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Ediţia 2021 a 
Festivalului 

Naţional Ecvestru, 
una a recordurilor.

Plus o premieră

„La mulţi ani” tuturor 
seniorilor Râșnovului
1 octombrie a fost Ziua Internaţională a

Persoanelor Vârstnice, prilej cu care primarul
orașului Râșnov le transmite seniorilor orașu-
lui întreaga apreciere a comunităţii locale.
„Cine nu are bătrâni să și-i cumpere, cum
spune un proverb, cine îi are să-i asculte. Pen-
tru că înţelepciunea vine odată cu experienţa,
de obicei, cu înaintarea în vârstă. Și astăzi,
aducând un tribut înţelepciunii, aduc de fapt
un elogiu tuturor vârstnicilor. Le urez tuturor
seniorilor Râșnovului o viaţă lungă, liniștită,
cu cât mai puţine probleme de sănătate, și le
mulţumesc celor care, cu dăruire, seriozitate,
responsabilitate și dragoste de muncă, au
contribuit la ceea ce suntem noi astăzi, mân-
dra comunitate a Râșnovului”, a spus Liviu
Butnariu.

Pe 1 octombrie este marcată și Ziua inter-
naţională a luptei împotriva cancerului de sân,
care reprezintă o problemă majoră de sănătate
publică pe plan mondial. În zeci de ţări se des-
fășoară, la această dată, acţiuni la scară largă,
cum ar fi iluminări ale unor clădiri în roz,
marșuri, distribuirea de fundiţe roz etc,
menite să le amintească femeilor că, prin pre-
venţie și prin efectuarea de controale medicale
periodice, pot depista boala din timp și se pot
vindeca. Și noi ne-am alăturat efortului
comun, iar sigla „RÂȘNOV” aflată la baza
Cetăţii a fost iluminată în roz, în semn de
respect pentru femeile care se confruntă cu
această maladie. Acest gest simbolic va fi făcut
de comunitate în fiecare an.

Ca în fiecare an, în pragul sezonului rece,
Râșnovul intră în „curăţenia generală”. 
În octombrie se desfășoară ediţia de toamnă a
campanei „Luna curăţeniei”, activităţile pro-
gramate acum venind în completarea celor de
zi cu zi, derulate pe tot parcursul anului. 
„În cursul lunii octombrie vor fi acţiuni de
măturare a domeniului public, dar și alte acţi-
uni de igienizare. De asemenea, vom continua
acţiunile de eliminare a depozitărilor ilegale
și, dacă va fi nevoie, vom igieniza și albia
pârâului Ghimbășel”, a declarat primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu. 

Acesta a menţionat că în acţiunile din 
cursul lunii octombrie vor fi implicaţi și
râșnovenii care beneficiază de ajutoare sociale
și trebuie să efectueze, potrivit legii, ore de
muncă în folosul comunităţii. „Aceste acti-
vităţi le vom desfășura cu respectarea tuturor
măsurilor de prevenire a răspândirii coro-
navirusului”, a mai spus edilul. 

„Luna curăţeniei” din Râșnov a fost „pre-
faţată” de campania de ecologizare din 25 sep-
tembrie,  în cadrul „Let’s Do It, Romania!”, la
care au luat parte zeci de râșnoveni. 

„Zonele vizate pentru ecologizare au fost

în principal cele din apropierea pădurii, a par-
curilor și, bineînţeles, în zona pârâului 
Ghimbășel. În doar câteva ore s-au adunat mii
de saci cu deșeuri, care au fost, la final, colec-
taţi de către operatorul local de salubritate,
Goscom Cetatea Râșnov”, a precizat vicepri-
marul orașului, Carmen Sandu.

La acţiune au participat voluntari, angajaţi
ai Primăriei Orașului Râșnov, ai Ocolului Silvic
Râșnov, beneficiarii de ajutor social, alături de
elevii școlilor din Râșnov, care au fost împărţiţi
pe zone, iar fiecare echipă a curăţat un anume
sector.

Octombrie este 
„Luna Curăţeniei”

Mii de saci cu gunoaie, adunate deja, în cadrul „Let’s Do It, Romania!”
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2021 – 2022, al doilea an școlar sub semnul
pandemiei, a adus reguli mai nuanţate. Chiar
la începutul acestei luni, autorităţile au decis
modificări care în anul școlar trecut nici măcar
nu erau discutate. Primul exemplu – faptul că
școlile nu mai intră în carantină dacă locali-
tatea depășește pragul de 6 infectări la mia de
locuitori. De la acest prag, școlile din respecti-
va localitate ar fi urmat să treacă în online până
la scăderea ratei sub 6. Așa prevedea scenariul
2, stabilit cu câteva zile înainte de deschiderea
anului școlar. Recent, însă, autorităţile au decis
să modifice regula, iar școala să rămână
deschisă și peste acest prag. Cu respectarea
acelorași măsuri, dar și cu testarea elevilor.
Autorităţile discută, în prezent, despre testele
Covid de salivă, non-invazive. 

Apel la responsabilitate
Pe 13 septembrie, cursurile au început, la

Râșnov, cu toţi elevii „în bănci”, dar cu
respectarea măsurilor de protecţie. A fost o zi
în care curţile școlilor au fost parcă mai pline
ca niciodată în prima zi de an școlar, și aceasta
cu toate că festivităţile s-au organizat, la școlile
2 și 3, în cadru mai restrâns, în special pentru
clasele de „boboci”.

Ca în fiecare an, alături de copii și părinţi a
fost primarul Liviu Butnariu, care a participat
la deschiderea anului școlar 2021 – 2022 la
toate unităţile de învăţământ din oraș. 

Tuturor le-a transmis că își dorește ca acest
an să fie unul cu prezenţă fizică la școală. 

„Părinţii știu ce înseamnă școala online
și chiar și specialiști în educaţie spun că va-
rianta online-ului nu este una pentru termen
lung. Este, încă, o perioadă dificilă, dar am
speranţa că vom trece cu bine peste ea. Am
răspuns tuturor cererilor venite de la școli,
am încredere că la toate unităţile școlare
cadrele didactice au luat toate măsurile pen-
tru a ţine copiii în siguranţă. Depinde însă și
de noi, și aici mă refer la părinţi, cât timp vor
putea să meargă elevii în școli, de aceea fac
un apel la sprijin din partea lor”, a transmis
primarul orașului Râșnov, Livu Butnariu. 

În total, sunt peste 1.500 de elevi în șco-
lile gimnaziale și 370 la liceul din oraș, în
acest an școlar.

Rolul părinţilor 
e foarte important
În altă ordine de idei, pentru toţi elevii a

fost gândit un program astfel încât să fie
respectate măsurile de protecţie împotriva
Covid. „Este vorba despre orar decalat, trasee
specifice, dotarea cu materiale igienico-sa-
nitare specifice, regulamente de desfășurare a
programului școlar. În acest sens, cerem spri-
jinul părinţilor în demersurile noastre educa-
tive de prevenire a îmbolnăvirilor, purtarea
măștii, igiena mâinilor și venirea la școală

doar cu o stare de sănătate perfectă. Ne dorim
să contribuim împreună la succesul scolar al
copiilor dumneavoastră și să trecem cu bine
peste obstacolele pandemiei”, ne-a spus prof.
Doina Mihăilă, director al Școlii Gimnaziale nr.
2 (Peter Thal). Aici, în anul școlar 2021-2022,
sunt înmatriculaţi 940 elevi, distribuiţi în 37
de clase. Școala are un colectiv format din 42
profesori.

La Școala Gimnazială nr. 3 au început noul
an școlar 438 de elevi, în 17 clase: 224 în ciclul
primar (9 clase), respectiv 213 în ciclul gim-
nazial (8 clase).

La Școala 1, sunt 189 de elevi care au
început școala, distribuiţi în 9 clase: 118 în
ciclul primar (5 clase), respectiv 71 în ciclul
gimnazial (4 clase).

„Anul școlar 2021-2022 a început cu
emoţii și speranţe, dar și cu neliniști și
provocări. Ne dorim să ajungem la finalul lui
cu cele mai bune rezultate și, până atunci, să
facem totul cât putem de bine. De aceea,
sperăm la cea mai bună colaborare școală-
familie-comunitate. Avem nevoie, mai mult ca
oricând, să ne sprijinim și să ne înţelegem unii
pe alţii, să ne adaptăm, să respectăm reguli
care ne apără sănătatea și să comunicăm
deschis pentru binele copiilor noștri”,
a spus și prof. Oana Maria Cheţe,
director al Școlii Gimnaziale
nr. 3, în structura căreia

intră și Școala Gimnazială nr. 1. 

Dotări noi la unele 
laboratoare ale Liceului
La Liceul Tehnologic au revenit în bănci

370 de elevi, fie că vorbim de învăţământ la zi,
la seral sau de școală profesională, în sistem de
stat sau dual. Deja, Liceul a avut două clase în
online, din cauza Covid. ,,Avem cu două clase
mai mult decât în anul precedent, una la liceu
și una la școala profesională. Cam de trei ani
reușim să sporim efectivul. În altă ordine de
idei, prin programul Rose am reușit să dotăm
cu mobilier nou două laboratoare, unul de fi-
zică – tehnologie mecanică și unul de infor-
matică. Prin același program am dotat cu lap-
topuri și accesorii un laborator de informa-
tică. Am început școala în format fizic, dar
două clase au fost nevoite să treacă în sistem
online din cauza unor cazuri de coronavirus.
Sperăm ca aceste situaţii să nu fie prea
numeroase, să ne putem desfășura. Ne-am
pregătit cu toate condiţiile în acest sens, de-
zinfectanţi, preșuri etc.”, a precizat directorul
Liceului Tehnologic Râșnov, prof. Marius

Lungu.

Al doilea an școlar sub semnul pandemiei

Noutatea este că elevii pot
reveni în a 8-a zi în bănci,
dacă au teste negative Covid.
Totodată, elevii de peste 12 ani
vaccinaţi pot continua școala
„cu prezenţă fizică”

După „decuplarea” școlilor de pragul de
incidenţă de  6 la mie, autorităţile au schimbat
și ordinul pentru funcţionarea acestora. 

Potrivit noului ordin, cursurile cu
prezenţă fizică vor fi suspendate, pentru o
perioadă de 14 zile, la apariţia unui caz confir-
mat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
într-o grupă de învăţământ antepreșcolar/pre-
școlar sau clasă de învăţământ primar, gim-
nazial, liceal, profesional și postliceal. 

La data suspendării cursurilor pentru
50% din totalul grupelor/claselor, se sus-
pendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul
întregii unităţi de învăţământ, pentru o
perioadă de 14 zile.

Dacă se îmbolnăvesc profesorii, cadrele
didactice auxiliare sau personalul nedidactic,
aceștia vor trebui să anunţe directorul școlii și,
în urma anchetelor făcute și de DSP, se va sta-
bili dacă școala trece sau nu în online. 

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată
se pot relua cu prezenţă fizică începând cu a 8-
a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pen-
tru elevii care prezintă rezultatul certificat
negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR
realizat în ultimele 24 de ore. Elevii care nu
prezintă rezultatul certificat negativ al unui

test antigen rapid sau RT-PCR reiau cursurile
cu prezenţă fizică după 14 zile de la sus-
pendarea acestora.

O excepţie o reprezintă elevii claselor VII-
XII/XIII. Cei vaccinati împotriva virusului
SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puţin
10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, precum și elevii care au fost confir-
mati cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de
zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14
zile de la data testului pozitiv, pot continua
cursurile cu prezenţa fizică.

UN CAZ DE COVID TRIMITE ELEVII ÎN ONLINE. LA JUMĂTATE DE CLASE ÎNCHISE, TOATĂ ȘCOALA TRECE ÎN ONLINE

Și în acest an, cei mai mici dintre elevi au
fost așteptaţi în clase cu „Primul ghiozdan”,
oferit de Primăria Orașului Râșnov. L-au pri-
mit și cei din claasele pregătitoare, dar și cei
din clasele I. Ghiozdanele au avut rechizitele
necesare fiecărui nivel de clasă. 

Astfel, pentru elevii înscriși în clasa I în
anul școlar 2021-2022, „Primul ghiozdan” a
avut caiete tip I 24 file (4 bucăţi), caiete tip II
24 file (2 bucăţi), caiete matematică 24 file (6
bucăţi), bloc de desen A4 20 file (2 bucăţi),
caiet foaie velină A5 24 file, caiet biologie 24
file, creioane negre (10 bucăţi), stilou cu 24 de
rezerve, pix cu cerneală specială – termosensi-
bilă 0,7 mm, creioane colorate (1 set/12

bucăţi), gumă (2 bucăţi), riglă, penar,
acuarele, pensule (diferite mărimi), ghiozdan,
ascuţitoare, coperte caiet A5 (7 bucăţi), co-
pertă caiet biologie, hârtie glasată (1 set, 10 file
–6 culori), carton colorat (1 set 10 file – 6
culori), mapă plastic A4 cu șină, lipici tub (2
buc), folie plastic transparentă protecţie pen-
tru documente A4 (10 bucăţi).

Pachetul cu rechizite școlare pentru elevii
înscriși în clasa pregătitoare a însemnat caiete
dictando 24 file (2 bucăţi), caiete matematică
24 file (4 bucăţi), caiet foaie velină A5 24 file,
caiet biologie 24 file, bloc de desen A4 20 file (2
bucăţi), creioane negre (10 bucăţi), creioane
colorate (1 set/12 bucăţi.), gumă, ascuţitoare,

penar, acuarele,
pensule (diferite
mărimi), ghiozdan,
planșetă, plastilină,
coperţi caiet A5 (5
bucăţi), copertă
caiet biologie, hârtie
glasată (1 set 10 file –
6 culori), carton co-
lorat (1 set 10 file –6
culori), lipici tub (2
bucăţi), mapă plastic A4 cu
șină, folie plastic transparentă
protecţie pentru documente A4 (10
bucăţi)

„PRIMUL GHIOZDAN” PENTRU ELEVII 
DIN CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I
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Preșcolarii/elevii cu vârstă mai mică de 12 de ani,
care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diag-
nosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardio-
vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli
inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ere-
ditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imuno-
supresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul și reco-
mandările specifice ale medicului curant și cu acordul
scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în școală.

Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte
dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticaţi cu
afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau se-
veră (transplant, afecţiuni oncologice în tratament
imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobân-
dite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu
avizul și recomandările specifice ale medicului curant
și cu acordul scris al părinţilor pot fi scutiţi de
prezenţa fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu
schema completă.

Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o per-
soana diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunode-
presie moderată sau severă (transplant, afecţiuni onco-
logice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe
primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imuno-
supresoare), pot fi scutiţi de prezenţa fizică în școală,
chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă, pe baza
declaraţiei pe proprie răspundere a părinţilor.

CINE POATE CERE SĂ FACĂ
ȘCOALA ONLINE

Râșnovenii din cartierul Romacril au
linie directă de autobuz până la Brașov.
Practic, din 13 septembrie, s-a introdus o
linie metropolitană, cu indicativul RATBV
131, pe traseul Stadionul Municipal –
Romacril (Râșnov). În aceste condiţii, a
explicat primarul Râșnovului, Liviu But-
nariu, „locuitorii din cartierele Romacril,
Slavici, din cartierele 1 și 2, dar și de pe
Șoseaua Bran vor avea acces la trans-
portul metropolitan fără a mai fi nevoiţi să
meargă până în zona centrală a orașului.
La solicitarea noastră, făcută în urma
cererilor transmise de cetăţeni, RATBV SA
a aprobat înfiinţarea noii linii de transport
în comun”. 

Demersurile în acest sens au început
încă de anul trecut. „În momentul în care
au fost stabilite traseele metropolitane,
planul a fost ca zona Romacril să fie
deservită de linia Brașov – Zărnești, însă
aceasta nu a fost operaţionalizată.
Zărneștiul a tot amânat decizia în acest
sens, motiv pentru care noi am luat
hotărârea de a solicita înfiinţarea unei noi
linii. A fost analizată și prelungirea
actualei linii, cea cu indicativul 130, dar
soluţia nu era optimă, având în vedere că
ar fi rezultat un traseu foarte lung, impli-
cit o durată a călătoriei sensibil mai mare
pentru cei care aveau de parcurs traseul
complet”, a declarat administratorul public
al orașului, Ionuţ Drăguţu. 

A fost nevoie de decizii administrative
la nivelul Asociaţei Metropolitane de Trans-
port Brașov, dar și de vizite în teren, pentru
a fi stabilite traseul și amplasamentele pen-
tru staţiile noii linii. „Prima adresă către
Asociaţia Metropolitană de Transport, prin
care am solicitat înfiinţarea acestei linii, a
fost transmisă în 2020, iar ultima, în 2 sep-
tembrie 2021. De asemenenea, în 8 iunie,
împreună cu reprezentanţii Asociaţiei
Metropolitane de Transport și cu cei ai

RATBV, a fost făcută ultima vizită în
teren”, a precizat reprezentantul Primăriei
Râșnov. 

13 curse în zilele lucrătoare,
11 în weekenduri 
și sărbători legale 
În zilele lucrătoare, pe linia 131 sunt 13

curse (dus/întors), cu primele plecări la
orele 04.50 de la Stadionul Municipal
(Brașov) și 5.20 din capătul Romacril
(Râșnov). În zilele de sâmbătă, duminică și
sărbători legale sunt 11 curse (dus/întors),
cu primele plecări la orele 6.00 din 
Stadionul Municipal (Brașov) și 6.40 din
capătul de linie Romacril (Râșnov). 

Demersuri pentru
deschiderea unui „birou
de abonamente” la Râșnov
În ceea ce privește tariful de călătorie,

va fi valabil cel stabilit pentru localităţile
din zona 3, respectiv 5 lei călătoria și 170
lei abonamentul lunar nominal pentru
ruta Râșnov – Brașov.  

De asemenea, se pot procura și bilete
pentru interiorul orașului, preţul fiind de 3
lei pentru două călătorii, iar pentru traseul
Râșnov – Cristian pot fi cumpărate bilete de
5 lei pentru două călătorii. 

În ceea ce privește posibilitatea achi-
ziţionării de abonamente pentru ruta
Râșnov – Cristian, reprezentanţii Primăriei
Râșnov au făcut demersurile la operatorul
de transport, care a promis că va fi actua-
lizat programul informatic, astfel încât să
fie permis acest lucru. 

Abonamentele pentru linia 131 pot fi
achiziţionate, în acest moment, doar de la
capătul de linie de la Stadionul Municipal,
însă, a declarat administratorul public al
orașului, se poartă discuţii cu conducerea
RATBV pentru ca, o dată pe săptămână, o

persoană de la RATBV să vină la Râșnov
pentru a elibera abonamentele. „Pentru
această activitate avem în plan să punem
la dispoziţia persoanei de la RATBV un
spaţiu în incinta sediului Primăriei”, a pre-
cizat administratorul public al orașului.

Abonamentele pentru
elevi, de la 1 octombrie 
Asociaţia Metropolitană de Transport

Brașov a aprobat, în 10 septembrie, proce-
dura de acordare a facilităţilor pe trans-
portul în comun pe liniile deservite de
RATBV. Astfel, potrivit deciziei Asociaţiei,
luată în baza Legii Educaţiei, modificată
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 50 din 17 iunie 2021, începând cu data
de 1 octombrie 2021, elevii își pot achi-
ziţiona abonamente de călătorie pe
mijloacele de transport ale celor doi opera-
tori de transport cu care Asociaţia Metro-
politană pentru Dezvoltare Durabilă a
Transportului Public Brașov a încheiat
contracte de delegare a gestiunii serviciului
public de transport local. Elevii care se
încadrează pentru a obţine astfel de faci-
lităţi sunt cei înmatriculaţi în clasele 
IX-XIII, precum și elevii care frecventează
unităţi de învăţământ vocaţional.
Elevul poate cumpăra un abonament lunar
pe o linie cu reducere între localităţile
membre ale asociaţiei, în anumite
condiţii. „Dacă elevul nu poate fi școlarizat
în localitatea de domiciliu și utilizează
pentru deplasarea la școală mijloacele de
transport ale societăţii pe traseele din UAT-
urile membre ale asociaţiei, va achita, în
funcţie de domiciliu, preţul unui abona-
ment. Această sumă o va putea deconta
sau solicita în avans de la unitatea de
învăţământ unde este școlarizat, la
prezentarea documentelor justificative de
transport”, se arată în decizia Asociaţiei
Metropolitane de Transport Brașov.

Râșnovenii din cartierul Romacril
iau autobuzul RATBV din zona lor
Linia 131 a fost operaţionalizată în prima zi de școală  

În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de
curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse,
dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare
generală modificată, va fi aplicat un protocol deja stabilit. 

a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor
legali și, după caz, a personalului cabinetului medical
școlar;

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta
mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi
supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea
de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală
vor fi respectate cu stricteţe;

c) dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat
simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curăţat
și dezinfectat, folosind produse de curăţenie și dezin-
fecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;

d) nu se va transporta elevul până la sosirea
părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie
sau unităţi sanitare decât în situaţia în care simp-
tomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela ser-
viciul de urgenţă 112;

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să
poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de mini-
mum 20 de secunde;

Notă:  În cazul în care există un consimţământ
informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu
privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat
nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau
elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testaţi, într-o
primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabi-
netelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani
va semna consimţământul personal. Toate testele rapi-
de efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul
unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de
sănătate publică judeţeană, în maximum 24 de ore.
Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul
pentru testare, în cazul existenţei unor simptome
specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet
medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu
medicul de familie în vederea stabilirii pașilor urmă-
tori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face
după un repaus de 14 zile. 

În ceea ce privește testele cu salivă, urmează ca
Agenţia Naţională a Medicamentului să stabilească ce
teste pot fi folosite, apoi Ministerul Sănătaţii va anunţa
protocolul de testare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU 
UN ELEV CARE ARE 
SIMPTOME LA ȘCOALĂ

Traseul
liniei 131

DUS: Stadionul Municipal Brașov,
Service, Cărămidăriei, Facultativă (MTI),

Cos 2000, Oituz, Școală (Cristian), Centru
(Cristian), Unitatea Militară, Blocurile MAN,

Lukoil, FSR, Sahia, Halta Romacril - Cap linie
Romacril;
ÎNTORS: Cap linie Romacril, Halta Romacril,
Sahia, Șos. Branului (Al. Vlahuţă), (giratoriu),
Șos. Branului (T. Vladimirescu), FSR, Liceul
Tehnologic, Lukoil, Blocurile MAN, Unitatea

Militară (Cristian), Centru (Cristian),
Eroilor (Cristian), Oituz, Depozitele

ILF, Brintex, Cărămidăriei, 
Stadionul Municipal.
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O ediţie a recordurilor. Așa poate fi sinteti-
zată ediţia 2021 Festivalului Naţional Ecvestru,
care a avut loc, conform tradiţiei, în același
timp cu „Zilele staţiunii turistice de interes
naţional Râșnov”. Iar după un an de pauză,
cauzată de pandemie, și „apetitul” râșnovenilor
pentru evenimentele lor a fost unul crescut.
Sărbătoarea orașului a avut loc între 10 și 12
septembrie, și a adus pe platoul din Valea
Cetăţii numeroși spectatori, dar și participanţi
în Festivalul Naţional Ecvestru. 

Conform tradiţiei, cele trei zile de sărbă-
toare au fost deschise vineri seara, cu tradiţio-
nala paradă de pe străzile orașului. Cei mai fru-
moși cai au defilat pe străzile Râșnovului,
însoţiti, ca în fiecare în ultimii 18 ani, de fan-
fara „Ţara Bârsei”, reprezentanţi ai instituţiilor

din oraș, sportivi, elevi, ansambluri populare,
pompieri, poliţiști locali și militari.

Parada a plecat de la troiţa din cartierul I.L.
Caragiale, a trecut pe străzile Mihai Eminescu
și Mihai Viteazu și s-a oprit pe Valea Cetăţii. Cu
mic și mare, râșnovenii au ieșit la porţi și au
aplaudat parada, care le-a lipsit, cum de altfel
le-a lipsit și cea mai importantă sărbătoare de
peste an a Orașului Rozelor. „Ne bucurăm că
am reușit să reluăm această tradiţie și sper să
petrecem acum ca pentru trei ani, să recu-
perăm timpul pierdut și să reușim împreună
să trecem cu responsabilitate peste astfel de
perioade dificile”, a spus primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, în deschiderea evenimentului.

Invitat special a fost președintele Consiliu-
lui Judeţean, Adrian Veștea. „Se împlinesc 18
ani de când am văzut staţiunea crescând în
fiecare an. Vreau să vă felicit pe toţi râșnovenii
pentru modul în care vă implicaţi pentru un
oraș frumos, o destinaţie turistică de excelenţă
și să vă asigur că veţi avea în continuare tot
sprijinul pentru derularea unor proiecte și din
partea Consiliului Judeţean”, a declarat cel

care a condus Râșnovul pentru 12 ani.
Prima seară a Zilelor Orașului s-au

încheiat cu imnul Râșnovului, interpretat de
trupa CALEnDAR.

Sarcină grea pentru juriu,
la concursul de frumuseţe
Cea de a doua zi a zilelor orașului a debu-

tat cu un concurs de frumuseţe al cailor. 
Practic, aceasta a fost prima probă a Festivalu-
lui Naţional Ecvestru. Cele mai frumoase
exemplare cabaline, din diferite rase, au defilat
prin faţa juriului, care a avut o sarcină grea în
a stabili câștigătorii.

Seara, pe scena din Valea Cetăţii a fost un
concert al celor de la Proconsul, iar finalul a
fost marcat de un spectaculos foc de artificii.

52 de cai înscriși la 
proba de simplu, 24 de
perechi la cea de dublu
A treia zi a fost dedicată „probei regină” a

Festivalului Naţional Ecvestru, cea de tracţiune.

A fost o probă maraton, care a început la ora
11.00 și s-a încheiat seara, aproape de ora
20.00. „Anul acesta am avut un număr
record de participanţi. La proba de dublu
(tractarea unui buștean cu ajutorul unei
perechi de cai – n.r.) au fost 24 de echipaje,
iar la cea de simplu (tractarea unui buștean
cu ajutorul unui singur cal – n.r.) au fost 52
de concurenţi. Acest concurs, devenit
tradiţional pentru Râșnov, a fost un suc-
ces”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

Proprietarii cailor au fost încântaţi de
modul în care s-a desfășurat concursul, chiar
dacă, au spus cei care au avut perechi de cai la
proba de dublu, anul acesta a fost cea mai difi-
cilă cursă.

Ediţia 2021 a Festivalului Naţional Ecvestru,
una a recordurilor. Plus o premieră
După un an de pauză, Zilele Orașului Râșnov și Festivalul Naţional Ecvestru au revenit în forţă. 
A fost un record de cai înscriși și, în premieră, s-a ajuns la baraj, în proba de simplu
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Proba de dublu nu a mai
fost una de „viteză”
La proba de dublu a fost folosit un

buștean de 2,2 metri cubi și, cum era destul
de scurt, tractarea lui era destul de
anevoioasă.

De altfel, proprietarul calului care s-a
clasat pe locul al III-lea, Valentin Preda, a
declarat că: „a fost o probă de tracţiune ade-
vărată, nu una de viteză. Anul acesta a fost
unul mai complicat, pentru că acest con-
curs a fost anunţat mai târziu, din cauza
pandemiei, dar a fost ok”. 

La rândul său, Sebastian Vereș, proprie-
tarul calului care s-a clasat pe locul secund,
ne-a explicat că anul acesta, „cu pandemia
asta am încercat că antrenăm caii, astfel
încât să putem face faţă unor astfel de con-
cursuri. Ce e drept, caii îi folosim la munci
agricole și sunt obișnuiţi”. 

Faptul că proba a fost una grea a fost
remarcat și de Gheorghe Văcaru, proprie-
tarul calului care a câștigat proba. „Au fost
mulţi cai și foarte buni. Bușteanul a fost pe
măsura lor. Am participat la mai multe
ediţii, dar anul acesta a fost un concurs
deosebit, pentru că nu au mai fost parcurse
distanţe lungi, așa cum se întâmpla în 

trecut, A fost o probă care a solicitat caii, dar
și pe noi”, a spus acesta. Gheorghe Văcaru
este unul dintre „veteranii” acestui concurs. 

Un concurs adevărat are 
un singur câștigător 
În acest an, la proba de simplu, pentru

prima dată în istoria concursului, s-a ajuns
la „baraj”, după ce doi cai au parcurs o dis-
tanţă egală. A fost luată în calcul și
împărţirea primului loc de pe podium, dar
proprietarii cailor nu au fost de acord.
Ambii au spus că este nevoie de un câștigă-
tor, astfel încât, caii aflaţi la egalitate au mai
tras o dată bușteanul. La proba de simplu a
fost folosit un buștean de 1,35 mc.

Înainte de barajul de la proba de simplu
s-a desfășurat și proba specială: tractarea
bușteanului pregătit pentru proba de dublu
cu un singur cal. Ca în orice competiţie, și
pentru proba de simplu a fost stabilit un
câștigător, iar concurenţa a fost mare, fiind
înscriși aproape 10 cai.

A treia seară a sărbătorii Râșnovului a
fost dedicată muzicii populare, iar eveni-
mentul s-a încheiat cu programul oferit de
ansamblurile folclorice din judeţul Brașov.
Invitat special a fost Ionuţ Langa.

CÂȘTIGĂTORII
Clasament proba de simplu: 

1. Dârzu Dorin 
2. Văcaru Gheorghe 
3. Hăbuc Mihai

Clasament proba de dublu: 

1. Văcaru Gheorghe 
2. Vereș Sebastian 
3. Preda Valentin

Proba specială: 

1. Hăbuc Mihai 
2. Szokacs Sandor 
3. Stoica Constantin

Parteneriatul între cele două
orașe va fi dezvoltat în domeniile
turismului, cultural și economic

Orașul Rozelor se înfrăţește cu orașul
Gostomel din Ucraina (Regiunea Kiev). Pri-
marul orașului Râșnov, Liviu Butnariu, și pri-
marul orașului Gostomel, Yuri Prylypko, au
semnat, pe 10 septembrie, un acord de colabo-
rare și înfrăţire. Conform edilului râșnovean,
Liviu Butnariu, „acordul urmărește dez-
voltarea relaţiilor dintre cele două localităţi
urbane, în special în domeniul turismului,
culturii, dar și în sectorul economic. Noi
avem o bună colaborare cu orașul din

Ucraina de mai mulţi ani, iar încheierea aces-
tui acord reprezintă o continuare a relaţiilor
dintre noi”. 

La semnarea acordului de înfrăţire  au mai
participat și alţi reprezentanţi ai Primăriei
Râșnov, dar și consilieri locali. De asemenea,
din delegaţia ucraineană au mai participat și
reprezentanţi ai Primăriei din Gostomel, dar
și ai mediului de afaceri ucrainean. Pe lângă
semnarea documentelor oficiale, reprezen-
tanţii din Gostomel au avut parte și de
relaxare la Râșnov. Astfel, delegaţii orașului
ucrainean au fost invitaţii de onoare ai
Primăriei la evenimentele prilejuite de Zilele
Orașului Râșnov și Festivalul Naţional
Ecvestru. 

Râșnovul se înfrăţește cu
orașul Gostomel din Ucraina

Două evenimente culturale, desfășurate în
Brașov sau alte orașe din ţară, și-au găsit scenă
și la Râșnov, la început de toamnă. Este vorba
despre Alpin Film Festival, organizat de
Brașov, și de caravana „TIFF Unlimited”, care a
poposit în mai multe orașe. 

Astfel, la Cinematrograful „Amza Pellea”,
în cadrul Alpin Film Festival, trei proiecţii de
film au putut fi urmărite, în perioada 10-12
septembrie. Este vorba despre „Labirintul alb”,
„Emil Racoviţă”, „La cota 10.000”, în cadrul
aceluiași eveniment existând și o după amiază

de animaţii pentru copii.
De asemenea, după o săptămână, în orașul

nostru a ajuns și caravana „TIFF Unlimited”,
un cinematograf alternativ, cu filme indepen-
dente, premiate, semnate de cineaști care te
provoacă și te inspiră. Proiecţiile au avut loc
atât în Piaţa Unirii, cât și în Cinematograful
„Amza Pellea”, în perioda 17 – 19 septembrie.
„Cioc-Cioc”, „Furiile”, „Detectivul de fan-
tome”, „Dineu cu vecinii de sus”, „Pup-o mă! 2:
Mireasă Nebună” și „România Sălbatică” au
fost peliculele propuse râșnovenilor. 

ALPIN FILM FESTIVAL ȘI CARAVANA 
„TIFF UNLIMITED” AU POPOSIT LA RÂȘNOV
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Eroii din toată lumea au avut locul lor, la
Râșnov. S-a întâmplat la cea de-a 13-a ediţie
a Festivalului de Film și Istorii (20 – 29
august 2021). Asta pentru că ei, eroii, au
reprezentat tema Festivalului din acest an. Și
mulţi dintre ei nu sunt celebrităţi. De altfel,
președintele Festivalului, Mihai Dragomir,
ne-a declarat că: „anul acesta am încercat să
aducem mai puţine personalităţi, dar mai
mulţi eroi. Într-una dintre zilele festivalului
a fost organizată o întâlnire cu șase studenţi
voluntari la SMURD, implicaţi în lupta cu
noul coronavirus. În altă zi a fost o întâlnire
a tinerilor cu specialiști în justiţie. De
asemenea, au fost organizate întâlniri cu
profesori, dar și cu istorici, care au vorbit
despre partizani (luptătorii anticomuniști
din munţi, din anii ’50 – n.r.)”. 

Agendă plină la FFIR 
Anul acesta, programul FFIR a cuprins

peste 60 de proiecţii de film, 18 dezbateri, cu
peste 60 de invitaţi speciali, 14 proiecte muzi-
cale inedite, 8 concerte în Cetate, 3 producţii
de teatru în premieră, peste 60 de artiști impli-
caţi, 40 de studenţi și liceeni, 2 lansări de carte,

o lansare de vinil, un cineconcert, expoziţii,
zeci de ore de livestreaming. Toate acestea au
fost găzduite la Râșnov (Cetate, Cinema Amza
Pellea, Școala Peter Thal, Biserica Evanghelică,
Centrul Schubz, Piaţa Unirii), Brașov 
(Bastionul Ţesătorilor), Codlea (Promenadă,
Biserica Evanghelică, Casa de Cultură), 
Hărman (Biserica Evanghelică, Parcul central)
și Crizbav (Biserica Reformată). 

În cadrul FFIR a fost și o secţiune compe-
titivă de film documentar, cu 13 producţii, din
10 ţări (premiul juriului profesionist, premiul
juriului de liceeni si premiul publicului). 
Pentru al patrulea an consecutiv, președintele
juriului profesionist a fost renumitul cineast
francez Pierre-Henri Deleau (actor, producă-
tor, selecţioner, director de festival). Din juriu
au mai făcut parte Alfonso Santos Gargallo
(regizor și producător spaniol), criticul de film
Irina Margareta Nistor și Dragoș Zămoșteanu
(regizor). 

Bugetul total al evenimentului a fost de
aproximativ 450.000 de lei. „FFIR e un festival
«construit» de la zero de Primăria Râșnov și
Asociaţia Mioritics, care a devenit un brand cu
vizibilitate naţională. E un eveniment despre

care acum putem spune că se susţine singur,
din sponsorizări”, a precizat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Invitat special, 
președintele Republicii
Moldova, Maia Sandu 
Printre oaspeţii de seamă ai acestei ediţii

au fost Nicu Alifantis, Marcel Iureș, Irina 
Margareta Nistor, Ramona Chiriac, Toulouse
Lautrec, Ada Milea, Adrian Cioroianu, Gelu
Duminică. De asemenea, au participat
ambasadorii Suediei, Slovaciei, Irlandei și
reprezentantul Uniunii Europene în România.
Ba mai mult, în deschiderea festivalului, 
invitat special a fost președintele Republicii
Moldova, Maia Sandu.

Peste 5.400 de spectatori
plătitori de bilet, 
peste 15.000 în total
În cifre, festivalul a fost un succes, partici-

parea fiind una numeroasă. „Avem o evidenţă
în ceea ce privește participarea la concerte,

unde s-au vândut bilete. De exemplu, în 21
august, la concertul susţinut de Nicu Alifantis
și unde a rulat filmul El Reino, au participat
aproximativ 500 de spectatori. Câte 300 de
spectatori am avut în 27 august, la concertul
Ada Milea și proiecţia filmului «Tata mută
munţii» și în 28 august, când a fost concertul
Taxi și proiecţia filmului «Persian lesson»”, a
exemplificat Mihai Dragomir. 

În total, la FFIR au participat peste 5.400
de spectatori plătitori de bilet. Tot în cele 10
zile ale festivalului, la Cetatea Râșnov au fost
înregistraţi peste 15.000 de vizitatori. 

„Unele evenimente din Grădina Cetăţii
erau cu bilet de intrare. Anul acesta, pentru a
facilita accesul spectatorilor au fost vândute
pachete care au inclus biletul pentru liftul pe
plan înclinat și biletul la spectacol”, a explicat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. Toto-
dată, de menţionat e și faptul că, spre deosebire
de anii anteriori, la această ediţie, organizatorii
festivalului au avut parte și de sprijinul opera-
torului de transport (RATBV, din 2020) care, la
solicitarea Primăriei, a introdus un autobuz ce
pleca de la Râșnov spre Brașov la ora 24.00. 

Reflectoarele au fost pe eroii de 
zi cu zi, la ediţia 2021 a FFIR
Motto-ul ediţiei: „Mai puţine personalităţi, mai mulţi eroi”

„PIAŢA ROMANĂ NR.
9”, ÎN GRĂDINA CETĂŢII 
Anii par a nu fi trecut peste Nicu Alifantis,

iar dovada este faptul că reușește să ofere
spectacole de neuitat. Veche, dar la fel de 
fermecătoare, piesa „Piaţa Romană nr. 9” a
răsunat în Grădina Cetăţii. În 21 august, în
prezenta a 500 de spectatori, a fost un show
de excepţie, marca Nicu Alifantis & Zan. 
A fost doar începutul unor seri de neuitat. 

SCURTĂ LECŢIE DESPRE
ISTORIE, DIN FOSTA 
CEHOSLOVACIE 
Tot în 23 august, la Râșnov a fost

prezent Excelenţa Sa Karol Mistrik,
Ambasadorul Republicii Slovace în România.
Pentru spectatori a fost o scurtă lecţie de
istorie și umanitate despre unul dintre
eroii comunismului cehoslovac și ai ţărilor
din fostul bloc comunist. 

Ziua de 23 august s-a încheiat cu dans
și voie bună. Pe scenă a urcat trupa Iarba
Fiarelor. 

TINERII AU „FĂCUT 
LEGEA” ÎN CURTEA 
CASEI DE CULTURĂ 
Anul acesta, pe lista de organizatori au

fost și aproximativ opt tineri din Râșnov. „În
trei seri, tinerii au organizat mici petreceri în
curtea Casei de Cultură, unde este staţia de
pornire a liftului pe plan înclinat. Noi le-am
pus la dispoziţie logistică, dar ei s-au ocupat

de tot. Au decorat zona, au organizat petre-
cerile s-au ocupat de ordine, au făcut
curăţenie, s-au ocupat de promovare”, a
declarat Mihai Dragomir. El a menţionat că
cele trei seri au fost unele reușite, mulţi din-
tre cei care au coborât cu liftul de la Cetate
devenind participanţi la party-ul de jos. De
altfel, conform declaraţiei directorului festi-
valului, în organizarea FFIR s-au implicat
numeroși voluntari. 

AMBASADORUL
SUEDIEI ȘI 
REPREZENTANTUL C.E.
ÎN ROMÂNIA AU VORBIT 
DESPRE LUMEA DIGITALĂ 
În 25 august, Râșnovul a găzduit o dez-

batere despre lumea digitală. A fost cu
prezenţa unor înalţi oficiali. Au participat

Ramona Chiriac (reprezentantul Comisiei
Europene la București), Excelenţa Sa, Therese
Hyden (Ambasadorul Suediei în România),
Radu Puchiu (Co-founder of Happy Cities),
Radu Moţoc (Executive VP, TechSoup Associa-
tion).  Tot în 25 august au fost concerte 
Ţapinarii și Eyedrops. Concertele au fost
mutate în curtea școlii „Peter Thal”, din cauza
vremii nefavorabile. 
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DESPRE HAIDUCI ȘI 
HAIDUCISME, CU 
GELU DUMINICĂ
La doi ani de la prezenţa la FFIR 2019,

sociologul Gelu Duminică, profesor asociat la
Universitatea București, a revenit la Râșnov.
La cea de-a 13-a ediţie a FFIR, el a vorbit
despre „Haiduci și haiducisme la români”. 

Nu a fost singur, pentru că la dezbatere a
participat și Laura Jiga Iliescu, cercetător
la Institutul de Etnografie si Folclor 
„Constantin Brăiloiu”.

Dezbaterea a avut loc în 23 august, una
cu multiple semnificaţii pentru România.
Mulţi ani, 23 august a fost Ziua Naţională a
României. 

POST TRAUMATIC
BLUES, ÎN ORAȘUL
ROZELOR
În 25 august, „iubitorii de orci” au ajuns

și la Râșnov. A fost un concert Orkid, trioul de
din București. Ei își definesc stilul ca fiind
post-traumatic blues. Pentru ei este definito-
rie afecţiunea și respectul pentru balene, orci
și tot felul de alte specii „marine, terestre și

extraterestre”.
În cei 5 ani de existenţă au susţinut

peste 100 de concerte, au cântat în
deschiderea unor formaţii care le-au mar-
cat existenţa încă de mici: Mogwai
(Scoţia), Death in Vegas (Anglia), Mono
(Japonia), The Underground Youth
(Anglia), dar și a celor mai populare for-
maţii autohtone - Viţa de Vie, Șuie
Paparude, Coma, Emil etc. 

ADA MILEA, PENTRU AL 
TREILEA AN LA RÂȘNOV 
Pentru al 3-lea concert de la Râșnov, Ada

Milea a venit în formula de trei. Nici muzică,
nici teatru sau (poate) amândouă în același
timp, trioul a încântat publicul în 27 august,
într-un concert cu personaje comico-triste.
Actorii au provocat râsul și emoţia, bucuria și
întristarea veselă a nefericirilor noastre. Pe 27
august, Ada Milea, alături de Bobo Burlăcianu
și Ștefan Mura au cântat în grădina Cetăţii
Râșnov, sub umbrela FFIR. Ultimul concert
al ediţiei a fost al trupei Taxi, în 28 august. 

BISERICA 
EVANGHELICĂ, SALĂ
DE SPECTACOLE. 
DIN NOU
Tradiţia concertelor din Biserica

Evanghelică a continuat și în acest an. Au fost

cinci concerte. Unul a fost în 27 august, iar
prin muzică au fost rememorate confrun-
tările biblice ale unor eroi legendari și bătălii
între adversari inegali, în concertul „David &
Goliath”. Protagoniști au fost organista clu-
jeană Noemi Miklos și pr. Cristian Borz, de la
Casa Memorială „Iuliu Maniu”, din Bădăcin.

Râșnovenii o pot face 
pe platforma online
futureu.europa.eu sau la cabina
mobilă, amplasată până pe 30
octombrie în Piaţa Unirii. 
Cabina a fost „testată” inclusiv
de Ramona Chiriac, șefa
Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, care 
a venit și pentru a promova 
Conferinţa privind viitorul
Europei, din 2022

Cum ai vrea să arate Europa în viitor, 
pentru tine, cetăţean european? Poţi spune
lucrul acesta direct pe platforma online
futureu.europa.eu sau la cabina mobilă,
amplasată până pe 30 octombrie în Piaţa
Unirii, în parteneriat cu Primăria Orașului
Râșnov. Cabina mobilă a fost „testată” inclusiv
de Ramona Chiriac, șefa Reprezentanţei
Comisiei Europene în România, care a fost în
orașul nostru, în perioada 24-25 august. În
acea perioadă, cabina a fost instalată de
EUROPE DIRECT Râșnov în Grădina Cetăţii,
cu scopul de a promova și a colecta propuneri
pentru Conferinţa privind viitorul Europei.
„Îmi doresc o Uniune Europeană a sănătăţii
mai puternică, în care Comisia Europeană
să aibă toate instrumentele la dis-
poziţie pentru a gestiona o
viitoare pandemie și mai
rezilient decât a făcut-o
până acum”, a fost me-
sajul Ramonei Chiriac,
înregistrat la cabina
video mobilă. „De la
Europa așteptăm o inte-
grare a tuturor loca-
lităţilor, a tuturor 

obiectivelor și a tuturor proiectelor noastre,
atât ale râșnovenilor, cât – poate – și ale întregii
ţări”, a spus și primarul Liviu Butnariu.

Despre o Europă 
mult mai digitalizată
Ramona Chiriac s-a aflat la Râșnov, la invi-

taţia centrului EUROPE DIRECT, pentru o
serie de întâlniri și dezbateri cu comunitatea
locală. Aceasta a avut întâlniri cu autorităţile
locale, vizitând, alături de primarul Liviu 
Butnariu, principalele obiective care au bene-
feciat de finanţare europeană și au schimbat în
bine faţa și viaţa orașului: Liftul pe plan încli-
nat, Centrul istoric reabilitat și Cetatea Râșnov,
aflată în plin proces de restaurare, prin POR. 

În cadrul dezbaterii „Brave New (digital)
World”, Ramona Chiriac a vorbit despre cum
tranziţia digitală, alături de cea verde sunt
două teme interconectate, de maximă impor-
tanţă pe agenda Comisiei Europene și vor ge-
nera schimbări istorice în felul în care socie-
tăţile și economiile noastre vor funcţiona.
Cum se pregătește Europa pentru era digitală?
Planurile naţionale de redresare și rezilienţă,
finanţate prin NextGenerationEU, prevăd un
procent mare, de 20%, dedicat digitalizării.
Transformarea digitală ar trebui să aducă be-
neficii întregii societăţi, punându-i pe oameni
pe primul plan și deschizând noi oportunităţi
pentru întreprinderi. Soluţiile digitale sunt

esenţiale și pentru combaterea schim-
bărilor climatice și asigurarea

tranziţiei către o economie
verde. Programul vizitei a

inclus întâlniri și dezbateri
cu tinerii voluntari ai
centrului EUROPE
DIRECT Râșnov -
Clubul „Super EroU
pentru Râșnov” și pro-
movarea Conferinţei

privind viitorul Europei. 

Spune și tu cum ai vrea 
să vezi viitorul Europei

„Super EroU” vrea să deschidă orizontul tinerilor
Prin clubul de voluntariat „Super EroU”, EUROPE DIRECT Râșnov își dorește să
crească implicarea civică, să promoveze dezbaterile în comunitate, să deschidă orizon-
tul tinerilor și să-i ajute să-și descopere super-puterea personală. „Întâlnirile săptămâ-
nale au ajuns deja la a 13-a ediţie la final de septembrie și au inclus jocuri de comuni-
care, dezvoltare personală și întâlnire cu psihoterapia, voluntariat la  Festivalul de Film
și Istorii, Folk la Altar, Tres Court, Caravana Tiff, mini-curs despre dezinformare și 
fake-news, întâlniri cu autorităţile locale și oameni remarcabili,  participare cu stand la
Noaptea Cercetătorilor Europeni - Brașov 2021, campanii de promovare a Conferinţei
privind viitorul Europei în comunitatea locală. Și se pare că la sfarșit de septembrie
„coc” un proiect nou. Ne-au spus doar numele: „merEU”. 
Misiunea EUROPE DIRECT este tocmai de a fi un punct de legătură între cetăţeni și
instituţiile Uniunii Europene, de a aduce priorităţile europene în atenţia comunităţii
locale și de a-i îndemna pe râșnoveni să folosească la maxim toate oportunităţile pe
care cetăţenia europeană le oferă. 
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Fotbalul de altădată a revenit, în acest
început de toamnă, pe stadionul de pe Valea
Cetăţii, odată cu reluarea tradiţionalului meci
de old-boys Chimia - Bucegi. Bucuroși de
revedere, după un an de pauză, echipierii au
„încins” un meci pe cinste, așa cum obișnuiau
în tinereţe, în ceea ce a însemnat mereu
marele duel fotbalistic al Râșnovului. Sau chiar
cum obișnuiau în ultimii ani, de când eveni-
mentul a devenit, neofical, start al sezonului
fotbalistic. De altfel, jocul s-a disputat în același
weekend cu prima partidă de pe teren propriu,
în noul sezon, al echipei noastre de Liga a 3-a,
Olimpic Cetate, 0-0 cu KSE Târgu Secuiesc.

Ca de fiecare dată, scorul „meciului

bătrânilor” chiar nu a contat, cele mai impor-
tante fiind socializarea și amintirile celor care
sunt prieteni de zeci de ani. Meciul a avut trei
reprize, două a câte 30 de minute, pe teren,
plus una de povești. Bineînţeles, ambele echipe
au fost câștigătoare.

După ce jocul s-a încheiat, fiecare jucător
a primit câte  o diplomă, din partea primaru-
lui orașului Râșnov. „E foarte plăcut să ne
adunăm la acest meci demonstrativ, atât
pentru a ne bucura de joc, pe teren, dar mai
ales pentru a depăna amintiri, la final. Cei
care au venit în anii trecuţi continuă să vină
la întâlnire, iar asta ne bucură”, a spus Liviu
Butnariu.

Chimia-Bucegi, la început de toamnă. 

Obicei reluat, în amintirea derby-urilor de altădată

� BIATLON: CSȘ DINAMO, 20 DE
MEDALII DIN 36, LA CAMPIONA-
TUL NAŢIONAL. În perioada 9-12 sep-
tembrie a avut loc Campionatul Naţional Cros
Biatlon, destinat categoriilor de juniori 3 și
juniori 4, la baza sportivă de pe Valea Căr-
bunării, eveniment în organizarea Federaţiei
Române de Schi Biatlon, CSȘ Dinamo Râșnov
și a Primăriei Râșnov. Nu mai puţin de 70 de
sportivi ai cluburilor din ţară cu secţie cu acest
profil au fost prezenţi, mai exact sportivi ai

CSȘ Dinamo Râșnov, Olimpic Cetate Râșnov,
CSȘ Vatra Dornei, CSȘ Baia Sprie și CSȘ 
Miercurea Ciuc. Beneficiind de o vreme super-
bă de toamnă, copiii s-au întrecut în trei probe:
probe individuale, probe de sprint și traseu
aplicativ. CSȘ Dinamo Râșnov a obţinut 20 de
medalii dintr-un total de 36. „Pentru aceste
performanţe îi felicităm pe toţi sportivii și pro-
fesorii care au participat la această competiţie
de nivel naţional”, a precizat directorul CSȘ
Dinamo Râșnov, prof. Ștefan Neagu.

Cele mai bune clasări ale Râșnovului (locuri I)
- Urs Horia Nicolae – Proba individuală la categoria juniori III (băieţi) + Traseu aplicativ,
junior III (băieţi)
- Lupoiu Gigi Vlăduţ - Proba individuală la categoria juniori IV (băieţi) + Proba de sprint,
juniori IV (băieţi) + Traseu aplicativ, junior IV (băieţi)
- Colţea Petru Maria - Proba individuală la categoria juniori IV ( fete ) + Proba de sprint,
juniori IV (fete) + Traseu aplicativ, junior IV (fete)
- Bărbieru Dragoș Nicolae - Proba de sprint, juniori III (băieţi)
- Bucșoiu Ioana Bianca  - Proba de sprint, juniori III (fete)
- Manea Miruna Alexandra – Traseu aplicativ, junior III (fete)

Nu mai puţin de cinci familii din Râșnov
au celebrat 50 de ani de la căsătorie de la prece-
denta ediţia a Gazetei de Râșnov. Jumătate de
veac, cu bune și cu rele, dar și cu înţelepciunea
și respectul  unuia faţă de celălalt, l-au dus cele
cinci cupluri „de aur”. De altfel, trei aniversări
au avut loc în mai puţin de o săptămână.

Prima familie care a ajuns la 50 de ani de 
căsnicie este cea a soţilor Maria și Ioan Ferar.
S-au „luat” în 31 august 1971. Cea de a doua
familie este cea a soţilor Galina și Dumitru
Tret. Ei s-au căsătorit pe 3 septembrie 1971. A
treia familie care a sărbătorit „Nunta de Aur”
este cea a soţilor Marcela și Mircea Ilie. Aceștia 

și-au unit destinele pe data de 4 septembrie 1971. 
„La mulţi ani!” le urăm și soţilor Ana și

Ion Rășină. Aceștia și-au unit destinele pe 9
septembrie 1971. Nu în ultimul rând, au
fost sărbătoriţi soţii Rodica și Ioan Colţea,
pe 20 septembrie.

Cu ocazia celebrării a 50 de ani de căsnicie,

primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu, le-a
transmis felicitările, dar și gândurile bune din
partea comunităţii noastre tuturor celor
aniversaţi. Acestora le-a fost înmânată o 
plachetă ce reprezintă o reproducere a unui
certificat de căsătorie de la sfârșitul secolului al
XIX-lea.

Cinci cupluri „de aur”, împreună din 1971

� SCRIMĂ: RÂȘNOVUL, REPREZEN-
TAT ÎN CUPA ROMÂNIEI DE
SPORTIVI AI CS OLIMPIC CETATE.
În perioada 16-19 septembrie, CS Olimpic
Cetate Râșnov a fost reprezentat în cadrul
competiţiei Cupa României pentru juniori și
cadeţi, competiţie care s-a desfășurat în sala de
scrimă „Ana Pascu”, din București, atât la mas-
culin, cât și la feminin.

„La fete, am participat cu o sportivă, 
Alexia Dan, care s-a clasat pe locul 24 din 56
de sportive, la categoria cadetelor. Un rezultat
bun, având în vedere că este cu patru ani sub

categorie. De asemenea, la juniori a terminat
pe locul 30 din 46 sportive”, a precizat Cezar
Ailincă, antrenorul secţiei de scrimă de la CS
Olimpic Cetate Râșnov.

La băieţi, Bogdan Cristolovean a prins
finala de opt și a terminat pe locul șapte. „Un
rezultat foarte bun, se vede evoluţia sportivu-
lui, de la concurs la concurs. La cadeţi au par-
ticipat 53 sportivi, iar la juniori am participat
cu trei sportivi: Cristolovean Bogdan, Bujor
Mihai și Lionte Albert. Cristolovean a încheiat
pe locul 23, Bujor pe 34 și Lionte pe 49”, a mai
precizat prof. Cezar Ailincă.

� SCHI SĂRITURI. ETAPELE DE
GRAND PRIX MASCULIN DE LA
RÂȘNOV, ANULATE DIN CAUZA
PANDEMIEI. Cele două etape din cadrul
Grand Prix-ului masculin de sărituri cu schi-
urile care ar fi trebuit să se dispute la Râșnov
au fost anulate. Programate în perioada 18-19
septembrie, cele două runde nu au mai putut
fi organizate din cauza evoluţiei nefavorabile a
pandemiei de coronavirus, în ţara noastră, în
această perioadă.

Din același motiv, tot în luna septembrie,
au fost anulate competiţii feminine la 
Shchtuchinsk, Kazahstan.

În afară de creșterea cazurilor de coro-
navirus din ultimele săptămâni, o altă pro-
blemă a contribuit la decizia Federaţiei Inter-
naţionale de Schi. La momentul luării deciziei,

existau trei ţări cu potenţiali sportivi partici-
panţi în zona roșie - Franţa, SUA și Kazahstan
- și patru în zona galbenă - Slovenia, Japonia,
Finlanda și Rusia.

Iarna trecută, Râșnovul a găzduit o
dublă Cupă Mondială pentru femei și băr-
baţi, în care fost trei secţiuni: simplu femi-
nin, simplu masculin și singura competiţie
mixtă pe echipe din Cupa Mondială. A fost al
doilea eveniment al Cupei Mondiale pentru
bărbaţi din Râșnov, după 2020. Pentru
femei a fost în calendarul Cupei Mondiale în
fiecare an din 2014 și a avut loc întotdeau-
na, cu excepţia anului 2016 (anulare din
cauza lipsei de zăpadă). Înainte de asta, a
existat doar un Grand Prix de vară în 2018,
când ambele competiţii au fost câștigate de
Karl Geiger.

Maria și Ioan Ferar Galina și Dumitru Tret Ana și Ion Rășină Rodica și Ioan Colţea 


