devenită cea mai importantă zonă de
desfășurare a evenimentelor culturale de
mare amploare (cum este cazul Zilelor
Râșnovului, Festivalului Naţional
Ecvestru sau Festivalului de Rock), Valea
Cetăţii va trece printr-o transformare ra-
dicală. Astfel, Primăria Râșnov a pregătit
un plan de reamenajare a zonei, ce pre-
supune construirea unui teatru în aer
liber și a unei parcări multietajate. 

Tot pentru valorificarea potenţialului
turistic al orașului, edilii râșnoveni au 
prevăzut și restaurarea Primei Școli
Românești și transformarea acesteia 
în muzeu. 

Cele trei investiţii sunt incluse într-un
proiect mai amplu, „Îmbunătăţirea cali-
tăţii vieţii populaţiei din orașul Râșnov”,

pentru care autorităţile locale au depus
cererea de finanţare pe 28 septembrie,
prin Programul Operaţional Regional
2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului
este estimată la 25.732.643 lei (inclusiv
TVA), sumă din care, de la bugetul local ar
urma să se plătească contribuţia de 2%, în
cuantum de 448.101 lei. Pe lângă cele trei
investiţii, în proiectul amintit sunt pre-
văzute măsuri pentru crearea unor noi
locuri de muncă. 

Teatru în aer liber, 
pe o suprafaţă 
de 3.745 mp
Teatrul de vară ar urma să fie amplasat

pe unul dintre versanţii din Valea Cetăţii,
pe un teren cu o suprafaţă de 3.745 mp. În
ceea ce privește parcarea etajată, în
proiect se arată că aceasta va avea o capa-
citate de aproximativ 180 de locuri și va fi
construită pe un teren cu o suprafaţă
3.772 mp. 

Teatru de vară și parcare multietajată în Valea 
Cetăţii, muzeu în Prima Școală Românească 

Creșa și grădiniţa din cartierul Primăverii, 
incluse în lista proiectelor europene 

Lucrări ample la Prima
Școală Românească 
Prima Școală Românească, o clădire simbo-

lică pentru oraș, nu mai este funcţională, fiind
abandonată de mai mulţi ani. Clădirea a fost în
proprietatea Bisericii Ortodoxe, iar în luna
august a acestui an a fost preluată de Primăria
Râșnov. Din acel moment, autoritatea locală a
început să pregătească proiectul de restaurare,
consolidare, reamenajare a clădirii, în care ar
urma să se amenajeze un muzeu. „Având în
vedere starea acestei clădiri, sunt necesare o
serie de intervenţii structurale pentru punerea
în siguranţă din punct de vedere seismic.
Proiectul mai prevede refacerea finisajelor inte-
rioare și exterioare, reabilitarea termică a
clădirii, reabilitarea și refacerea instalaţiilor
aferente clădirii. În ultima etapă, se vor realiza
plafoane false pentru asigurarea unui iluminat
corespunzător funcţiunii de muzeu, podul va fi
transformat în mansardă și vor fi făcute recom-
partimentări interioare”, a precizat primarul
Liviu Butnariu. 

Planurile de proiectare au fost făcute și 
pentru reabilitarea primei școli a orașului. 

Plan arhitectural Teatru de vară.

Proiecţie 3D parcare 
supraetajată.

Noua creșă va ieși cu totul din tiparul „patru pereţi și un acoperiș”.
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Primăria Râșnov va amenaja noi locuri de parcare
pe strada Teiului, lângă Promenadă, o zonă cu trafic
intens, cu locuri de picnic și spaţii de joacă pentru copii.
Contractul de lucrări, în valoare de 184.815 lei, a fost
semnat cu firma SC Fincodrum SA, iar în scurt timp
vor începe și lucrările. Termenul de finalizare a noii par-
cări este de trei luni, dar, potrivit reprezentanţilor
Primăriei Râșnov, în funcţie și de condiţiile meteo,
lucrările ar putea fi gata în cursul acestui an. Primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a precizat că noua parcare
va avea o capacitate de 40 de locuri, plus două pentru
persoanele cu dizabilităţi. Noua parcare va fi realizată de
la zero, urmând a se realiza o fundaţie de balast și pia-
tră spartă, peste care va fi turnat un strat de asfalt. Con-
form proiectului, în zonă va fi realizat un trotuar cu
lungimea de 71 de metri, dar și un sistem de captare a
apelor pluviale, prevăzut cu șase guri de scurgere. 

PARCAREA NOUĂ DIN 
ZONA TEIULUI - PROMENADĂ 
A FOST DATĂ ÎN LUCRU

Chiar dacă este în perioada de garanţie, pla-
toul din Piaţa Unirii, amenajat cu fonduri
europene, s-a degradat în timp, cauza principală
fiind folosirea unor materiale necorespunzătoare,
cele mai mari probleme fiind cu glafurile de la
trepte și cu dalele de piatră albă. De asemenea,
probleme au apărut și în ceea ce privește
hidroizolaţia parcării subterane, dar și la fântâna
arteziană. Primăria Râșnov a făcut toate demer-
surile necesare, solicitând constructorului care a
realizat lucrările - Asocierea Implenia Bauges-
llschaft- SC Scorillo Intercom SRL – să reme-
dieze toate deficienţele, din moment ce este vorba
de un proiect aflat în perioada de garanţie. De
asemenea, cum este vorba despre o investiţie
finanţată cu bani europeni, prin Programul Ope-
raţional Regional 2007 – 2013, au fost necesare
discuţii cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare
Regională Centru și cu cei ai Ministerului Dez-
voltării Regionale, care să aprobe noul tip de
material necesar intervenţiilor. 

Piatra cu probleme, 
înlocuită de o altă firmă
Anul trecut, constructorul a fost pus în situ-

aţia de a mai face reparaţii la pavaj, înlocuind ele-
mentele deteriorate cu unele similare, care - la fel
- nu au rezistat. Anul acesta, problema a reapărut,

iar Primăria Râșnov a solicitat constructorului să
facă noi lucrări, cu materiale corespunzătoare,
dar acesta nu a mai dorit să intervină. În aceste
condiţii, edilul a precizat că executantului
lucrărilor, Asocierea Implenia Baugesllschaft - SC
Scorillo Intercom SRL, i s-a reţinut garanţia de
bună execuţie.

Ulterior, Primăria Râșnov a făcut demersurile
necesare la Agenţia de Dezvoltare Regională
(ADR) Centru, care să avizeze efectuarea repara-
ţiilor cu piatră naturală rezistentă. Acordul ADR a

fost primit în a doua parte a lunii septembrie,
după care Primăria a semnat contractul de lu-
crări cu firma SC Bracoma Sport SRL. Contrac-
tul prevede înlocuirea a 328 mp și 1.682 metri
liniari de piatră deschisă la culoare cu un granit
care să corespundă din punct de vedere calitativ,
în conformitate cu specificaţiile din expertiza
tehnică. Aceste intervenţii sunt necesare în
condiţiile în care, în urma unor expertize tehnice
realizate de Primăria Râșnov, s-a constatat că
60% din dalele de piatră albă din Piaţa Unirii și

90% din piatra albă de la trecerile de pietoni de pe
strada Republicii, dar treptele și contra-treaptele
din Piaţa Unirii s-au deteriorat. „Aceste degradări
ale pietrei albe (rupturi, spărturi, ciobituri,
crăpături), reprezentau un pericol pentru circu-
laţia pietonilor, iar piatra albă era într-o contin-
uă degradare, din cauza ciclurilor alternante de
îngheţ - dezgheţ, piatra de pavaj montată fiind
improprie condiţiilor de mediu. Conform
rapoartelor făcute de experţi și a proceselor ver-
bale de constatare, era nevoie de înlocuirea aces-
teia”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Lucrări executate și de 
constructorul iniţial 
Dacă în ceea ce privește pavajul, construc-

torul a refuzat să intervină, pentru remedierea
celorlalte deficienţe semnalate de către Primărie,
acesta a promis că va face lucrările necesare.
Așadar, Asocierea Implenia Baugesllschaft - SC
Scorillo Intercom SRL s-a angajat să repare fân-
tâna arteziană, dar și să rezolve problema infil-
traţiilor de apă în parcarea subterană, prin refa-
cerea hidroizolaţiilor, precum și unele probleme
legate de planeitatea pavajului. Planul de inter-
venţii a fost confirmat în scris, la solicitarea
Primăriei, lucrările fiind demarate de la începutul
lunii octombrie. 

Piatra cubică degradată din Piaţa Unirii și de pe strada 
Republicii, înlocuită de Primăria Râșnov, după ce constructorul
iniţial a refuzat să execute lucrările aflate în garanţie 

Râșnovenii și șoferii care tranzitează
orașul vor circula pe DN73, pe o stradă
parţial asfaltată, în această iarnă. Conform
graficului de lucrări asumat, la finalul lunii
iulie a acestui an, de constructor, respectiv
Asocierea AZVI SA – SC Straco Group SRL –
Tractebel Engineering SA, în 15 noiembrie,
când este programată suspendarea șantieru-
lui, pe cei aproape 3 km de drum din Râșnov,
ar trebui să existe turnate două straturi de
asfalt, cel de bază și cel de legătură, la fel
cum s-a procedat în Cristian. Practic, nici
acum segmentul din Râșnov nu este asfaltat
în totalitate, pentru s-a turnat doar stratul de
bază, dar numai pe anumite porţiuni. Cu
vechiul asfalt (cu tot cu gropi) a rămas un
sector de drum de aproximativ 200 m, la
ieșirea spre Bran. „Pe respectivul tronson,

sub straturile de asfalt sunt dale de beton ce
trebuie scoase, iar lucrările ar dura foarte
mult”, ne explica pe 15 octombrie Robert
Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Re-
gionale de Drumuri și Poduri Brașov, struc-
tura teritorială a Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, care
implementează proiectul. Între timp, con-
structorul a decopertat totuși pe un sens de
mers acest tronson (dinspre Bran către
Brașov), iar potrivit noilor promisiuni asu-
mate către Primăria Râșnov, dacă vremea va
fi în continuare frumoasă, asfaltul va fi tur-
nat până la începutul lunii noiembrie.

Neasfaltată a rămas și o porţiune din
zona intersecţiei DN 73 – DN 73A, pe care se
va turna asfalt nou abia anul viitor, după
resistematizarea circulaţiei prin amenajarea

unui sens giratoriu. 
Tot pentru acest an era programată și

relocarea utilităţilor, lucrări ce revin în sarci-
na constructorului care se ocupă și de mo-
dernizarea DN 73. Firma care modernizează
artera a început montarea unor noi conducte
de apă sub trotuar, iar primarul Liviu
Butnariu a declarat că, în urma discuţiilor pe
care le-a avut cu constructorul, lucrările ar fi
trebuit să fie gata în 15 octombrie. Termenul
efectiv de finalizare a acestor lucrări este însă
greu de estimat, cei care monitorizează
lucrările, respectiv reprezentanţii CNAIR,
anunţând pe 15 octombrie că „se lucrează”. 

Pe de altă parte, cum anul acesta nu se va
mai turna un nou strat de asfalt în Râșnov,
constructorul a început trasarea marcajelor
provizorii.

Conducerea sportului românesc ana-
lizează posibila candidatură pentru organi-
zarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret
(JOT) 2024 în judeţul Brașov. În acest sens,
Mihai Covaliu, președintele Comitetului
Olimpic și Sportiv Român (COSR), și George
Boroi, secretarul general al instituţiei, s-au
întâlnit, în 3 octombrie, la Casa Olimpică din
București, cu Ioana Bran, ministrul Tinere-
tului și Sportului, și cu reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale din judeţul
Brașov și ai federaţiilor naţionale ale spor-
turilor de iarnă, pentru a analiza resursele de
care dispune România pentru a-și depune
candidatura la organizarea competiţiei.

La întâlnire au fost prezenţi Adrian
Veștea, președintele Consilului Judeţean

Brașov, Liviu Butnariu, primarul orașului
Râșnov, Marian Pâtea, primarul comunei
Fundata, Ovidiu Gârbacea, managerul
Complexului Sportiv „Cheile Grădiștei”,
Sebastian Fleșieru, viceprimarul orașului
Predeal, Dan Mihoc, președintele Federaţiei
Române de Schi - Biatlon (FRSB), Puiu
Gaspar, secretarul general al FRSB.

„Una dintre concluzii a fost aceea că
pentru organizarea unei competiţii de nivel
olimpic în judeţul Brașov este nevoie de
dezvoltarea bazelor sportive pentru spor-
turile de iarnă, dar și de construirea unor
noi facilităţi. Totodată, sunt necesare mo-
dernizarea pârtiei de schi fond de la Râșnov,
astfel încât să se poată organiza competiţii
de combinată nordică, dar și construirea

tribunelor și montarea instalaţiei de noc-
turnă la trambulinele de sărituri de la Com-
plexul din Valea Cărbunării. Aceste
investiţii ar putea fi realizate cu ajutorul
Companiei Naţionale de Investiţii și cu spri-
jinul autorităţilor locale, care pot contribui
prin asigurarea terenurilor necesare
construcţiilor și extinderea reţelelor de uti-
lităţi”, a declarat Liviu Butnariu, primarul
Râșnovului.

De menţionat este faptul că Brașovul,
Predealul, Râșnovul și Fundata au găzduit
ediţia de iarnă a Festivalului Olimpic al
Tineretului European din 2013, FOTE
Brașov 2013 fiind considerată, la vremea
respectivă, cea mai bine organizată ediţie de
iarnă din istoria competiţiei.

Râșnovul și alte localităţi din judeţ ar putea
găzdui Jocurile Olimpice pentru Tineret 2024

În ce stadiu se va închide, 
pe 15 noiembrie, șantierul DN73
Râșnovenii vor circula, în această iarnă, pe un drum parţial asfaltat

Asfaltat

Neasfaltat
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Ca în fiecare an, Râșnovul a participat la
campania „Let’s Do It Romania”,  cunoscută și
sub denumirea de „Ziua Curăţeniei Naţionale”.
La acţiunea desfășurată în 15 septembrie au
participat 575 de voluntari, inclusiv primarul
orașului, Liviu Butnariu, care a precizat că eco-
logizarea s-a realizat atât pe pârâul Ghimbășel,
cât și în zonele din jurul localităţii, unde, din
păcate, se mai aruncă multe deșeuri. 
Acţiunea a durat 5 ore, perioadă în care a fost

strânsă o cantitate totală de 20 tone de deșeuri,
dintre care 10 tone numai din Ghimbășel. Pen-
tru a face curăţenie în albia pârâului, a fost
folosit chiar și un buldoexcavator, cu ajutorul
căruia au fost scoase mai multe saltele
îmbibate cu apă.  

Voluntarii au strâns și o cantitate impresio-
nantă de PET-uri, bidoane, haine, piese de
mobilier și multe alte obiecte de care oamenii
nu mai aveau nevoie în gospodării. 

20 de tone de gunoi strânse din Râșnov 
în „Ziua Curăţeniei Naţionale”
Pentru a scoate deșeurile de mari dimensiuni aruncate în Ghimbășel a fost nevoie de un buldoexcavator

La intrarea dinspre Predeal se va
instala un grătar, iar malurile
pârăului vor fi reabilitate 

Având în vedere că, în fiecare an, autorităţile
locale din Râșnov sau Sistemul de Gospodărire a
Apelor (SGA) Brașov organizează mai multe acţi-
uni de colectare a gunoaielor din albia pârâului
Ghimbășel, multe dintre deșeuri fiind aduse de
apă din afara localităţii, Primăria Râșnov a
început încă de anul trecut demersurile pentru
montarea unui grătar la intrarea dinspre Predeal.

Proiectul este acum în faza de realizare a
documentaţiilor și, cel mai probabil, lucrările
propriu zise, care includ și reabilitarea
malurilor, vor începe anul viitor. „De la bugetul
local a fost alocată suma de 10.000 lei pentru
realizarea studiului de fezabilitate, document
ce va fi gata în scurt timp. Ulterior, vom realiza
proiectul tehnic și celelalte documentaţii și
vom lansa licitaţia de lucrări. Cred că în primă-
vara anului viitor vor începe și lucrările”, ne-a
declarat viceprimarul Râșnovului, Marieana
Ducar. Pentru aceste lucrări, finanţarea va fi
făcută de la bugetul local.

Soluţie pentru problema 
gunoaielor aduse de Ghimbășel

O campanie internaţională de educaţie 
pentru copii a fost lansată la Râșnov

Populaţia de lupi, urși și râși se regenerează în toată Europa,
astfel că centrele de educaţie de mediu din Germania și România
se preocupă de rolul carnivorelor mari în Europa. În acest sens, o
delegatie de 30 de experţi din ambele ţări s-a reunit la Râșnov, la
finalul lunii septembrie, pentru schimb de expertiză, învăţare
interdisciplinară reciprocă si dezvoltare de parteneriate. 

„În viaţa de zi cu zi, prezenţa și întoarcerea carnivorelor mari
au ca rezultat tensiuni sociale, ecologice și economice. Discuţiile
despre carnivorele mari, pierderile de animale din gospodării și
posibilele atacuri asupra oamenilor sunt adesea încărcate de
emoţii. Având în vedere creșterea numărului de carnivore mari
din Europa, există totodată o nevoie tot mai mare de informaţii

obiective pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a găsi
soluţii constructive. Dezvoltarea regională haotică și utilizarea
intensivă a terenurilor pot duce la creșterea conflictelor teritori-
ale între oameni și fauna sălbatică”, ne-a spus Mihai Dragomir,
președinte al Asociaţiei Mioritics.

Proiectul educaţional „EDU-Wildlife” abordează conflictele
descrise de acesta, cu obiectivul de a genera cunoștinţe prin
analizarea diferitelor strategii de comunicare referitoare la carni-
vorele mari din Europa și dezvoltarea de materiale educaţionale
inovatoare și transferabile privind conservarea, conștientizarea și
acceptarea. Acesta se derulează din august 2017 până în ianuarie
2020, atât în Germania, cât și în România. „Cu această iniţiativă
educaţională, ne confruntăm cu provocări foarte actuale, soci-
etale, cu totul imparţiale. Ne așteptăm la un dialog mult mai
obiectiv de la tineri, care se evidenţiază în mod clar de discursul
încărcat emoţional al adulţilor în acest moment”, a transmis și
Frank Corleis, directorul Centrului de Educaţie Ecologică
SCHUBZ din Germania.

În afară de ofertele educaţionale pentru școli, proiectul oferă
de asemenea, o platformă online (un curs deschis, MOOC - ma-
ssive open online course), pentru a permite educatorilor să par-
ticipe la proiect utilizând instrumente interactive pentru a le
învăţa și a le pune în aplicare în domeniul lor de activitate. Există,
de asemenea, o certificare disponibilă pentru cursul online.

Proiectul se va finaliza cu o conferinţă internaţională pentru
educaţie și comunicare în toamna anului 2019, în care tinerii vor
participa, împărtășind și comparând experienţa lor cu alte per-
soane din întreaga Europă.

Convieţuind cu lupii, urșii și râșii 
Între 14 și 16 septembrie 2018, Râșnovul a fost gazda celei de

a VI-a ediţii a Festivalului Science Fiction, unde au fost prezenţi
autori români de literatură SF din toată ţara, graficieni, autori de
bandă desenată, precum si alţi oaspeţi de marcă.

Invitaţi principali ai evenimentului au fost scriitorul Aurel
Maria Baros, președinte al Secţiei de proză București a Uniunii Scri-
itorilor din România și redactorul radio Mircea Liviu Goga, Radio
România Cultural – Oltenia, Craiova.

Festivalul SF de la Râșnov a început ca eveniment dedicat
pasionaţilor, crescând de la an la an, cu ambiţia de a deveni un
eveniment internaţional, unde amatorii de carte și de film SF se
pot întâlni cu o parte din autorii lor preferaţi. Evenimentul a
fost iniţiat și organizat începând din 2013 de Eugen Lenghel
împreună cu Asociaţia Mioritics.

Cu sprijinul Primăriei Râșnov, programul ediţiei 2018 s-a putut
desfășura la cinematograful „Amza Pellea”.

SCRIITORI, GRAFICIENI ȘI ALŢI OASPEŢI DE 
MARCĂ, LA FESTIVALUL DE SCIENCE FICTION
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Baza olimpică de sărituri cu schiurile de pe
Valea Cărbunării a găzduit, în perioada 21 - 23
septembrie, două etape de Grand Prix-ul de
vară la masculin, un nou eveniment de talie
mondială, după ce iubitorii sporturilor de iarnă
sunt obișnuiţi, de cinci ani, cu etapele de Cupă
Mondială la feminin, din calendarul de iarnă.

Au fost prezenţi sportivi din elita sări-
turilor, urmăriţi, în cele două zile, de mii de
spectatori din ţară și străinătate, într-o nouă
premieră reușită pentru România, cu o organi-
zare perfectă și o atmosferă frumoasă, după
cum a apreciat austriacul Walter Hofer, direc-
tor al departamentului de sărituri din cadrul
Federaţiei Internaţionale de Schi.

„A fost o premieră foarte reușită pentru
România și pentru baza de la Râșnov, care ne
este dragă și unde ne obișnuim să avem
evenimente nu doar importante din calen-
darul nostru anual, dar și foarte frumoase.
La Râșnov vin mulţi spectatori, iubitori ai
sporturilor de iarnă, iar spectacolul este
mereu unul reușit. Cu siguranţă, tot ce s-a
întâmplat aici a reprezentat un succes”, a
precizat Walter Hofer.

Un astfel de eveniment presupune și efor-
turi mari din partea organizatorilor, dar echipa
care s-a închegat în acest sens în ultimii ani,
între Federaţia Română de Schi Biatlon,
autorităţile locale râșnovene și cele judeţene, 
s-a achitat din nou cu brio, eforturile gazdelor
fiind lăudate nu doar de oficiali, ci și de sportivi
și antrenori.

„Am cerut această întrecere  și  am   primi-
t-o, chiar dacă nu ne-a fost ușor. Sper că, la fel
ca în cazul Cupei Mondiale la fete, și acest
Grand Prix să devină o tradiţie la Râșnov. La
finalul celor trei zile ale evenimentului, pre-
cum și la comisia întrunită ulterior, șefii 
Federaţiei Internaţionale și-au exprimat
aprecierea și speranţa că la anul vom găzdui

din nou această competiţie”, ne-a spus Puiu
Gaspar, secretar general al Federaţiei Române
de Schi Biatlon.

„Ne bucurăm că eforturile noastre s-au
concretizat într-un eveniment reușit și apreci-
at de toţi oaspeţii noștri. Spectacolul sportiv a
fost unul agreabil, dar mai mult de atât, Com-
plexul Olimpic de pe Valea Cărbunării ne-a
adus în centrul atenţiei, Râșnovul fiind din
nou pe firmamentul sporturilor de iarnă și
fiind vizitat de oameni din întreaga lume”, a
precizat și primarul Liviu Butnariu.

Nume mari la start, 
dar germanul Geiger 
a produs surpriza
Dintre numele mari care au concurat la

Râșnov îi amintim pe campionul olimpic
en-titre, polonezul Kamil Stoch, compatrioţii
săi Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula,
Piotr Zyla, Manuel Fettner, Stefan Kofler
(Austria), Roman Koudelka, Lukas Hlava
(Cehia), Ryoyu, Junshiro Kobayashi, Taku
Takeuchi (Japonia), Evgeniy Klimov, Denis
Kornilov, Dmitriy Vasiliev (Rusia), Domen
Prevc și Anze Lanisek (Slovenia), cu toţii
sportivi din top 30.

Karl Geiger a câștigat ambele etape sărind
în prima zi 98, respectiv 99 de metri, și având
un punctaj de 269,9. Geiger a fost urmat pe
podium de Piotr Zyla (Polonia) și Evgheniy
Klimov (Rusia). În etapa a doua, Karl Geiger a
sărit 99,5 respectiv 100,5 metri, adunând 269,4
puncte și devansându-i pe rusul Evgheniy
Klimov și pe polonezul Dawid Kubacki. 

Pe de altă parte, rusul Klimov, a stabilit
recordul trambulinei de pe Valea Cărbunării,
cu o săritură de 101,5 metri și a părăsit
Râșnovul cu un avans important în clasamen-
tul general, 138 de puncte faţă de ocupantul
locului secund, Kamil Stoch. Campionul olim-
pic Kamil Stoch (Polonia), a terminat abia pe
locurile 12, respectiv 5.

Râșnovul a trecut la nivelul următor 
în elita săriturilor cu schiurile
După ce etapele de Cupă Mondială la feminin au devenit o obișnuinţă, la complexul olimpic de pe Valea Cărbunării 
au avut loc două runde din Grand Prix-ul masculin de vară, de care ne-am achitat excelent

Așa cum se întâmplă în fiecare dintre
ultimii ani, luna septembrie este una în
care trambulinele de pe Valea Crăbunării
găzduiesc mai multe competiţii, de
această dată ele reprezentând un bun
preambul pentru marele eveniment al
sezonului de vara, Grand Prix-ul.
În primul concurs, Carpath Cup (14 sep-
tembrie), România a avut un reprezen-
tant pe podium, la masculin, Radu Mihai 
Păcurar (foto) terminând pe locul al
doilea și fiind încadrat pe podium de
Andrew Urlaub (SUA), și Radek Selcer

(Cehia). La feminin s-a impus italianca
Anika Sieff, urmată de Vitalina
Herasimyuk (Ucraina), Annika Belshaw
(SUA) și de reprezentanta ţării noastre,
Carina Militaru.
Cele două etape de FIS Cup (15-16 sep-
tembrie) au avut un podium dominat de
România, la fete, cu Dana Haralambie pe
primul loc (foto) și Diana Trâmbiţaș pe al
treilea, între ele situându-se poloneza
Anna Twardosz. Mai mult, Carina Militaru
a terminat pe locul patru în a doua etapă
de Cupă FIS.

Rezultate bune pentru români la Carpath Cup și FIS Cup

Sportivii au fost urmăriţi de mii de spectatori, veniţi din întreaga ţară, dar și
de fani sosiţi la Râșnov din străinătate, pentru a-și susţine conaţionalii.


