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fost nevoie de refacerea malului. 
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care își face meseria
Agentul șef principal de poliţie
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„UN OM INFORMAT ESTE  UN OM PUTERNIC”

Parcul din Florilor 1 
Planurile sunt gata, începe transformarea

Parcul din cartierul râșnovean Florilor 1 va
fi complet refăcut. De la balansoare, la leagăne
până la pereţi de alpinism și un complex de
joacă tematic, menit să dezvolte creativitatea și
imaginaţia, părinţii vor descoperi aici atracţiile
care să îi ţină ocupaţi pe micuţii plini de
energie. Toate vor fi noi, proiectanţii și specia-
liștii din Primărie identificând dotări atât
deosebite, cât și sigure și durabile, care să-i facă
pe copii să aștepte următoarea vizită.

Lansată încă de anul trecut, licitaţia pentru
realizarea documentaţiilor tehnice, obţinerea
autorizaţiilor și execuţia lucrărilor de reamena-
jare a acestui parc a fost finalizată la începutul
acestui an. Contractul, cu o valoare de 985.844 lei,
cu tot cu TVA, a fost semnat cu firma Eco 
Semiramida, care a terminat zilele trecute pro-
iectul tehnic, document ce a fost realizat în cola-
borare cu reprezentanţii Primăriei Râșnov. „În
proiectul iniţial era prevăzută o suprafaţă de 
tartan la locul de joacă acoperit acum cu pietriș.
Solicitarea noastră a fost ca acest tartan să fie de
culori diferite, astfel încât spaţiul să fie unul viu.
De asemenea, tot la solicitarea noastră se va
instala un sistem de irigaţii. După ce am primit

proiectul tehnic, noi am predat amplasamentul,
am emis ordinul de începere a lucrărilor, iar în
scurt timp vor începe și intervenţiile”, a explicat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Distracţie și mișcare 
pentru cei mici 
Printre altele, proiectul prevede realizarea

de balansoare și pereţi de căţărare adaptaţi
posibilităţilor copiilor, elemente cu turnuleţe
(cu pasarele și tobogane), leagăne, zone pentru
baschet. Tot pentru cei mici va fi un panou inte-
ractiv, primul din Râșnov, dar parcul va avea și
alte atracţii care să le permită să se distreze
făcând mișcare. În total, vor fi 10 ansambluri
noi de joacă. Elementele existente acum în parc
vor fi recondiţionate și mutate în alte zone ale
orașului. 

Un loc de relaxare și 
pentru părinţi sau bunici 
Proiectul mai prevede refacerea aleilor și

montarea unor noi piese de mobilier,
respectiv 32 de bănci cu spătar, mese,

patru pergole din lemn, ce permit realizarea unor
bolţi verzi. De asemenea, vor fi instalate opt coșuri
de gunoi, care să permită colectarea selectivă a
deșeurilor. 

Zona de fitness va fi păstrată, dar relocată, iar
între actualul loc de joacă și drum va fi plantată și
o „perdea verde” de arbori. 

Vor urma și alte parcuri 
Primarul Liviu Butnariu a declarat că după

parcul din Cartierul Florilor 1 sunt avute în
vedere și alte locuri de agrement din oraș. „Sunt
pregătite documentaţiile tehnice și urmează să
începem lucrările de refacere a locurilor de
joacă din alte zone ale orașului”, a declarat
edilul. Astfel, sunt programate pentru lucrări
parcurile din Promenadă, Florilor 2, Caragiale,
Chimica (al doilea loc de joacă), Libertăţii, Piaţa
Școlii.  Programul de reînnoire și extindere a
parcurilor a fost demarat anul trecut, fiind
finalizate lucrările la parcurile din Chimica,

Centru Nord, ISR. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
� 13 candidaţi înscriși, 7 absenţi, 6 prezenţi,
toţi cu medii sub 5
� 4,10 – cea mai mare medie; 1,50 – cea mai
mică medie

Medie Nr. elevi
4,99 – 4,00 1
3,99 – 3,00 2
2,99 – 2,00 2
1,99 – 1,00 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
„PETER THAL” 

� 92 de candidaţi înscriși, 2 absenţi, 78 cu
medii peste 5, 12 cu medii sub 5
� 9,56 – cea mai mare medie (formată din
9,80 română, 9,85 matematică și 9,05 ger-
mană); 2,87 – cea mai mică medie

Medie Nr. elevi
9,99 – 9,00 9
8,99 – 8,00 26 
7,99 – 7,00 16
6,99 – 6,00 11
5,99 – 5,00 16
4,99 – 4,00 6
3,99 – 3,00 5
2,99 – 2,00 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
� 27 de candidaţi înscriși, 27 prezenţi, 26 cu
medii peste 5, 1 cu medie sub 5
� 9,42 – cea mai mare medie (formată din
9,65 la română și 8,85 la matematică, iniţial,
9,20 după contestaţie); 3,92 – cea mai mică
medie 

Medie Nr. elevi
9,99 – 9,00 4
8,99 – 8,00 0
7,99 – 7,00 3
6,99 – 6,00 7
5,99 – 5,00 12
4,99 – 4,00 0
3,99 – 3,00 1

LICEUL TEHNOLOGIC RÂȘNOV
� 42 candidaţi înscriși (seria curentă și serii
anterioare), 1 eliminat, 3 absenţi, 19
respinși, 19 reușiţi
� Rata de promovare din seria curentă –
59,25% (16 elevi din 27)
� 8,98 – ce mai mare medie (formată din 8,1
română, 7,4 iniţial, 8,85 după contestaţie, la
istorie și 10 la geografie)

Medie Nr. elevi
8,99 – 8,00 5
7,99 – 7,00 4
6,99 – 6,00 10 

La Râșnov, școala în pandemie a fost
ușoară și nu prea. De altfel, ca în mai toată
ţara. Deși a existat confortul propriei
camere, a lipsit interacţiunea cu profesorul,
care să corecteze din timp eventualele
neînţelegeri sau să lucreze faţă în faţă cu
elevul acolo unde acesta are probleme. După
un an ba online, ba hibrid, ba fizic, rezul-
tatele la Evaluarea Naţională și Bacalaureat
dau măsura unei școli care i-a pus în faţa
unei provocări pe toţi actorii educaţionali:
elevi, profesori, părinţi. Cel mai evident este
acest lucru la Școala 1, unde aveam de-a
face cu o generaţie care efectiv nu a putut
ţine pasul, fără profesori alături...

Școala „Peter Thal”, 
87% rată de promovare 
La finalul anului școlar 2020-2021, con-

ducerea Școlii Gimnaziale „Peter Thal” se
arată mulţumită de rezultatele elevilor, atât
cele de la clasă, cât și cele de la examenul de
Evaluare Naţională. „Considerăm că am
avut parte de rezultate bune la Evaluarea
Naţională, cu o promovare de 87% și cu 9
medii peste 9,00. De asemenea, la nivelul
școlii, au încheiat anul școlar cu rezultate
deosebite, respectiv media 10, un număr de
opt elevi”, ne-a spus prof. Doina Mihăilă,
director al Școlii „Peter Thal”. Aceasta a
apreciat și faptul că învăţământul în sis-
temul online, adoptat pentru o bună
perioadă din anul școlar încheiat, a fost
destul de bine însușit de elevi, rezultatele
bune obţinute la învăţătură și la examene
fiind o dovadă în acest sens.

Date fiind condiţiile speciale ale acestui
an școlar, evenimente extrașcolare nu au
fost multe. S-a încheiat, între altele, proiec-
tul SI-STEM, în colaborare cu
SOROPTIMIST, în cadrul căruia elevii de la
școala „Peter Thal” au obţinut locul trei la

concursul „Designe future education”. „Am
susţinut întâlniri online cu partenerii din
Germania, Polonia și Suedia, în cadrul
proiectului Erasmus+, am iniţiat un proiect
digital în colaborare cu școala germană
Joseph Beuys Gesamtschule, din Kleve, cu
implicarea a 8 elevi de clasa a VII-a, iar
proiectul ECOTIC s-a desfășurat la nivelul
școlii cu mobilizarea elevilor și a familiilor
lor, în spiritul educaţiei ecologice, printr-o
acţiune amplă de reciclare de aparate elec-
trice și electronice”, a descris prof. Doina
Mihăilă câteva acţiuni extrașcolare. 

Școala 3 - 96% rată de
promovare. Școala 1 - 0%.
Suportul părinţilor a lipsit
cu desăvârșire la Școala 1
La Școala Gimnazială nr. 3 a fost un sin-

gur candidat care a obţinut mai puţin de 5
la Evaluarea Naţională. Conducerea școlii se
laudă cu o rată de promovare de 96% la EN
și cu 94 de elevi de la Școlile 1 și 3 (clasele
V - VIII) care au încheiat anul școlar 2020-
2021 cu medii de peste 8,50. Acestea sunt
veștile bune dispre cele două structuri șco-
lare, părţi ale aceleiași structuri. 

La Școala 1, însă, niciun elev nu a reușit
să promoveze examenul de Evaluare
Naţională. 

„Se pare că sistemul de învăţare online
nu este unul tocmai benefic pentru toţi ele-
vii. A fost dificil pentru toată lumea, și pen-
tru elevi, și pentru profesori, și pentru
părinţi, acest an realizat în bună parte în
sistem online. În urmă cu doi ani, când
încă se făceau cursuri sută la sută fizic,
rezultatele la Evaluarea Naţională nu au
fost deloc rele nici la Școala 1. Anul trecut
deja am scăzut, iar anul acesta nu a mai
promovat nimeni. S-au făcut eforturi, copiii
au avut tablete, profesorii și-au dat interesul,

dar acesta trebuie dublat de cel al
părinţilor. Deși au avut materialele nece-
sare, mulţi copii nu au intrat la cursuri. Au
fost rugaţi ei, au fost rugaţi părinţii, s-a
păstrat permanent legătura cu aceștia.
Cum clasele a VIII-a au revenit mai repede
la școală decât celelalte, colegii mei au
încercat ore suplimentare, pentru a reme-
dia minusurile, chiar s-au făcut eforturi în
acest sens. Ne vom gândi la o altă abordare,
începând din toamnă, pentru că probabil,
măcar parţial și cel puţin o perioadă, ne
vom mai lovi de sistemul online și trebuie
să facem neapărat ceva, să ne adaptăm la el
și să îmbunătăţim rezultatele, acolo unde
acestea nu sunt bune, deocamdată. Facem
un apel către părinţi să susţină eforturile
dascălilor pentru că numai împreună
putem reuși! Între timp, și noi, dascălii am
participat la diverse cursuri de per-
fecţionare, suntem mai pregătiţi și vom
face totul pentru ca procesul să decurgă cât
mai bine”, a precizat prof. Oana Cheţe,
director al Școlilor 1 și 3 din Râșnov. Aceas-
ta mai afirmat că, în contextul în care
olimpiadele școlare au fost suspendate, în
aceste vremuri de pandemie, elevi ai Școlii
nr. 3 au participat, cu succes, la diferite
activităţi extrașcolare, cu teme precum pre-
venirea consumului de droguri sau a 
bullying-ului.

Liceul Tehnologie Râșnov,
printre cele mai bune licee
tehnologice din judeţ, după
rezultatele Bacalaureatului
Greu a fost anul școlar pandemic pentru

elevii din clasele primare și gimnaziale, dar
nici liceenilor nu le-a fost mai ușor în școala
online – hibrid – faţă în faţă. „Copii au avut
acces la cursuri, au primit dispozitivele
necesare, dar nu sunt adaptaţi, deocamdată,

la acest sistem. Nu au reacţionat toţi cum
trebuia. Spre exemplu, deși unii nu au
intrat la cursuri online prea mult, după
revenirea la școală, fizic, au reușit să recu-
pereze și să încheie anul în situaţii satis-
făcătoare. Au fost mult mai interesaţi de
ceea ce au de făcut, fiind faţă în faţă cu pro-
fesorul”, ne-a declarat prof. Marius Lungu,
director al Liceului Tehnologic din Râșnov.

Cât despre rezultatele de la examenul
maturităţii, conducerea unităţii liceale se
declară mulţumită. „Referitor la rezultatele
Bacalaureatului, suntem destul de mulţu-
miţi. Ca în fiecare an, am fost printre
primele licee tehnologice din judeţ la acest
capitol”, a adăugat prof. Marius Lungu. 

Trebuie menţionat că, din totalul candi-
daţilor, au fost doi care au obţinut și câte o
notă de 10, la ultima probă, cea la alegere
(geografie, mai exact). Este vorba despre
candidatul care a reușit să obţină 8,98 – cea
mai mare medie din liceu, și cel care a
obţinut 8,7, a doua cea mai mare medie din
liceu, la Bac. Ambii candidaţi au terminat
filologie. 

Directorul Marius Lungu a mai spus că
pe parcursul vacanţei de vară, prin inter-
mediul unei finanţări obţinute prin proiec-
tul Rose, vor fi achiziţionate 50 de lapto-
puri, cu care vor fi dotate două săli de clasă,
un laborator de educaţie tehnologică și unul
de fizică.

Rose este un proiect care își propune să
contribuie la reducerea abandonului în
învăţământul secundar și terţiar și la
creșterea ratei de promovare a examenului
de bacalaureat. Proiectul, finanţat printr-un
împrumut de 200 de milioane de euro, acor-
dat de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare, este implemen-
tat de către Ministerul Educaţiei Naţionale
și Cercetării Știinţifice, pe o perioadă de 7
ani, între 2015 și 2022.

„Generaţia Corona”: Școala în pandemie și 
rezultatele ei, după examenele naţionale, la Râșnov
EVALUAREA NAŢIONALĂ ȘI BACALAUREAT  - INFORMAŢII SINTETICE

2 de 10 în Brașov, unul al Râșnovului
Valentina Gheorghe din Brașov și Darius Chiţu din
Râșnov (foto)  sunt singurii elevi din judeţul Brașov
care au reușit media 10,00 la Evaluarea Naţională.
Ambii sunt elevi ai Colegiului Naţional „Andrei
Șaguna” Brașov. „Din perspectivă obiectivă, Evalu-
area Naţională înseamnă o ierarhizare a potenţialu-
lui individual, dar și un mare obstacol, din punct de
vedere emoţional. Mă bucur că toată munca depusă
de noi, elevii, și de toţi profesorii noștri a meritat, efor-
tul fiind în concordanţă cu rezultatul obţinut”, ne-a spus
Darius Chiţu.
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De luni, 12 iulie, fiecare mașină care trece
pe arterele principale din orașul Râșnov este
„numărată”, cu ajutorul unor dispozitive auto-
mate de recenzare de tip radar și video. Acţi-
unea se va derula până în data de 19 iulie și face
parte din etapa de pregătire a Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a Studi-
ului de trafic, acestea fiind componente ale
Strategiei de Dezvoltare, 2021 - 2027, a orașu-
lui Râșnov. 

Pe lângă „recenzarea mașinilor”, pentru

elaborarea Planului de Mobilitate Urbană a fost
lansat și un chestionar online, pe care oamenii
îl pot completa în câteva minute. Acesta poate
fi accesat atât pe pagina de internet a
Primăriei, www.primariarasnov.ro, cât și pe
pagina de Facebook oficială - Orașul Râșnov. 

Fiind vorba de un document strategic, s-a
considerat că trebuie elaborat într-o manieră
participativă, cu implicarea râșnovenilor, care
sunt chemaţi să-și spună punctul de vedere
asupra direcţiilor în care trebuie să se dezvolte

orașul. „Pentru ca acest plan să vină în
întâmpinarea nevoilor și dorinţelor tuturor
cetăţenilor, este esenţială implicarea. Astfel
pot fi identificate problemele la nivel local,
aspectele negative, dar și cele pozitive ale
mobilităţii în oraș”, a precizat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Acesta a asigurat
că informaţiile astfel colectate „sunt confi-
denţiale și vor fi folosite strict în scop statistic
de către elaboratorii studiului, pentru a pro-
pune soluţii care să conducă la o mai bună

mobilitate locală”.
Planul de mobilitate va fi realizat luând în

calcul toate modalităţile de transport și va
pune accent pe încurajarea trecerii la utilizarea
de unor opţiuni de deplasare nemotorizate,
durabile.  Râșnovul este unul dintre orașele în
care, până nu demult, traficul rutier de tranzit
reprezenta o mare problemă. După realizarea
capătului de autostradă Râșnov – Cristian (care
acum este o ocolitoare a orașului) situaţia a
început să se îmbunătăţească. 

Râșnovul, încotro? 
Fiecare cetăţean este chemat să contribuie 
la Planul de Mobilitate Urbană  2021 - 2027

Artera a fost afectată de ape și a
fost nevoie de refacerea malului 

Începute anul trecut, lucrările de con-
solidare a Drumului Forestier Valea Lungă
au fost finalizate recent. Aceste intervenţii,
potrivit șefului Ocolului Silvic Râșnov, ing.
Puiu Gheorghe, erau necesare pentru a
asigura accesul în cele mai bune condiţii în
zona turistică din Cheile Râșnoavei (cu loc
de camping, o zonă de agrement și pereţi de
căţărare). De asemenea, în zonă se antre-
nează și vânătorii de munte de la Brigada 2
VM „Sarmizegetusa”. 

„Pentru refacerea malului a fost nevoie
inclusiv de nivelare manuală și dislocare de
material stâncos. În zona Cheile Râșnoavei,
sub acţiunea repetată a apelor, a fost dis-
trusă protecţia malului  și a  terasamentu-
lui. Din această cauză, lucrările de consoli-
dare au fost esenţiale pentru prevenirea dis-
trugerii în totalitate a drumului. A fost
nevoie de realizarea unui zid de sprijin din
beton”, a declarat reprezentantul Ocolului. 

Lucrările de consolidare s-au desfășurat
pe o lungime de 70 de metri. Valoarea totală
a proiectului a fost de 283.197 lei, fără TVA,
iar finanţarea a fost asigurată din bugetul
Ocolului Silvic Râșnov. 

Drumul din Cheile 
Râșnoavei a fost reabilitat

Sistemul de apărare va fi 
acoperit cu sticlă, pentru 
siguranţa vizitatorilor. Totodată,
„capcana” ascunsă altădată sub
un pod va fi iluminată, lucru
care îi va crește spectaculozitatea

Primăria Râșnov a reluat procedura de
atribuire a unor lucrări suplimentare în
cadrul proiectului de restaurare a Cetăţii,
după ce prima licitaţie a fost anulată în 11
iunie, pentru că nu a fost depusă nici o ofer-
tă. Anunţul a fost publicat pe platforma
electronică de achiziţii publice în 2 iulie,
ofertele de la firmele interesate fiind aștep-
tate până în 20 iulie. Ca și în cazul primei
licitaţii, valoarea contractului este estimată
la 1.053.039 lei, fără TVA (1.253.116 lei, cu
tot cu TVA). 

Cea mai importantă lucrare inclusă în
acest proiect este refacerea „gurii de lup” de
la intrarea în incinta Cetăţii de Sus, sistem
defensiv care a fost dezafectat în momentul
în care fortificaţia a fost extinsă. „«Gura de
lup» nu va mai fi acoperită cu un pod
mobil, așa cum se întâmpla în perioada în
care era funcţională, ci cu un plafon de 
sticlă, astfel încât cei care intră în Cetatea
de Sus vor putea vedea acest sistem defen-
siv. De asemenea, gura de lup va beneficia
și de un sistem de iluminat, care îi va crește
spectaculozitatea”, a declarat primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

Tot prin contractul de lucrări supli-
mentare va fi reamenajată și zona de după
intrare, unde, în perioada în care Cetatea a
fost administrată de investitorul privat, a
fost construită o scară de lemn care nu are

nicio legătură cu adevărul istoric.
Termenul de finalizare a acestor lucrări

suplimentare este de 6 luni. Acestea sunt
incluse în Proiectul Tehnic pentru „Restau-
rarea, Conservarea și Valorificarea Durabilă
a Cetăţii Râșnov – Incinta de Vest și Crearea
Infrastructurii Conexe” și se vor executa în
paralel cu lucrările finanţate din fondurile
europene.

Acestea sunt în derulare de anul trecut
și au termen de finalizare 26 de luni. După
ce au reușit să demoleze construcţiile și
amenajările ilegale realizate de investitorul
iniţial, muncitorii firmei care se ocupă de
restaurarea Cetăţii au început lucrările la
elementele de arhitectură, dar și la insta-
laţii. Astfel, au fost montate schelele pe
zidurile exterioare de la construcţiile din
Cetatea de Sus și a început lucrul la refa-
cerea faţadelor. De asemenea, se lucrează și
la spaţiile interioare. 

Pentru proiectul „Restaurarea, Conser-
varea și Valorificarea Durabilă a Cetăţii
Râșnov – Incinta de Vest și Crearea Infra-
structurii Conexe”, Primăria Râșnov a
obţinut o finanţare europeană prin Progra-
mul Operaţional Regional 2014 – 2020.
Proiectul prevede demolarea construcţiilor
ilegale realizate înainte de anul 2009, când
Cetatea a fost preluată de Orașul Râșnov (de
la investitorul italian) și reconstruirea
totală sau parţială a unor turnuri, precum și
reconstruirea a două căsuţe. De asemenea,
vor fi amenajate spaţii interioare și exte-
rioare pentru evenimente și activităţi
muzeale. După finalizarea proiectului,
obiectivul va deveni un spaţiu în care se vor
putea desfășura diferite evenimente ce vor
contura mult mai bine conceptul „Cetatea
care trăiește”.

„Gura de lup” de la intrarea în
Cetatea de Sus va fi reconstituită
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Râșnovul redevine „orașul viu”
Odată cu relaxarea restricţiilor anti-COVID, reapar în agenda 
orașului și evenimentele culturale 

După un an marcat de restricţiile cauzate
de contextul pandemic, în vara lui 2021,
lucrurile încep să revină la normal la Râșnov,
unele evenimente de tradiţie în agenda orașu-
lui fiind deja stabilite. Altele, cum sunt Zilele
Râșnovului, sunt în analiză, autorităţile locale
urmând a lua o decizie finală în perioada

următoare. De asemenea, în agendă au apărut
și evenimente noi, așa cum este cazul Festi-
valului de Folk, din Biserica Evanghelică.
Practic, chiar și în aceste condiţii, în care, în
continuare, măsurile de combatere și 

prevenire a răspândirii coronavirusului,
anunţate de la nivel central, se pot schimba
într-un timp scurt, autorităţile locale, în
parteneriat cu operatorii culturali, încearcă să
„acopere” cu evenimente culturale cât mai
mult din sezonul de vară. 

Orașul Râșnov a fost
prezent, în perioada 2 - 4 iulie
2021, și la prima ediţie a Târgu-
lui de Cicloturism. Evenimentul
s-a desfășurat la Brașov, în zona
de promenadă de sub Tâmpa,
între Turnul Vânătorilor și NH
Pump Track, și a avut ca scop
promovarea cicloturismului în
Ţara Bârsei, Transilvania și în
toată România.

Primăria Râșnov, alături de
Asociaţia Rosenau Turism, a
prezentat cele șase trasee de
biciclete amenajate pe raza

orașului, cu diferite grade de
dificultate, de la ușor și până la
dificil. „Evenimentul a fost un
real succes. Chiar dacă la
început, vremea nu prea a
ţinut cu noi, în a doua parte a
zilei, lucrurile s-au schimbat.
Cele șase trasee amenajate în
orașul nostru atrag, se pare,
atenţia tuturor pasionaţilor de
mișcare. Sute de turiști au
cerut detalii despre pistele de
biciclete”, ne-a spus Răzvan
Iancu, reprezentant al
Primăriei Râșnov.

PREZENŢI LA PRIMA EDIŢIE A TÂRGULUI DE CICLOTURISM

SPEED&SOUND
DEVINE „CENTRALL”
Accesul va fi permis celor 
vaccinaţi, trecuţi prin 
boală sau testaţi  

După o pauză de aproape doi ani, un îndră-
git eveniment dedicat iubitorilor de mașini și
muzică revine pe agenda Râșnovului, sub un
nou nume. Speed&Sound devine „Centrall” și
va avea loc pe Valea Cetăţii, de vineri, 23 iulie,
până duminică, 25 iulie. În acest an, premiile
acordate vor fi „Best car of the show”, „Thug
life Challenge” și „Loudest pipe”. Taxa de
intrare va fi de 100 de lei pentru fiecare mașină
(două brăţări pentru un autoturism), respectiv
30 lei pentru fiecare vizitator.

Pentru că pandemia de coronavirus nu 
ne-a părăsit încă, participanţii vor fi nevoiţi să
respecte normele în vigoare și să completeze o
declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
De altfel, participarea va fi permisă doar pentru
persoanele care sunt imunizate împotriva
virusului SARS-CoV-2 (pentru care au trecut
minim 10 zile de la efectuarea schemei com-
plete de vaccinare), persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecţia cu virusul SARSCoV-2, nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de
ore, precum și pentru persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-
2, fapt dovedit prin documente medicale (test
RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de
externare din spital sau test care să dovedească
prezenţa de anticorpi de tip IgG, efectuat cu
maxim 14 zile anterior desfășurării activităţii).

Fără motoare turate inutil!
„De reţinut că nu va fi voie să fie turate

motoarele fără motiv, să fie dat volumul tare
la sistemele de sonorizare, vor fi interzise
deplasările cu mașina prin locaţie, focul
deschis sau grătarele, precum și goarnele”, au
precizat organizatorii evenimentului.

Înscrierile pot fi făcute până pe 16 iulie, la adresa
de email speedandsoundromania@gmail.com.

� Vineri, 23 iulie
10.00 - 22.00: accesul mașinilor accep-
tate în locaţie
� Sâmbătă, 24 iulie
10.00: se deschide accesul publicului
15.00: thug life challenge
18.00: concurs surpriză
21.00: loudest pipe
� Duminică, 25 iulie
10.00: se deschide accesul publicului
11.00: workshop CarHub – „Cum să-ţi
speli mașina”
15.00: premierea

Program

1. Promenada – Valea Cetăţii, MEDIU –

2,3 km

2. Valea Cetăţii – Valea Popii, MEDIU –

1 km

3. Valea Popii – Valea Cărbunării,

MEDIU – 2,3 km

4. Poiana Cristianului – Peștera

Râșnoavei – Valea Cărbunării,

MEDIU/DIFICIL – 5,4 km

5. Poiana Cristianului – Valea Cetăţii,

FOARTE DIFICIL – 3 km

6. Promenada Râșnov – Comuna Cris-

tian, UȘOR – 1,5 km

Traseele de biciclete 
din Râșnov 
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Staţiunea Turistică de Interes Naţional
Râșnov a fost reprezentată la Târgul Euro-
pean al Castelelor, evenimentul desfășurat
la Castelul Corvinilor, în Hunedoara, în
perioada 28 - 29 mai 2021. Pentru prima
dată, standurile au fost montate în aer liber,
pe platoul din faţa castelului, în așa-numită
Curte a Husarilor. În acest an, organizatorii
au optat pentru o organizare mai restrânsă,
atât din punct de vedere al standurilor, cât și
din punct de vedere al manifestărilor orga-
nizate, pentru a nu expune nici expozanţii,
nici vizitatorii, în contextul pandemiei de
coronavirus.

„Am avut la Hunedoara atât reprezentanţi
ai Primăriei, cât și ai Asociaţiei Rosenau, așa
cum procedăm la majoritatea evenimentelor
de acest gen. Ni s-a mai confirmat o dată că
există interes din partea turiștilor pentru
orașul nostru și ceea ce le poate el oferi. Am
avut 1.000 de pliante și le-am oferit pe toate,

în condiţiile în care am făcut-o doar la cererea
vizitatorilor. Interesul este unul real, oamenii
își doresc să ne viziteze, mulţi dintre ei au mai
fost la Râșnov și ne întreabă despre diferitele
lucruri pe care le-au văzut, dorind să revină”,
a spus Gabriel Guteanu, reprezentant al
Primăriei Râșnov.

Pe lângă Cetatea Medievală Râșnov, la
Târgul European al Castelelor au participat
Castelul Bran, Palatul Brukenthal, Cetatea
Feldioara, Cetatea Rupea, Cetatea
Sarmizegetusa, Cetatea Devei, Cetatea
Mălăiești, Cetatea din Târgu Mureș, Cetatea
Alba Iulia, Cetatea Arad, Cetatea Oradei,
Cetatea din Șiria și Castelul Bohus. 

Și pentru că la târg castelele prind viaţă,
nu au lipsit, pe parcursul celor trei zile, nici
evenimentele ce evocă vremuri de mult
apuse: spectacole ale ordinului Cavalerilor de
Hunedoara, dar și demonstraţii de vânătoare
cu păsări de pradă.

TÂRGUL EUROPEAN AL CASTELELOR: 
ÎN CONTINUARE, ROMÂNII SUNT 
FOARTE INTERESAŢI DE RÂȘNOV Organizatorii lucrează acum la

agenda festivalului 

Început în anul 2009, Festivalul de Film
și Istorii de la Râșnov (FFIR) va ajunge anul
acesta la cea de-a XIII-a ediţie. Evenimen-
tul, așteptat de pasionaţii de istorie, de film
sau de muzică din toată ţara, se va desfășu-
ra în perioada 20 – 29 august. Ca în fiecare
an,  FFIR are și o temă, anul 2021 fiind de-
dicat „Eroilor”. 

„Eroi, lideri, modele și valori, din
prezent, trecut sau viitor. Ediţia din acest
an va fi despre oricine ne inspiră, despre
oricine face sau încearcă să facă o schim-
bare, despre cei apropiaţi nouă, dar și
despre cei care au parte de recunoaștere
universală. FFIR 2021 își propune, prin
exemplele pe care le aduce în faţa publicu-
lui, în persoană sau prin puterea dezbate-
rilor și a imaginilor, să extindă definiţia și
percepţia generală asupra termenului erou.
FFIR 13 este despre eroii care au făcut isto-
rie”, au explicat organizatorii festivalului. 

4 scene: Cetatea Râșnov,
Piaţa Unirii, Biserica
Evanghelică, Grădina Schubz
Evenimentele din cadrul FFIR se vor des-

fășura în:
- Grădina Cetăţii Râșnov – unde va fi ame-

najată o scenă de 6 m x 8 m, sistem de
sonorizare și lumini (pot participa maximum
1800 de spectatori);

- Biserica Evanghelică - unde este o orgă
istorică funcţională, cu sau fără sonorizare
(pot participa maximum 500 de spectatori);

- Grădina Schubz – unde va fi o scenă de
1,80 m x 5 m, sistem de sonorizare și lumini
(capacitatea maximă este de 100 de specta-
tori);

- Piaţa Unirii - unde va fi amplasat un cort
pentru evenimente, cu scenă de 1,80 m x 5 m,
sistem de sonorizare și lumini (vor putea par-
ticipa cel mult 180 de spectatori).

50 de proiecţii de film, 20 de
proiecte artistice, 60 de 
invitaţi speciali, 50 de artiști
Deocamdată, ne-a declarat reprezentantul

Asociaţiei Mioritics, Mihai Dragomir, agenda
festivalului nu a fost definitivată, însă acesta a
promis că FFIR își va menţine prestigiul: 

„Ne propunem să reunim și la această
ediţie peste 50 de proiecţii de film, 20 de
proiecte artistice, 60 de invitaţi speciali, 50 de
artiști și 40 de studenţi bursieri la Școala de
Vară pentru tineri”. De asemenea, pentru
această ediţie a fost organizat și un apel de
proiecte propuse de operatorii culturali. 

Primele nume pe afiș
Chiar dacă se lucrează încă la program,

organizatorii au început să anunţe concertele
din cadrul festivalului.  

Astfel, în 21 august, pe scena din Grădina
Cetăţii vor urca Nicu Alifantis & Zan. 

În 22 august, în Grădina Cetăţii va
reveni trupa „Toulouse Lautrec”, astfel că
spectatorii vor avea ocazia de a le reasculta
muzica manifest. 

În 25 august 2021, fanii FFIR se pot bucu-
ra de muzica celor de la Eyedrops, tot în Gră-
dina Cetăţii Râșnov. „Concertele Eyedrops au
fost descrise ca fiind, în mod paradoxal, ener-
gizante și generatoare ale unei stări de puter-
nică melancolie, iar discursul băieţilor este
caracterizat de o surprinzătoare și simplă sin-
ceritate. Temele abordate în cântecele 
Eyedrops sunt cu precădere de natură socială
și spirituală, cu un puternic accent pe tema
renunţării la frică, în toate formele ei”, au
spus organizatorii FFIR. 

În 27 august, pe scena din Grădina Cetăţii
vor reveni Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca
Hanu și Cristi Rigman. Nu va fi un concert așa
cum suntem obișnuiţi, ci un spectacol cu per-
sonaje comico-triste. 

„În total vor fi 18 concerte, dintre care 8 în
Grădina Cetăţii. Unele le-am stabilit, altele
sunt în discuţii, dar toate vor fi de calitate”, a
promis Mihai Dragomir. 

FFIR 13: DESPRE EROII 
CARE AU FĂCUT ISTORIE 

În perioada 28 - 31 iulie 
va fi ediţia pilot a 
festivalului de folk 

Anul acesta, Biserica Evanghelică din
Râșnov va deveni spaţiu de manifestare pen-
tru nume mari ale folk-ului românesc, pen-
tru că va fi prima ediţie a Festivalului „Folk
la altar – generaţia generică”. Evenimentul,
pentru care Asociaţia Mioritics a obţinut o
finanţare nerambursabilă prin programul de
susţinere a proiectelor culturale, derulat de
Consiliul Judeţean Brașov, se va desfășura în
perioada 28 - 31 iulie 2021. 

„Festivalul este gândit ca o modalitate a
exprimării artistice muzicale, în această for-
mulă inedită de interferenţă cu un spaţiu
sacru. Acesta va îmbogăţi peisajul cultural
local și naţional, creând noi linii de dialog
intercultural între artiști și publicul româ-
nesc și reunind un public nou, tânăr, intere-
sat să cunoască începuturile mișcării folk
din România”, au precizat reprezentanţii
Asociaţiei Mioritics. 

Evocaţi cei care au 
plecat dintre noi 
Prima ediţie va fi un „episod pilot”, care

timp de patru zile, va reuni în Biserica
Evanghelică din Râșnov atât concertele unor

� Miercuri, 28 iulie 2021 – Ilie Stepan și
Horea Crișovan / Remember Florian Pittiș
� Joi, 29 iulie 2021 – Doru Stănculescu,
Mircea Vintilă, Sorin Minghiat și Eugen
Avram / Remember Dan Andrei Aldea și
Horia Stoicanu
� Vineri, 30 iulie 2021– Zoia Alecu și Adrian
Ivaniţchi / Remember Anda Călugăreanu și
Dorin Liviu Zaharia
�Sâmbătă, 31 iulie 2021 – Mircea Florian și
Nicu Alifantis / Remember Nicu Vladimir și
Valeriu Sterian

Program

folkiști renumiţi, cât și prezentări și
lansări de carte, conturări ale

portretelor muzicienilor folk
ai generaţiei generice,

aflaţi încă în activitate.
Vor fi și momente de
evocare „in memoriam”
ale folkiștilor prematur
dispăruţi și momente
interactive de dialog cu

publicul. 
Evenimentul este

organizat de Asociaţia
Mioritics, în parteneriat cu

Primăria Râșnov. 

„FOLK LA ALTAR – GENERAŢIA GENERICĂ”, LA BISERICA EVAGHELICĂ RÂȘNOV
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Agentul șef principal de poliţie Cornel
Sandu, de la Poliţia Orașului Râșnov, a primit
o Diplomă de Integritate, cu ocazia Zilei
Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), în
cadrul unui eveniment desfășurat, pe 30 mai
2021, la București, cu ocazia aniversării a 16
ani de activitate.

Nominalizările au fost făcute de către
Inspectoratul General al Poliţiei Române
(IGPR), din rândul celor care au denunţat fapte
de corupţie, în ultimul an.

Astfel, Cornel Sandu a fost distins de către
ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode,
după ce, în timpul unui control în trafic, a
refuzat suma de 500 de euro mită, oferită de
un conducător auto. De altfel, de-a lungul
timpului, agentul de poliţie a refuzat în
repetate rânduri să se lase mituit și a
denunţat faptele la DGA.

„A reprezentat o mare bucurie pentru
mine, dar și o mare onoare. Practic, am avut
parte de împlinirea unei întregi vieţi de activi-
tate în Poliţie, aș putea spune. Sunt în această
slujbă de mai bine de un sfert de veac, de 27 de
ani, mai exact, iar de aproximativ 7 ani

activez la Râșnov. Sunt mândru că devota-
mentul poliţiștilor nu este în zadar și că el este
răsplătit prin astfel de gesturi”, ne-a spus
agent șef principal de poliţie Cornel Sandu.

Acesta nu se află la prima distincţie în acest
an, pe 24 martie 2021 primind „Placheta de
Onoare a Poliţiei Române”, acordată pentru
rezultate deosebite obţinute în cariera profe-
sională, de către inspectorul general al IGPR,
chestor de poliţie Eduard Miriţescu. 

Agentul șef principal de poliţie Cornel
Sandu își desfășoară activitatea în cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov
începând cu data de 1 ianuarie 1995,
debutând ca poliţist de ordine publică, iar din
anul 2004, ca poliţist pe linie rutieră. „De-a
lungul carierei, colegul nostru a primit
numeroase recompense pentru rezultatele
foarte bune obţinute, de asemenea, fiind
apreciat prin calificativele «foarte bine»”, a
arătat conducerea Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului (IPJ) Brașov, care i-a transmis
felicitări poliţistului pentru implicarea de
care a dat dovadă de-a lungul întregii cariere
și i-a urat succes în continuare.

Distins pentru cinstea cu care își face meseria
Agentul șef principal de poliţie Cornel Sandu, de la Poliţia Orașului Râșnov, 
a primit o Diplomă de Integritate din partea ministrului de Interne, Lucian Bode

30 de elevi au participat la prima
ediţie a Robo Hackathon, iar
planul organizatorilor este ca 
la Râșnov să existe un club 
permanent de robotică

30 de echipe de copii din Râșnov, Hărman,
București și Cluj au intrat în prima competiţie
de robotică de la Râșnov – Robo Hackathon

2021, ce s-a desfășurat în 19 iunie, în sala de
sport a Școlii „Peter Thal” Râșnov.   

Evenimentul, organizat de Centrul Schubz
și NextLab, cu sprijinul Primăriei Râșnov, a
fost unul de succes. De altfel, organizatorii au
anunţat că „având în vedere interesul crescut
și pasiunea elevilor din Râșnov pentru
tehnologie, Centrul Schubz, cu sprijinul
Primăriei Râșnov și al mediului de afaceri din
zonă, intenţionează să înfiinţeze un club 

permanent de robotică, începând cu luna
octombrie 2021”. 

Patru ore pentru 
a asambla roboţi 
Regulile au fost simple. Fiecare echipă a

primit un kit de robotică de tip line follower
din partea organizatorilor (ce conţine piesele și
instrucţiunile pentru asamblarea unui robot)

și a avut la dispoziţie câteva ore (de la 9.00 la
13.00) pentru a asambla robotul și pentru 
perfecţionarea softului. După aceea, între orele
14.00 - 16.00, au participat la cursa cu roboţii
realizaţi de ei.

Participarea s-a făcut în echipe de 2 elevi,
cu vârste între 10-16 ani, din Râșnov sau alte
localităţi. Câștigătorii au primit diplome și s-au
calificat pentru marele concurs de robotică din
toamnă, organizat de NextLab, la București.

Copiii pasionaţi de robotică și-au demonstrat talentul la Râșnov 

Râșnovenii sunt așteptaţi să
propună peliculele pe care vor 
să le vadă la cinematograf 

Râșnovul este printre puţinele orașe din
România care mai are un cinematograf
amenajat și susţinut de autorităţile locale.
Cinema „Amza Pellea” a fost reamenajat în
urmă cu mai bine de 10 ani, iar de atunci a
funcţionat constant, devenind un reper al
vieţii culturale a orașului. De altfel, și anul
acesta, la cinematograf sunt așteptaţi toţi
râșnovenii, indiferent de vârstă și preferinţe
în ceea ce privește filmele, pentru că, la
cerere, vor putea rula și peliculele pe care
aceștia le solicită. 

Mai exact, ne-a explicat Mihai Dragomir,
reprezentantul Asociaţiei Mioritics, tot ce

trebuie să facă râșnovenii este să își exprime
preferinţele pe pagina de Facebook a insti-
tuţiei (Cinema „Amza Pellea”, Râșnov) și, în
funcţie de cereri, se vor realiza și proiecţiile
dorite. 

Începând cu luna iunie, la Cinema
„Amza Pellea” sunt programate
proiecţii în  fiecare sfârșit de
săptămână (vineri, sâmbătă
și duminică), intrarea fiind
liberă, în funcţie de
locurile disponibile și cu
respectarea normelor în
vigoare. 

„Filmele care rulează
sunt stabilite la fiecare
început de săptămână, iar
cei interesaţi pot afla titlurile
de pe pagina de Facebook a 

cinematografului. Am apelat la această
strategie de programare a filmelor pentru
că în sala de proiecţii pot apărea și alte
evenimente culturale. De altfel, strategia
noastră și a autorităţilor locale este ca
acest loc să fie un centru multicultural. La

Cinema «Amza Pellea» vom avea
teatru, expoziţii de fotografie

sau alte evenimente cultur-
ale”, a mai spus Dragomir. 

Filme la cerere, la Cinema „Amza Pellea” 
Parcul cu dinozauri de la Râșnov a fost

și centru de vaccinare împotriva noului
coronavirus, în weekendul 10 – 11 iulie.
Pentru început, sub formă de test, dar ar
putea să continue această acţiune. Vac-
cinarea s-a făcut gratuit, fără programare,
cu Pfizer și Johnson&Johnson. „Noi punem
la dispoziţie spaţiul, iar Centrul de vac-
cinare din Râșnov vine cu personalul,
dozele și celelalte materiale. În funcţie de
rezultate, cei de la centrul de vaccinare vor
stabili dacă vor continua campania sau
dacă o vor extinde și la zilele lucrătoare,
având în vedere că este perioada conce-
diilor”, a declarat administratorul Dino
Parc Râșnov, Adrian Apostu. 

CENTRU DE VACCINARE
LA DINO PARC 

Cinematograful are un
nou sistem de sonorizare

și un nou ecran pentru
proiecţia filmelor, de 24

mp, dublu ca suprafaţă 
comparativ cu cel înlocuit.

Câștigătorii: 
Locul 1: Radu Clinciu și Tobias Plăiașu 
Locul 2: Iulia Atudorei și Patricia Diţă  
Locul 3: Maria și Rafail Neguș  
Menţiuni: Florin Bangălă și Andrada
Plăcintă, George Bălășcău și Alexandra
Pascu, Robert Colţea și Vlad Dumitru.  
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Veste cutremurătoare pentru sportul
brașovean, joi, 8 iulie, trecerea în nefiinţă a lui
Ciprian Mustaţă, director sportiv al echipei de
Liga a 3-a Olimpic Cetate Râșnov, de asemenea
agent șef în cadrul Inspectoratului Judeţean de
Poliţie. Acesta s-a stins la doar 45 de ani, o
problemă cardiacă luându-l mult prea repede
dintre noi și aducând regrete nemăsurabile
membrilor familiei sale, colegilor de la clubul
râșnovean, oamenilor care fac parte din lumea
sportului, camarazilor poliţiști, prietenilor și
tuturor celor ce l-au știut drept un suflet bun,
om jovial și mereu aproape de oricine îi cerea
ajutorul.

Cunoscut pentru implicarea în fotbalul
brașovean de mai bine de un deceniu și jumă-
tate, după ce a condus echipele din Budila și
Ghimbav, a ajuns la Râșnov în 2015. Cu echipa
construită la acea vreme alături de Ioan Sima,
a reușit promovarea în Liga a 3-a, moment ce
era așteptat de câţiva ani pe Valea Cetăţii. Mai
mult, în anii scurși de atunci, Olimpic Cetate s-a
impus drept una dintre echipele respectabile

ale celui de-al treilea eșalon fotbalistic al ţării,
atât pentru jocul prestat, dar și pentru organi-
zarea și stabilitatea de la nivelul clubului.

„Ne-a cutremurat, pur și simplu, această
veste. Ciprian era apreciat de toţi colegii, de
cei implicaţi în viaţa sportivă, la noi, la
Râșnov, dar și de către cei de la alte cluburi din
judeţ. Tenace și dedicat, a contribuit la dez-
voltarea clubului nostru în ultimii ani. Mare
păcat, mai avea destule lucruri de făcut, în
viaţă și în marea sa pasiune, care era fotbalul!
Dumnezeu să-l odihnească în pace, con-
doleanţe familiei îndurerate!”, a spus primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

„Nu te vom uita niciodată,
prieten drag!”
Numeroși oameni, din sport, din poliţie

sau simpli prieteni ai lui Ciprian au fost alături
de familia îndoliată și și-au luat rămas bun de
la el, la priveghi sau la slujba de înmormântare
de sâmbătă 10 iulie, care a avut loc la biserica
„Sfânta Cuvioasa Paraschiva” din cartierul

brașovean Triaj.
„Cu durere în suflet, ne despărţim de cel

care a contribuit substanţial la promovarea
echipei de fotbal a orașului în Liga a 3-a. 
Mi-este atât de greu, nu mai pot spune nimic!
Dumnezeu să te odihnească în pace, odihnă
veșnică, prietene!”, sunt cuvintele antrenoru-
lui Ioan Sima, unul dintre cei mai vechi
oameni din fotbalul râșnovean, iar atacantul
Nicolae Mariean a spus la rându-i, îndurerat:
„Nu te voi uita niciodată, prieten drag! Vei
rămâne mereu în inima mea!”.

„Suntem prea mici 
în toată această întindere
numită «viaţă»!”
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie

Judeţean Brașov au deplâns stingerea fulgeră-
toare din viaţă a celui care în ultimii ani a 
ocupat funcţia de agent șef principal în cadrul
Serviciului Cabinet.

Ciprian-Constantin Mustaţă a absolvit în
anul 1997 școala de agenţi de poliţie Câmpina,

profil poliţie, fiind repartizat să desfășoare
activităţi în cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Brașov. De-a lungul carierei, și-a des-
fășurat activitatea în domeniile ordine publică,
investigaţii criminale, prevenire, dispecerat și
personal de serviciu, obţinând doar calificative
onorabile pentru întreaga sa carieră de poliţist.
„Aducem pe această cale un ultim omagiu
celui care a fost un bun coleg, trecerea sa în
nefiinţă reprezentând o mare pierdere pentru
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brașov,
lăsând în sufletele noastre un imens regret și
o adâncă tristeţe. Zilnic, realizăm faptul că
suntem prea mici în toată această întindere
numită «viaţă», dar că, având sprijinul seme-
nilor noștri, mai putem face un pas în faţă
pentru a trece peste probleme și necazuri.
Durerea simţită atât de cei care i-au fost co-
legi, dar mai ales de către membrii familiei,
este inimaginabilă. Amintirea celui care a fost
Ciprian-Constantin Mustaţă va dăinui în
sufletele noastre!”, au transmis colegii din
cadrul IPJ Brașov.

Rămas bun, Ciprian Mustaţă!
Directorul sportiv al clubului Olimpic Cetate Râșnov, agent șef în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, a fost condus pe ultimul drum

În perioada 16 – 20 iunie, în staţiunea
Costinești au avut loc Campionatele Naţionale
de lupte libere. Clubul Sportiv Olimpic Cetate
Râșnov a reușit să obţină, la această importan-
tă competiţie, o medalie de bronz.

În total, au participat 420 de sportivi din
întreaga ţară, iar Râșnovul a fost reprezentat
de 10 sportivi, legitimaţi la CS Olimpic. 

La categoria lui de vârstă, Raul Montoc a
reușit să obţină un onorant loc trei și, implicit,
medalia de bronz. De asemenea, sportivii
Mario Fierbinţeanu, Alexandru Cărăbuș și Vlad
Căpușan au luptat și ei în trei finale mici, dar
au ratat la limită podiumul, clasându-se pe
locul patru, ne-a precizat Ion Condei,
antrenorul sportivilor.

LUPTĂTORII, DIN NOU PE PODIUMUL NAŢIONAL

Antrenoarea echipei locale a
reușit să pună bazele Asociaţiei
de Cheerleading din România

După o pauză de mai bine de un an și
jumătate, membrii echipei Râșnov Cheerleaders
au avut bucuria unei participări la un concurs.
Acesta s-a desfășurat la Târgu Mureș, la
finalul lunii iunie, sub denumirea „Buburuza
de aur”, iar sportivii râșnoveni au reușit, în
urma prestaţiei lor, să urce pe prima treaptă a
podiumului. 

„După un an pandemic greu, lucrurile
revin, încet-încet, la normal. A fost o com-
petiţie ceva mai micuţă, din punct de vedere al
numărului participanţilor, însă chiar nu a
contat rezultatul, ci în primul rând bucuria de
a ieși, de a face din nou ceva, după toată

această perioadă”, a spus Luiza Nan,
antrenoare a Râșnov Cheerleaders.

Echipa care reprezintă Râșnovul în această
disciplină sportivă, aducând chiar titlul naţio-
nal de câteva ori, a avut dificultăţi în a se antre-
na, o bună perioadă, de la debutul pandemiei
de coronavirus, doar în această primăvară
reluând activitatea ceva mai intens. 

În schimb, Luiza Nan a reușit să pună
bazele Asociaţiei de Cheerleading din România,
aspect care contribuie mult la organizarea și
dezvoltarea acestui sport în ţara noastră. „Am
reușit, cu efort, să înfiinţăm această asociaţie.
Ne va ajuta la organizare, din toate punctele de
vedere, pentru că ne dorim să distingem
această disciplină de cea a majoretelor, sunt
diferite. În plus, asociaţia va contribui 
la relaţia cu forurile internaţionale ale
cheerleading-ului”, a mai precizat Luiza Nan.

Râșnov Cheerleaders, revenire
cu multă bucurie: primul loc
la „Buburuza de aur”

Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile, de
pe Valea Cărbunării, a fost, pe 26 iunie, gazda
Cupei Dinamo Râșnov la schi sărituri.

51 de copii de la CSȘ Dinamo Râșnov,
CS Olimpic Cetate Râșnov, CSS Brașovia,
ACS Săcele și ACS Olimpic Zărnești au 

concurat pe trambulinele de pe Valea 
Cărbunării. Competiţia a fost una strânsă,
iar cei mai buni săritori au reușit să se
impună și să ajungă pe podium.

La finalul concursului, câștigătorii au
primit diplome, cupe și medalii.

PESTE 51 DE COPII AU PARTICIPAT LA CUPA 
DINAMO RÂȘNOV LA SCHI SĂRITURI
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Jumătate de veac de înţelepciune și îngăduinţă
Nu mai puţin de 4 familii de râșnoveni au serbat „Nunta de aur”

24 iunie, Ziua Internaţională a Iei, a fost
celebrată și în orașul nostru, pentru al doilea
an consecutiv. În curtea Bisericii vechi 
„Sfântul Nicolae” a fost amenajat un cort, în
care au fost expuse mai multe modele de ii.
Evenimentul a fost asemenea unei șezători de
pe timpuri, iar pe lângă expoziţia de haine
tradiţionale, cei de la Biserica „Sfântul Nicolae”
le-au pregătit celor prezenţi și câteva surprize.
Una dintre ele: grupul de tineri artiști care i-au
încântat pe participanţi cu câteva cântece.

„Evenimentul a fost primit excelent.
Oamenii s-au bucurat de el, dar și de 

posibilitatea de a cumpăra o ie. S-a socializat,
s-au depănat amintiri de pe vremea când se
purta ia. Am avut și câteva exemplare de peste
100 de ani, cele pe care le poartă la spectacole
călușarii și fetele de la Romana. Am dorit să
scoatem în evidenţă bogăţia sufetească pe
care o dă costumul popular local. Pe viitor, tot
la Biserica veche, pentru că se completează
cadrul cu ceea ce vrem să însemne evenimen-
tul, ne-am dori să dezvoltăm, pe viu,
prezentarea costumelor din Ţara Bârsei și din
Ţara Branului, pe câte o pereche”, ne-a spus
preotul Cornel Pușcariu.

Ia este o cămașă tradiţională românească
de sărbătoare, confecţionată din pânză albă,
bumbac, in sau borangic și împodobită cu
mărgele și broderii la mâneci și la gât. Tehnica
decorării iei s-a transmis de la mamă la fiică,
fapt care a conservat tradiţia și gustul de la o
generaţie la alta. „Pentru mine, ia românească
și costumul popular, din toate zonele ţării,
reprezintă un soi de rugăciune a tradiţiilor, o
emblemă care ne definește și ne aduce cumva
în zona aceea a unicităţii, pe care o mai prinzi
cu greu în vremurile actuale. Nu văd cum am
putea să ne dezvoltăm dacă nu profităm de

singurele elemente care ne definesc, ca naţie.
Portul popular este un strigăt al frumuseţii,
este legendă și o istorie adunată pe o bucată de
material. Mi se pare că ar trebui introduse mai
multe elemente în rândul ţinutelor actuale și
cred că asta ar face oamenii să se apropie mai
mult și să descopere însemnătatea, ca să nu
mai spun că trebuie să o și preţuiască! A te
mândri cu ce are special ţara ta faţă de altele
e o datorie, e o onoare, nicidecum un semn de
învechire, cum cred alţii! Ia este România!”, a
precizat și Alexandra Grancea, unul dintre
organizatorii evenimentului.

Ia este România! Râșnovenii au 
sărbătorit-o la Biserica „Sfântul Nicolae”
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10 iulie - Cornelia și Daniel Vasilescu8 iulie - Viorica și Nicolae Pintilie

Noi momente aniversare pentru familiile
din Râșnov. Alte patru cupluri au celebrat 50
de ani de la momentul căsătoriei, o jumătate
de veac cu bune și cu rele, trăit cu dragoste
și respect unul faţă de celălalt. Este vorba de
soţii Natalia și Gheorghe Boian, care au 

serbat „Nunta de aur” pe 3 iunie, și de soţii
Eugenia și Gheorghe Stoichiţ, care au cele-
brat frumosul și emoţionantul eveniment o
zi mai târziu. Apoi, pe 8 iulie, sărbătoriţi au
fost Viorica și Nicolae Pintilie, un alt
moment special fiind marcat pe 10 iulie,

când Cornelia și Daniel Vasilescu  au fost
sărbătoriţi, alături de familie,la Biserica
„Sfântul Constantin și Elena” din cartierul
Florilor.

Primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
a fost prezent la toate cele patru frumoase

evenimente, le-a transmis felicitările, dar și
gândurile bune din partea comunităţii noas-
tre. Le-a înmânat câte o plachetă aniversară,
care reproduce un certificat de căsătorie de la
sfârșitul secolului XIX, și le-a urat multă
sănătate și un sincer „La mulţi ani!”.

3 iunie 2021 -  Natalia și Gheorghe Boian 4 iunie 2021 - Eugenia și Gheorghe Stoichiţ


