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Pompierii 
râșnoveni, pe 

podiumul naţional! 

Râșnovul va 
fi legat de
Brașov prin 
coridorul
RATBV 200
De la 1 iulie 2019, 
va fi introdus transportul
metropolitan 

Din 1 iulie 2019, râșnovenii nu
vor mai veni la Brașov cu autobuzele
sau microbuzele operatorilor privaţi,
ci cu cele ale RATBV. Anunţul a fost
făcut în 19  iulie  de conducerea Aso-
ciaţiei Metropolitane de Dezvoltare
Durabilă a Transportului Public
(AMDDTP), după o primă ședinţă de
lucru cu cei 17 primari ai localităţilor
în care vor ajunge autobuzele RATBV.  

Din AMDDTP fac parte munici-
piile Brașov, Săcele și Codlea, orașele
Râșnov, Ghimbav și Predeal, comune-
le Bod, Budila, Cristian, Crizbav,
Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer,
Sânpetru, Tărlungeni și Vulcan.

Conform anunţului asociaţiei, la
nivelul zonei metropolitane se vor în-
fiinţa 5 coridoare de transport, care
vor sta la baza stabilirii traseelor
finale. Fiecare dintre ele are un
număr, respectiv 100, 200, 300, 400,
500, care vor constitui și baza
viitoarelor numere ale traseelor. 

Râșnovul va face parte din cori-
dorul 200 (Râșnov - Cristian -
Brașov), iar toate liniile care vor lega
această localitate de Brașov, pe
diferite rute, vor avea indicativele 201,
202 etc, una dintre variantele ana-
lizate fiind ca o linie de transport în
comun să treacă și prin Pârâul Rece. 

„Potrivit celor din Asociaţia
Metropolitană, se va lucra cu experţii
de la BERD, iar în perioada urmă-
toare - termen estimat ianuarie 2019
- se vor finaliza analizele de trafic în
ceea ce privește localităţile acoperite
de transportul metropolitan, se vor
stabili traseele, precum și costurile
aferente extinderii serviciului de
transport public. De abia după ce vor
fi puse la punct toate aceste detalii,
inclusiv standardul de cost rezultat
per traseu, per călătorie, va interveni
autoritatea locală”, a declarat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 
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Reţeaua de alimentare
cu apă urmează 
tendinţa de dezvoltare
a orașului

O nouă filă scrisă
în istoria Cetăţii

Primăria a semnat pe 6 august contractul de execuţie pentru restaurarea Cetăţii Râșnov. Până în noiembrie 2020, 
monumentul istoric de importanţă naţională va intra în cel mai amplu proiect de restaurare, conservare și amenajare.

Termenul a fost anunţat de constructor,
printr-un grafic de lucrări transmis oficial 

Constructorul care se ocupă de modernizarea
DN 73 a transmis pe 8 august graficul de lucrări
pentru segmentul de drum naţional care traver-
sează orașul. Potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, „prin acest document, constructorul s-a
obligat să asfalteze cei 2,5 kilometri de drum na-
ţional care trec prin oraș până la data de 24 august
2018”. În documentul transmis constructor,
respectiv Asocierea AZVI SA - SC Straco Group SRL
- Tractebel Engineering SA, se precizează că „în
localitatea Râșnov - se lucrează la zonele care tre-
buie reparate, după care se va așterne covor
asfaltic - strat de bază. Termenul stabilit pentru
finalizarea stratului de bază a fost estimat pentru
data de 20 august. Având în vedere că s-au acordat
de către Guvern zile libere în perioada 15 - 17
august, termenul de finalizare s-a decalat cu 4 zile

lucrătoare, până pe data de 24 august”. După tur-
narea stratului de bază, segmentul de drum care
trece prin Râșnov va fi la fel ca tronsonul Brașov -
Cristian (inclusiv localitatea Cristian). 

Totodată, constructorul a anunţat că pe sec-
torul de drum naţional ce trece prin judeţul Brașov,
începând cu luna iunie a anului viitor este progra-
mată turnarea ultimului strat de asfalt, cel de
uzură (pe care se vor desena apoi marcajele perma-
nente), operaţiune ce ar urma să se încheie în luna
mai anului 2020. În documentul transmis de
constructor nu se precizează exact când se va turna
stratul final în Râșnov.  

Acest grafic de lucrări a fost asumat de
constructor după ce, în 31 iulie, la  Brașov, a fost o
întâlnire de lucru la care au participat directorul
general al Companiei Naţionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga,
reprezentanţii asocierii de firme care realizează
lucrările, președintele Consiliului Judeţean, Adrian
Veștea, prefectul judeţului Brașov, Marian Rasaliu,

primarul Râșnovului Liviu Butnariu, și primarii
din Cristian, Bran, Moieciu, Fundata, localităţi de
pe traseul DN 73 din judeţul Brașov. Scopul dis-
cuţiilor a fost deblocarea proiectului de moder-
nizare a DN 73, început în 2011, reînceput în
primăvara lui 2018 și iar blocat în urmă cu mai
bine de două luni la Râșnov, imediat ce drumul a
fost decopertat de asfaltul existent. Protestele
localnicilor, dar și apelul autorităţilor locale au
reușit să determine CNAIR, autoritatea responsa-
bilă, să ia în sfârșit măsuri. Pe 1 august, construc-
torul s-a prezentat la Râșnov, a luat legătura cu pri-
marul Liviu Butnariu, stabilindu-se de comun
acord un calendar de lucrări, ce urma a fi asumat
de executant. Lucru care s-a întâmplat pe 8 august,
prin transmiterea în scris a calendarului de lucrări,
atât către CNAIR, dar și către Prefectura Brașov. Pe
teren au apărut și utilajele, iar asfaltarea DN 73
pare să avanseze conform graficului convenit.
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Sectorul din DN 
73 care trece prin
Râșnov, asfaltat
până în 24 august



Pagina 2 INVESTIŢII

Primăria Râșnov a semnat pe 6 august
contractul cu constructorul în vederea
demarării proiectului de restaurare a cetăţii
din oraș. Oferta declarată câștigătoare (în
funcţie de cel mai bun raport calitate – preţ) a
fost cea a firmei Romconstruct Group SRL din
Ploiești, care a licitat acest proiect în asociere
cu Concas SA și Crindesign Proiect SRL.
Valoarea totală a contractului este de 13,34
milioane de lei (cu TVA), licitată sub valoarea
estimată de 14,89 milioane de lei, investiţia
urmând să fie derulată cu fonduri obţinute de
la Uniunea Europeană.

Preţ pe calitate
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a

precizat că în selecţia constructorului nu s-a
ţinut cont numai de criteriul „preţul cel mai
scăzut”, ci și de capacitatea profesională a
firmelor. „Procedura de achiziţie pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor de restau-
rare a Cetăţii Râșnov a fost lansată pe 28
august 2017. Au fost organizate două licitaţii
în care, potrivit procedurii, proiectul tehnic și
execuţia au fost lansate separat, dar nu s-a
prezentat nimeni. Cea de a treia procedură a
fost demarată, după obţinerea reavizării de la
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, pe
16 februarie 2018, de această dată fiind
comasate proiectarea cu execuţia. La licitaţie
s-au înscris trei asocieri de firme, iar câștigă-
torul a fost stabilit după ce în evaluarea ofer-
telor s-au aplicat două criterii principale,
respectiv capacitatea tehnică și preţul. Oferta
câștigătoare a fost stabilită în 25 iulie, apoi au
fost transmise comunicările către partici-
panţi. Până în 30 iulie puteau fi depuse con-
testaţiile, lucru care nu s-a întâmplat, astfel că
în 6 august am semnat contractul cu re-
prezentantul legal al Asocierii Romconstruct

Group”, a detaliat Liviu Butnariu.

Termen: noiembrie 2020
Durata contractului de proiectare și exe-

cuţie a lucrărilor este de 27 de luni, practic,
lucrările urmând să fie definitivate până în
luna noiembrie 2020. „În următoarea lună,
firma care a obţinut contractul va realiza
proiectul, apoi dosarul de restaurare a monu-
mentului de importanţă naţională va fi depus
la Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice din Ministerul Culturii. În toamna
acestui an, vrem să obţinem toate avizele
necesare, iar după ce această etapă va fi fina-
lizată, vor începe efectiv lucrările de reabi-
litare. Cetatea își va recăpăta aspectul pe care
îl avea la început, iar când va intra în cetate,
turistul se va simţi ca în anul 1400. Având în
vedere că se vor reface mai multe turnuri
vechi, putem spune că monumentul va fi «alt-
fel» decât îl vedem acum. În plus, proiectul are
și o componentă de valorificare durabilă, o să
avem spaţii muzeale pentru living history, o să
încercăm să implementăm acest concept de
reconstituire istorică, aceste lecţii istorice pe
viu în Cetatea Râșnov, cumva în premieră
naţională. Implementarea acestui proiect este
un beneficiu pentru noi, fiindcă va încheia un
program mai amplu ce a vizat întreaga zonă,
din care mai fac parte liftul pe plan înclinat,
parcarea subterană și centrul istoric, parcul
cu dinozauri”, a spus primarul Liviu Butnariu. 

Va rămâne deschisă 
publicului doar 
Grădina Cetăţii
Având în vedere amploarea și complexi-

tatea lucrărilor, Cetatea de Sus va fi închisă,
urmând să rămână deschisă numai Grădina

Cetăţii, în care se vor organiza evenimentele
incluse în agenda culturală a Râșnovului. 

Anularea intervenţiilor 
ilegale, restaurare 
și reconstrucţie
În primă fază vor fi dezafectate toate ame-

najările neautorizate efectuate în perioada
2000-2008, când monumentul a fost adminis-
trat de un investitor italian. Practic, vor dis-
părea centurile de beton, se va desfiinţa placa
de beton din zona capelei, precum și toate
celelalte „modernizări” efectuate cu plăci
ceramice (faianţă și gresie), ciment sau alte
materiale care nu au legătură cu specificul
acestui monument.

În cea de-a doua etapă se vor efectua
lucrări de consolidare, vor fi reconstruite total
sau parţial (în funcţie de starea actuală) Turnul
Gotic și Turnul adosat, turnul prăbușit și
șarpanta Turnului Triunghiular. De asemenea,
vor fi reconstruite două căsuţe din grupul aflat
în zona Turnului Armelor, iar zidurile de
apărare vor fi refăcute cu ajutorul materialelor
tradiţionale. Proiectul mai prevede refacerea
porţii de acces din zona Turnului Armelor, dar
și restaurarea sistemului de apărare de tip
„gură de lup” care exista în această zonă. În
programul de lucrări sunt incluse și ele-
mentele de tâmplărie, dar și decoraţiunile.
După ce aceste lucrări vor fi terminate se va
trece la faza de modernizare, ce presupune
realizarea instalaţiilor electrice, a reţelelor de
alimentare cu apă și canalizare, dar și insta-
larea unor sisteme de încălzire.

Nu în ultimul rând, vor fi amenajate aleile
din cetate, care vor fi pietruite, iar sub ele vor
fi îngropate ţevile și cablurile, dar vor fi ame-
najate și zone verzi. În ultima etapă, se vor

amenaja spaţii muzeale interioare și exte-
rioare, precum și zone pentru desfășurarea
unor evenimente în aer liber. 

Intervenţiile, fie că este vorba de consolida-
rea unor structuri, fie că este vorba de recon-
strucţia unor clădiri, se vor realiza respectând
toate normativele prin care sunt reglementate
astfel de proiecte, fără detalii sau materiale ce
nu au legătură cu restaurările istorice.

Proiect intrat în 
linie dreaptă, după 
ani de muncă
Restaurarea cetăţii a fost luată în calcul

încă din anul 2010, după ce Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie a decis că monumentul
aparţine comunităţii râșnovene, dar la
momentul respectiv era prea târziu pentru a se
depune o cerere de finanţare prin fonduri
europene, axele de finanţare fiind închise.

Proiectul a fost înscris pentru bugetare
imediat ce au fost redeschise axele de
finanţare, iar pe 30 iunie 2017, primarul Liviu
Butnariu semna deja, la Alba Iulia, la ADR
Centru, contractul de finanţare neram-
bursabilă prin POR 2014-2020 pentru proiec-
tul „Restaurarea, conservarea și valorificarea
durabilă a Cetăţii Râșnov (Incinta de Vest) și
crearea infrastructurii conexe”. Valoarea totală
a proiectului este de  16.004.094,84 lei, iar va-
loarea finanţării nerambursabile este de
15.237.465,98 lei (98% din valoarea eligibilă a
proiectului). Primăria Râșnov va asigura cofi-
nanţarea de 2% (310.968,69 lei), plus cheltu-
ielile neeligibile, în cuantum de 455.660,17 lei.
Semnarea contractului de execuţie a lucrărilor
e ultimul mare pas birocratic ce trebuia trecut,
toate celelalte demersuri obligatorii fiind deja
realizate pe parcursul ultimului an.

Primăria a semnat contractul de execuţie 
pentru restaurarea Cetăţii Râșnov
A fost nevoie de un an de proceduri și licitaţii pentru a depăși acest ultim mare pas birocratic

Poliţia Rutieră: Noua 
amenajare oferă un grad 
crescut de siguranţă

Lucrările de reamenajare a intersecţiei
străzii Florilor cu strada Armata Română au
fost finalizate mai repede decât prevedea
termenul iniţial, sensul giratoriu fiind dat
în folosinţă la finalul lunii iunie, faţă de
august, lună preconizată în primă fază. Ast-
fel, după ce s-a lucrat la refacerea sistemu-
lui de captare a apelor pluviale, a fost rea-
menajată intersecţia, pentru o mai bună
desfășurare a traficului, atât din punct de
vedere al șoferilor, cât și al pietonilor.

„Din punct de vedere rutier, sensul gira-
toriu asigură o bună vizibilitate la schim-
barea direcţiei de mers, o viteză redusă de
deplasare și, totodată, oferă un grad de si-

guranţă sporit pietonilor angajaţi în traver-
sarea intersecţiei”, ne-a declarat agent șef
principal Sandu Cornel, de la compartimen-
tul rutier al Poliţiei Staţiunii Râșnov.

În urma lucrărilor, mijlocul intersecţiei
are un diametru de aproximativ 9 metri,
fiind amenajate bretele rutiere care asigură
accesul către Drumul Naţional. S-a turnat
covor asfaltic pe o suprafaţă de o suprafaţă
carosabilă de 1.700 mp, dar și pe 300 mp de
trotuar, iar în zona de separare a sensurilor
de la intrarea intersecţie s-au amenajat mici
spaţii verzi.

Resistematizarea zonei prin amenajarea
giratoriului nu a atras restricţii de circulaţie
suplimentare, rămânând valabile cele sta-
bilite anterior de către Comisia de Circu-
laţie (care fac referire doar la accesul
autovehiculelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone).

Giratoriul Florilor - Armata Română, dat în folosinţă 
mai repede decât prevedea termenul lucrărilor
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Anul trecut s-a realizat 
subtraversarea DN 73, 
iar lucrarea a trecut cu 

bine testul primei ierni

După ce anul trecut a fost realizată cea mai
importantă lucrare din cadrul proiectului ce
vizează realizarea colectorului de ape pluviale
de pe străzile Ioan Slavici - Alexandru Sahia -
Uzinei,  respectiv subtraversarea DN 73, la
sfârșitul lunii iunie șantierul a fost redeschis.
Reluarea lucrărilor, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a fost făcută după
ce au fost verificate cele de anul trecut. „Seg-
mentul ce trece pe sub DN 73 nu a fost afectat
deloc în timpul iernii. Ca în cazul oricărei
lucrări de acest gen, primul sezon rece este
extrem de important. De asemenea, ceea ce 

s-a realizat până acum nu a fost afectat nici de
ploile abundente din perioada iunie - iulie”, a
explicat primarul Râșnovului.

Până acum, din acest proiect au fost
realizate 50% din lucrări, respectiv subtra-
versare DN 73 și colectorul de pe strada
Alexandru Sahia.

Pentru ca acest colector să fie funcţional,
mai trebuie executat colectorul de pe strada
Uzinei, a celui de pe strada Ioan Slavici și a
căminului de decantare a apelor care urmează
a fi deversate în Ghimbășel. Termenul de
finalizare a lucrărilor este luna octombrie a
acestui an.

Valoarea totală a contractului este de
1.071.249 lei, iar finanţarea este asigurată inte-
gral de la bugetul local. Lungimea totală a
colectorului este de 1.200 ml, cu 26 de cămine
și 13 guri de scurgere.

Colectorul de ape pluviale
Slavici - Sahia - Uzinei va fi
funcţional în luna octombrie

Lucrările primei faze de modernizare a
policlinicii din Râșnov se află în plină des-
fășurare, acoperișul clădirii, precum și plat-
formele pentru liftul exterior ce urmează a fi
atașat, începând să capete o formă. „Am
demolat șarpanta veche, precum și tot sis-
temul de termoizolaţie. Am turnat o șarpan-
tă nouă, din lemn, pe care am ignifugat-o.

Lucrăm la interior, la instalaţiile sanitare și
termice, pentru a putea turna șapele.
Urmează să montăm și ţiglele. De aseme-
nea, au fost turnate platformele liftului din
curtea interioară, pe două niveluri, iar până
la mijlocul lunii august va fi turnat și al
treilea nivel”, a explicat inginerul construc-
tor Iulian Nilă, reprezentant al societăţii

care lucrează la modernizarea policlinicii.
În primă fază a modernizării, progra-

mată să dureze 6 luni, se execută lucrările
exterioare (refacerea faţadei, izolarea clădirii
etc) și se transformă podul în mansardă,
urmând ca în acest spaţiu să se amenajeze
17 cabinete medicale. Totodată, se va instala
un lift exterior, astfel încât să se asigure

accesul persoanelor cu deficienţe locomo-
torii la fiecare nivel al clădirii. Nu în ultimul
rând, va fi refăcută și instalaţia de alimenta-
re cu gaze naturale. 

În această etapă nu va fi afectată activi-
tatea medicală din policlinică, iar construc-
torul și-a planificat lucrările, astfel încât să
nu afecteze traficul rutier din zonă.

Primăria Râșnov a lansat o licitaţie
pentru reabilitarea și extinderea 
sistemului de alimentare cu apă,
investiţie estimată la 5,6 milioane lei 

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, la licitaţiile
de lucrări organizare de autorităţile locale se
prezentau numeroase firme, acum apar situa-
ţii în care, pentru a se putea identifica un con-
structor, este nevoie de repetarea procedurilor.
Cu această situaţie se confruntă acum
Primăria Râșnov, care a lansat o licitaţie de
lucrări pentru proiectul „Reabilitare și extin-
dere sistem de alimentare cu apă Oraș
Râșnov”. „Deoarece la procedura simplificată
lansată în sistemul electronic de achiziţii pu-
blice (SICAP, n.r.) cu data limita de depunere a
ofertelor 24 iulie 2018 nu s-a înscris nici un
ofertant, am reluat procedura în 25 iulie,
aceasta fiind acum în desfășurare”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Valoarea totală a contractului este estimată
la suma de 5,6 milioane de lei. 

420 de gospodării deservite,
1.785 de contoare noi de apă 
„Investiţia este finanţată prin Programul

Naţional de Dezvoltare Locală, iar prin imple-
mentarea acestui proiect avem în vedere
deservirea a  420 de gospodării, precum și
instalarea a 1.783  de contoare de apă. Prin
implementarea acestui proiect crește atracti-
vitatea zonei pentru investitori, ceea ce,
implicit, conduce la dezvoltarea economiei

locale și a nivelului de trai al populaţiei. De
asemenea, prin această investiţie ne corelăm
cu tendinţa generală de dezvoltare și extin-
dere a orașului”, a explicat primarul orașului. 

Potrivit documentaţiei aferente acestei li-
citaţii, pe mai multe străzi se vor realiza con-
ducte noi de apă. „Conductele care vor alcătui
reţeaua de distribuţie vor fi amplasate pe
spaţiul dintre marginea drumului și limita de
proprietate. În cazul străzii Matei Basarab,
conducta se va realiza pe axul drumului, iar în
cazul străzii I.L. Caragiale, conductele se vor
realiza în partea carosabilă, pe ambele părţi.
Pe strada Valea Cetăţii, reţeaua de distribuţie
se va realiza pe spaţiul dintre marginea dru-
mului și limita de proprietate, iar în cazul
celorlalte drumuri de interes local conductele
vor fi pe o singura parte a acestora, pe spaţiul
dintre marginea drumului si limita de propri-
etate. Branșamentele consumatorilor vor fi
amplasate la limita de proprietate, pe dome-
niul public”, se arată în dosarul licitaţiei. 

Soluţie și pentru 
zona Dobrice
Tot prin acest proiect, în zona Dobrice se

va face o staţie de pompare și un rezervor de
apă de 200 mc, în vederea alimentării gospodă-
riilor care nu au în acest moment apă curentă.

Primarul Liviu Butnariu a mai precizat că,
după ce se va finaliza licitaţia, de la intrarea în
vigoare a contractului, constructorul va avea la
dispoziţie 24 de luni pentru a termina
lucrările. 

Reţeaua de alimentare 
cu apă urmează tendinţa 
de dezvoltare a orașului

Acoperiș ignifugat pentru 
„noua Policlinică”

Primăria Râșnov a finalizat în iulie pro-
cedura de atribuire a contractului de
lucrări pentru amenajarea a 40 de locuri de
parcare pe strada Teiului. Investiţia, în va-
loare de 184.815 lei, este suportată integral
de la bugetul local, iar lucrările sunt efec-
tuate de firma SC Fincodrum  SA. „Pe

lângă amenajarea celor 40 de locuri de
parcare, proiectul mai prevede refacerea
trotuarului existent și realizarea unei
canalizări pluviale. Termenul estimat pen-
tru finalizarea lucrărilor este luna
octombrie a acestui an”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu.

40 DE LOCURI NOI DE PARCARE, PE STRADA TEIULUI

În Piaţa Unirii a fost
montată o cișmea,
râșnovenii și turiștii care
se relaxează în centru
sau tranzitează zona
având de acum la dispo-
ziţie o sursă de apă pota-

bilă. Astfel de cișmele
există în Râșnov în toate
parcurile. Lucrările de
instalare au fost realizate
de către angajaţii de la
SC Goscom Cetatea
Râșnov SA.

CIȘMEA ÎN PIAŢA UNIRII
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Râșnovul a fost în sărbătoare în perioada
13 – 15 iulie, când au fost Zilele Râșnovului și
Festivalul Naţional Ecvestru. Anul acesta, săr-
bătoarea a avut o semnificaţie aparte, pentru
că s-au împlinit 10 ani de la recuperarea
Cetăţii de la administratorul privat care, mulţi
ani, a exploatat în interesul propriu și nu în cel
al comunităţii acest monument istoric de
importanţă naţională. Nu în ultimul rând, a
fost și o ediţie prin care s-a marcat și Cente-
narul Marii Uniri. 

Pentru această dublă sărbătoare, Primăria
Râșnov a pregătit evenimente pentru toate cate-
goriile de public, în Valea Cetăţii putând fi ascul-
tate trupe pop în vogă, concerte de muzică po-
pulară. De asemenea, conform tradiţiei, odată cu
Zilele Râșnovului s-a desfășurat Festivalul
Naţional Ecvestru. Eforturile autorităţilor locale
au fost răsplătite de râșnoveni și turiști, în cele
trei zile, la evenimentele din Valea Cetăţii par-
ticipând mii de persoane.   

„Am pregătit un program special. Prima
seară a fost dedicată folkului, o premieră pentru
Zilele Râșnovului, sâmbătă au concertat Smiley,
Lidia Buble și The Humans, iar duminică am
încheiat cu Nicolae Furdui Iancu. Am atins ast-

fel toate genurile de muzică și sperăm că toţi
participanţii s-au simţit bine. Am avut parte de
zile speciale la Râșnov, iar râșnovenii au apreci-
at acest lucru. Am avut chiar un record de audi-
enţă, sâmbătă, 14 august, estimarea noastră
fiind că în această zi au fost în jur de 8.700 de
spectatori pe Valea Cetăţii”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Ca în fiecare an, sărbătoarea a început vineri
după amiază, cu mult așteptata paradă a orașu-
lui, deschisă de călăreţi și fanfară și la care au
participat reprezentanţi ai instituţiilor din oraș,
sportivi, elevi, ansambluri populare, pompieri,
poliţiști locali și militari. Sâmbătă și duminică au
avut loc momentele Festivalului Naţional
Ecvestru, ajuns la a XVI-a ediţie. Nu în ultimul
rând, finala Campionatului Mondial de Fotbal,
meciul dintre Franţa și Croaţia, a fost transmis
live pe un ecran amplasat în apropierea scenei
Zilelor Orașului Râșnov.

„Mă apucă nostalgia ori de câte ori se
apropie acest eveniment frumos, la care îmi face
deosebită plăcere să particip. Mă bucură că
Râșnovul înflorește în continuare și văd foarte
multe realizări aici”, a spus și Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov.

Trei zile de sărbătoare, la împlinirea a 10 ani
de când Cetatea a fost recâștigată de Râșnov

Mii de râșnoveni și turiști au participat la Zilele Râșnovului și Festivalul Naţional Ecvestru 
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Odată cu Zilele Orașului, în data de 14 iulie,
Unitatea Militară 01751 din Râșnov și-a deschis
porţile, pentru a sărbători „Ziua Transmisio-
niștilor Militari”. Astfel, la sediul unităţii au avut
loc un ceremonial militar pentru aniversarea a
145 de ani de la înfiinţarea Armei Transmisiuni,
dezvelirea plăcii comemorative dedicate eroilor
transmisioniști căzuţi la datorie în Primul Război
Mondial, oficierea serviciului religios de sfinţire a
plăcii comemorative, depuneri de coroane, o vizi-
tă în sala de tradiţii a unităţii, prezentarea faci-
lităţilor de instruire puse la dispoziţia militarilor
și prezentarea tehnicii de comunicaţii și infor-
matică a armamentului din dotarea unităţii.

„Ne-am bucurat să avem alături, la sărbă-
toarea transmisioniștilor, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale și judeţene, între
care primarul Liviu Butnariu și președintele
Consiliului Judeţean, Adrian Veștea, oameni
care ne sunt mereu aproape. De asemenea,
între invitaţi s-au aflat reprezentanţi ai struc-
turilor din Sistemul Naţional de Apărare,
cadre militare active, în rezervă și în
retragere, veterani de război, membri ai
familiilor personalului unităţii, dar și mulţi
copii curioși să le dezvăluim din tainele armei
pe care o slujim”, a declarat comandantul
unităţii, col. dr. Sorin Silviu Bălășescu.

Au sărbătorit, cu porţile deschise, 145 de ani de Armă a Transmisiunii

Festivalul Naţional Ecvestru de la Râșnov a
devenit o tradiţie pentru oraș, un eveniment care
a debutat în 2003, gândit de oameni care au
această frumoasă pasiune a creșterii cailor. 
„Ne-am aflat la ediţia cu numărul XVI. Am avut
cai deosebiţi, fete frumoase, băieţi frumoși și am
pregătit momente deosebite pentru aceste zile.
Din fericire, vremea a fost bună, dar și dacă ar fi
plouat, nu ar fi fost vreo problemă”, a precizat
Constantin Ducar, co-iniţiator și amfitrion al 
Festivalului Naţional Ecvestru.

Sâmbătă, în prima zi de festival, concurenţii
au luat parte la paradele de frumuseţe, la
demonstraţiile de cascadorie sau la cursele cu
trăsuri, totul în aplauzele spectatorilor prezenţi
pe Valea Cetăţii. Ca în fiecare an, însă, „proba
regină” a fost cea de tracţiune, la care, după cum
a precizat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
participarea a fost una record anul acesta. „Pe
lângă faptul că au fost mai mulţi concurenţi, a
crescut și calitatea driverilor. Este  a XVI-a
ediţie și, de la an la an, și organizarea s-a
îmbunătăţit. Spre exemplu, la această ediţie am
aplicat un nou sistem pentru stabilirea câștigă-
torilor: măsurarea distanţei parcurse cu aju-
torul unor jaloane, montate din 10 în 10 metri.
Nu au mai fost acele hârtii puse în locul în care
expira timpul alocat pentru un concurent”. 

La proba de tracţiune dublu au fost înscrise
18 echipaje, iar fiecare avea la dispoziţie 4
minute, în care să parcurgă o distanţă cât mai
mare, tractând un buștean de aproximativ 2 tone. 

La proba de tracţiune cu un singur cal s-au
înscris 39 de concurenţi și, având în vedere
numărul mare al acestora, organizatorii au
decis să reducă timpul alocat pentru tractarea
unui buștean de o tonă, de la 3 la 2 minute. 

Lupta a fost strânsă, iar în cele câteva
minute în care au fost în „ring”, concurenţii au
dat ce au avut mai bun. Pentru câștigători, pre-
miile au reprezentat un motiv de mândrie, iar
pentru ceilalţi, a fost o ocazie în care și-au
promis că anul viitor vor fi mai buni. 

Anul acesta, doi proprietari de cai au

obţinut premii și la proba de dublu, dar și la
cea de simplu, respectiv Gheorghe Văcaru
(comuna Cornești, judeţul Argeș) și Uszoges
Atilla (comuna Budila, judeţul Brașov). Ambii
ne-au declarat că, pentru a obţine astfel de
performanţe, important este antrenamentul
sau „ochiul”.

„Contează mult antrenamentul. Poate am
avut și puţin noroc. Anul acesta am participat
cu o pereche de cai.  Am participat și anul tre-
cut, când am câștigat ambele probe, cea de
simplu și cea de dublu”, ne-a declarat medalia-
tul cu aur la proba de dublu, Gheorghe Văcaru,
care la tracţiune un cal a obţinut locul al II-lea.
Anul trecut, Gheorghe Văcaru a obţinut primul
loc și la proba de simplu, dar anul acesta a fost

„detronat” de un coleg din același judeţ, Linu
Cristian, care a declarat că  „am participat în
premieră la acest concurs. Competiţia a fost
grea și am avut de lucrat foarte mult înainte
pentru a pregăti calul. Am mai participat la
concursuri, dar nu la Râșnov”.

În premieră la concursul de tracţiune de la
Râșnov a participat și Uszoges Atilla din comuna
Budila, care s-a clasat pe locul al 2-lea, iar la
proba de simplu pe poziţia a 3-a. „Sunt la prima
participare la acest concurs. La proba de dublu
am participat cu o singură pereche de cai. Con-
tează foarte mult antrenamentul, dar la fel de
important este să «ai ochi» atunci când
cumperi un cal. Un alt avantaj este că îi mai
folosim în pădure, mai ales în zonele în care nu
se poate ajunge cu utilajele. Contează mult
acest lucru, pentru că astfel se antrenează ani-
malele”, a declarat Uszoges Atilla. 

Bronzul la proba de dublu a fost obţinut de
un râșnovean, Alexandru Veleanu, care a
declarat că „sunt mulţumit de acest rezultat.
Particip în toată ţara la concursuri de acest
gen. În 2016 am fost campion naţional în
România, la proba de simplu. Anul acesta, la
proba de dublu am participat cu un singur
echipaj, dar anul viitor cred că voi avea cel
puţin două perechi de cai”. 

Festivalul Naţional Ecvestru, de 16 ani o „emblemă” a orașului

Câștigătorii concursului de tracţiune
PROBA DE DUBLU:

1. Văcaru Gheorghe – Comuna Cornești, judeţul Argeș
2. Uszoges Atilla – Comuna Budila, judeţul Brașov
3. Veleanu Alexandru – Orașul Râșnov, judeţul Brașov

PROBA DE SIMPLU

1. Linu Cristian – Comuna Corbeni, judeţul Argeș  
2. Văcaru Gheorghe - Comuna Cornești, judeţul Argeș
3. Uszoges Atilla  - Comuna Budila, judeţul Brașov
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An de an campioni judeţeni și cu
evoluţii foarte apreciate la concursurile
regionale, pompierii voluntari din
Râșnov au obţinut cea mai bună perfor-
manţă de când participă la competiţiile
destinate salvatorilor. 

În perioada 2-3 august, pe stadionul
din Poiana Brașov, reprezentanţi SVSU
Râșnov au terminat pe treapta a treia a
podiumului concursul naţional destinat
pompierilor voluntari, după ce s-au
clasat pe locul trei la proba de ștafetă 4
x 100 metri și pe locul doi la dispozitivul
de intervenţie.

În finala naţională au ajuns 8 echipe,
iar pe primele două locuri s-au clasat
cele din comuna Lespezi (judeţul Iași),
respectiv comuna Cotnari (judeţul Iași).

Pompierii de la SVSU Râșnov sunt
campioni judeţeni de 8 ani, iar în 2017
au reușit, pentru prima dată, să treacă
de faza interjudeţeană și să acceadă în
cea naţională.

„E o mare bucurie și bineînţeles o
mândrie clasarea pe podium în faza
naţională a competiţiei. Suntem între
primele trei echipe de pompieri volun-
tari din ţară, iar aceasta spune multe.
Mai mult, arătăm o creștere, de la an la
an. Dacă în 2017 am câștigat în pre-
mieră faza regională și am mers pentru
prima dată la cea naţională, acum am
reușit să obţinem și un loc pe podium.
Poate la anul vom veni cu medalia de
aur, ne dorim mult acest lucru. Dar mai
important este că aceste rezultate sunt

roadele unei munci intense în ceea ce
înseamnă pregătirea noastră ca salva-
tori, lucru care ne ajută în situaţiile
reale cu care ne confruntăm de-a lun-
gul timpului, în slujba oamenilor”, ne-a
spus Ionuţ Munteanu, antrenor al lotu-
lui de pompieri voluntari din Râșnov.

„O adevărată echipă! Sunt volun-
tari, dar au zeci de ore de muncă în
spate, sunt oricând pregătiţi să inter-
vină, în doar câteva minute de la
primul apel. Felicitări, băieţi! Și mulţu-
mim pentru cinstea adusă nouă, tutu-
ror râșnovenilor. Sănătate și succes în
misiunile viitoare”, a transmis și pri-
marul Liviu Butnariu, care a fost alături
de echipa de salavatori a Râșnovului pe
parcursul competiţiei. 

Pompierii râșnoveni, 
pe podiumul naţional! „Pentru comunitate, pentru societate,

dar și pentru tine ca om”

Odată cu absolvirea gimnaziului, a început să își
dedice o bună parte din timpul său voluntariatului,
aceasta devenind principala sa activitate în vacanţe sau
oricând este nevoie de ea.

Din 2016, Iulia Hermeneanu este ghid la Cetatea
Râșnov, tot din acel an implicându-se intens în organi-
zarea Festivalului de Film și Istorii. Iar pentru că vo-
luntariatul este un lucru care te face să îl vrei mereu
mai mult, din toamna anului 2017, Iulia a început să
facă parte din echipa de organizare a competiţiilor de
sărituri cu schiurile de pe Valea Cărbunării, nu puţine
în timpul unui sezon competiţional. Mai mult, activi-
tatea ei de voluntar nu se limitează doar la zona
Râșnovului, fiind parte a numeroase proiecte, eveni-
mente și festivaluri care au loc la Brașov.

„Terminasem școala, începea vacanţa și îmi cău-
tam o activitate pentru acea vară. Am văzut un anunţ
și am devenit ghid la Cetate. De acolo am început să
cunosc oameni și să mă implic și în restul activităţilor.
O fac cu plăcere și nu neglijez școala. Intru în clasa a
XI-a la Colegiul Johannes Honterus din Brașov și sunt
premiantă, deci aceste lucruri pot fi îmbinate cu suc-
ces. Din păcate, această activitate nu a prins încă
foarte bine la noi în ţară. Și ca oportunităţi de a face
voluntariat, dar și ca număr al voluntarilor care să se
implice, e loc de mult mai bine. Nu avem încă această
cultură și mulţi oameni nu pricep cum să faci ceva
fără să fi plătit. Nu îţi pierzi timpul, te implici, ajuţi,
iar de aici pornesc multe lucruri utile atât pentru
comunitate, pentru societate, dar și pentru tine ca om.
Îndemn cât mai mulţi tineri să facă voluntariat”, a
afirmat Iulia Hermeneanu.

Voluntariatul 
ca mod de viaţă

Lotul SVSU
Râșnov
Munteanu Ionuţ, Proca
Bogdan, Moja Radu,
Stancu Adrian, Corboș
Sabin, Iancu Runceanu,
Calara Iulian, Cătveș
Mădălin, Apostol Adrian,
Bott Bogdan, Plăiașu
Ciprian, Oţelea Radu.

Mii de oameni au asistat la concertele de pe Valea Cetăţii.

AGENDĂ ESTIVALĂ
� „SOLDAŢII DE DUMINICĂ”
AȘTEAPTĂ PUBLICUL LA FESTI-
VALUL DE RECONSTITUIRE
ISTORICĂ. Finalul lunii august va
aduce în orașul nostru cea de-a noua
ediţie a Festivalului de Reconstituire
Istorică, care va avea loc în perioada 25-27
august. Evenimentul va reuni, ca în
fiecare an, prestigioase grupuri de reîn-
scenare istorică dornice să ofere publicu-
lui o mostră de viaţă autentică dintr-un
campament militar. Fiecare grup își va
avea propriul cort, unde își va arbora
drapelul și va expune piese de echipament
și materiale documentare privind istoricul
unităţii ce o reprezintă și palmaresul par-
ticipărilor la acţiuni de reconstituire.
Sociabili și îndatoritori, „soldaţii de
duminică” se vor întreţine cu publicul,
vor da explicaţii pertinente despre ţinuta
ce o poartă și despre campaniile la care au

luat parte de-a lungul istoriei. Publicul va
avea ocazia să se reîntâlnească cu dacii,
sarmaţii și romanii care se luptau acum
1.900 de ani pentru aceste locuri, cu ate-
lierele lor meșteșugărești, cu gastronomia
antică, cu lupte de gladiatori și bătăliile
pentru antica Comidava.

� SEPTEMBRIE DEBUTEAZĂ CU
FESTIVALUL VINULUI. Septembrie
va debuta, la Râșnov, cu Festivalul Vinu-
lui, eveniment ajuns la cea de-a treia
ediţie, care este programat în primele
două zile ale lunii. Peste 30 de crame din
România și din străinătate vor fi prezente
în Piaţa Unirii, râșnovenii și turiștii
putând degusta o largă gamă de sorti-
mente de vinuri.  Din program nu vor lipsi
concertele și dansurile, pe scenă urmând
a urca artiști locali, dar și nume cunoscute
la nivel naţional.

� LUMEA ROCKULUI S-A ADUNAT PE
VALEA CETĂŢII. Cele mai cunoscute nume
de pe scena metal au venit, în perioada 2-5 august,
la Râșnov, unde s-a desfășurat Rockstadt Extreme
Fest 2018. Ca în fiecare an, evenimentul ajuns la
ediţia cu numărul 6, a fost găzduit de două scene,
peste 50 de formaţii și artiști din Europa, Africa de
Sud, Canada și America de Nord și Sud con-
certând pe Valea Cetăţii, în faţa a mii de oameni.

Între acestea s-au aflat Belphegor, Dirty Shirt,
Indian Fall sau Goatwhore, iar capul de afiș a fost
deţinut de suedezii de la In Flames, americanii de
la WASP, compatrioţii lor de la Obituary, finlan-
dezii din Amorphis și nemţii Powerwolf. De
asemenea, și în acest an, festivalul s-a încheiat cu
showul pirotehnic oferit de Hypnosis Fireshow, în
timp ce deja celebrul Afterparty a revenit pe scena
a doua, pe parcursul nopţii și până la răsărit.
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Un nou start pentru 
echipa de fotbal seniori 
a Olimpic Cetate Râșnov

ANUL NUME CONCURS LOC CATEGORIE LOC 
DESFĂȘURARE OBŢINUT

2013 On the Rocks Brașov Juniori II
2013 Tare ca piatra Piatra-Neamţ Juniori I
2014 Tare ca piatra Piatra-Neamţ Juniori I
2014 Dorna Extreme Vatra Dornei Juniori I
2014 Buscat Air Cluj Juniori I
2015 Dorna Extreme Vatra Dornei Elite II
2015 Tare ca piatra Piatra-Neamţ Elite III
2015 Off Camber Enduro Brașov Elite II
2017 Cupa Naţională Enduro Bistriţa Elite II
2017 Cupa Naţională Downhill Cheile Grădiștei Elite II
2017 Cupa Naţională Downhill Cluj-Air Buscat Elite I
2017 Cupa Naţională Downhill Vatra Dornei Elite I
2017 Cupa Naţională Enduro Oradea Elite V
2017 Tare ca piatra Piatra-Neamţ Elite III
2017 Cupa Naţională Downhill Madaras Elite III
2017 CLASAMENTUL NAŢIONAL CUPA NAŢIONALĂ Elite I
2018 MTB Winter Four Cross Păltiniș Elite V
2018 CN de Downhill/Cupa Balcanică Sinaia Elite I

Palmaresul lui Remus Cristian Bonta (foto centru)

Atunci când vorbim de ciclism de
performanţă în zona gravitaţională, un
nume le este cunoscut cu siguranţă
tuturor pasionaţilor fenomenului,
Remus Cristian Bonta. Râșnovean și
student în anul III la „Tehnologia
Construcţiilor de Mașini”, la Universi-
tatea „Transilvania” Brașov, este un
rider de 22 de ani, care practică down-
hill de mai bine de 6 ani și care a reușit
să își creeze un stil de viaţă în jurul a
două cuvinte: pasiune și performanţă.

De-a lungul anilor a participat la
numeroase concursuri naţionale și
internaţionale și a continuat să își
îmbunătăţească aptitudinile și stilul de
„a se da”. A înţeles necesitatea dedicării
pentru a obţine rezultate din ce în ce
mai bune, așa că sacrificiile de timp nu
s-au mai simţit. Antrenamentele din
timpul săptămânii s-au mutat și în sală
pentru a perfecţiona mișcările, iar
weekendul a rămas dedicat competi-
ţiilor și turelor în pădure. Rezultatele
nu au întârziat să apară. Astfel, în
2017, în cadrul Cupei Naţionale de
Downhill s-a clasat la toate cele 4
etape în top 3, astfel la sfârșitul
sezonului a adjudecat cupa, iar în
cadrul Cupei Naţionale de Enduro a
reușit 3 clasări în top 5. În ceea ce
privește deplasările externe, Remus a
călătorit în Ungaria, Bulgaria, Austria
și Grecia pentru a participa ală-
turi de nume mari ale sportului
și a acumula experienţe noi,
pe trasee cu impact diferit
faţă de cele de la noi din ţară. 

În lotul naţional 
de downhill
Tot în anul 2017 a marcat un alt

punct important în cariera lui, fiind
selectat de către Federaţia de Ciclism
în lotul naţional de downhill, pentru
a reprezenta România la toate com-
petiţiile internaţionale, inclusiv Cam-
pionatul Mondial.

Membru al echipei 
Kronstadt Cycling 
Cum un sportiv de performanţă

nu poate crește singur și are nevoie și
de o echipă care să îl susţină, din anul
2016 Remus face parte din clubul
sportiv Kronstadt Cycling. Aici a găsit
suportul necesar atât logistic și
tehnic, cât și social. Un grup de
oameni efervescenţi cu o pasiune
comună, alături de care a participat la
etape de Cupă Naţională și la
numeroase concursuri internaţionale.

Titlu de campion în 
debutul sezonului 2018
Sezonul actual a început cu succes

pentru Remus, în luna mai câștigând
titlul de campion naţional, în urma

concursului de la Sinaia. „Am
mai multe deplasări în

calendarul de anul
acesta și sper că voi

urca pe podium atât în
România, cât și în afară”,

a spus sportivul.

Pasiune și 
performanţă
Râșnoveanul Remus Cristian Bonta este unul din 
cei mai buni sportivi care practică downhill în ţara noastră

Echipa de seniori a CS Olimpic
Cetate Râșnov se află în faţa celui de-al
treilea sezon în Liga a 3-a, după ce în
precedentul s-a clasat pe locul 6, la
doar două „lungimi” de locul 4.

„Am avut un retur foarte bun, cu
doar două înfrângeri, în faţa celor
de la Aerostar Bacău, care au și pro-
movat în Liga a 2-a, precum și a
celor de la Oţelul Galaţi, care de
asemenea au luptat pentru pro-
movare până în ultimele etape. Am
făcut 24 de puncte din 44 posibile.
Meritam ceva mai mult, considerăm
noi, mai ales că în ultimele două

etape am ratat foarte mult, în
jocurile cu Bucovina Rădăuţi și
Sănătatea Darabani”, a spus Gabriel
Guteanu, delegat al echipei.

În noul campionat, pe banca
echipei se va afla Florin Dîrvăreanu,
care îl înlocuiește pe Daniel Bona, mai
multe mutări având loc și la nivelul
lotului.

Altfel, s-au alăturat lotului A. Vîr-
lan, A. Damian, D. Mutu, Mîndru,
Codreanu, Tiţa, Ș. Moraru, A. Tănase,
Căpăţână, V. Boricean și Lascu, în timp
ce pe lista plecărilor se află Minciună,
Boţia, Potecu, Alupoaie sau Vasiloi.

„Pregătirea a început pe 16
iulie, iar campionatul va debu-
ta în 25 august. Rămâne de
văzut în ce serie ne vom afla.
Seria I, cea în care ne-am aflat
până acum, va fi foarte grea, cu
echipe precum Ceahlăul Piatra
Neamţ, SC Bacău, SR Brașov,
Oţelul Galaţi sau AFK
Miercurea Ciuc. De la an la an
e tot mai greu, nivelul sportiv
crește, dar suntem încrezători
că ne vom afla în prima parte a
clasamentului”, a declarat și
Rareș Secăreanu, președinte al
echipei de fotbal a CS Olimpic
Cetate Râșnov.

În meciurile amicale ale
verii, echipa a pierdut cu ACS
Poli Timișoara (0-2) și cu
Sportul Snagov (2-6), învingând
formaţia secundă a celor de la FC
Voluntari (4-2).
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Pasajul subteran din centrul istoric al
Râșnovului a fost inclus într-un proiect cultu-
ral de promovare a artei urbane, concept
acceptat de Primăria Râșnov la propunerea
arhitecţilor, care au venit cu această soluţie
pentru crearea unei identităţi vizuale pentru
acest perimetru. Zidurile pasajului se transfor-
mă practic într-o galerie de artă în aer liber, iar
lucrarea de pictură murală a fost selectată 
într-un concurs de idei în care s-au prezentat
trei proiecte distincte.

Concept unitar pentru 
centrul orașului
„În ideea unui concept unitar al centrului

orașului, dar și în cea a bogatului calendar de
evenimente culturale pe care îl are Râșnovul
pe perioada sezonului estival, am gândit, în
paralel cu Festivalul de Film Istoric, realizarea
unui așa zis festival al picturii murale. De alt-
fel, nu doar în centru, ci și în alte zone din
oraș, există astfel de locuri vitregite, «carii» ce
au nevoie de o identitate. Acţiunile ar trebui să
se repete în fiecare vară sau la doi ani, pentru
ca picturile să fie împrospătate sau refăcute,
dându-se astfel șansa și altor artiști să se
exprime. Ne dorim ca artiștii să poată fi văzuţi
la lucru de către publicul din Râșnov, iar aces-

ta să reprezinte un nou punct în calendarul de
evenimente al orașului”, a explicat arhitectul
Dorin Ștefan.

Comisia care a selectat proiectul artistic
care să dea „viaţă și culoare” zidurilor pasaju-
lui a inclus reprezentanţi ai Primăriei, dar cel
mai important cuvânt de spus l-au avut spe-
cialiștii. Arhitectul Dorin Ștefan este singurul
arhitect român din Catalogul Mondial de Arhi-
tectură, e râșnovean, cunoaște cu atât mai
mult orașul cu cât s-a implicat recent în
proiecte de arhitectură locale, aplicând și
câștigând la licitaţie realizarea proiectului
DALI pentru reabilitarea Casei de Cultură.
„Proiectul faţadei Casei de Cultură este unul
de refacere, a fost realizat după un studiu
istoric și va respecta întocmai modelul origi-
nal”, a rezumat arhitectul.

Povestea clădirilor pictate
Pentru primul proiect artistic de artă

urbană pentru pasajul subteran din centrul
Râșnovului, câștigătoare a fost desemnată una
din propunerile semnate de Lucian Sandu
Milea, arhitect și pictor.

Conceptul propus are ca punct de plecare
realitatea clădirilor existente în oraș, partea
istorică, și face trecerea, odată cu coborârea

în pasaj, către lumea modernă, aflată mereu
în mișcare.

„S-a plecat de la realitatea clădirilor exis-
tente, se coboară în pasaj și se intră în poveste,
cu clădirile pictate. Sunt două componente ale
picturii murale. Una statică, pentru zidurile
expuse privirii pietonilor, și una în mișcare, pe
culoarul subteran, doar cu trafic auto, acolo
unde picturile intră în dinamică, pentru că
altfel se văd lucrurile în mers, din mașină.
Practic, va fi o trecere de la atmosfera caldă pe
care o oferă casele din Râșnov la o altă lume,
cea a lucrurilor văzute din mișcare. Culorile
sunt pastelate, inspirate de locuinţele râșnove-
nilor. Ele se văd prin oraș, turcoaz, verdele
vegetal, etc. 

Din proiectul iniţial al pasajului subteran
au rămas expuși pereţii mulaţi, cu grinzile de
coronament deasupra. Aspectul este de beton
monolit și s-a căutat o soluţie pentru el, cu
atât mai mult cu cât prezenţa acestui pasaj
este în centrul orașului, iar el capătă o va-
loare aparte. Astfel, a trebuit integrat printr-un
gest cultural. Este, practic, și turnura pe care
a luat-o orașul în ultimii 30 de ani, de la o
urbe industrial prăbușită, la dezvoltare pe
partea cultural-turistică”, a precizat Lucian
Sandu Milea, arhitect și pictor, autor al
proiectului selectat.

București, Brașov, Râșnov
„Odinioară, graffiti-ul reprezenta o formă

de revoltă a pictorilor care nu aveau loc în
muzee și expoziţii, dar a devenit foarte la
modă și este aproape instituţionalizat. Echipa
pe care am ales-o acum are un istoric în
această nișă. Am realizat împreună astfel de
lucrări la Colegiul Naţional «DR. I. Meșotă»
din Brașov sau pe strada Verona din București,
unde au loc foarte des astfel de acţiuni.
Oricine este, însă, binevenit la viitoarele noas-
tre astfel de acţiuni, dacă are un background
în pictura murală”, a precizat arh. Dorin 
Ștefan. La fel ca pasajul subteran din Râșnov,
strada Verona din București a fost aleasă ca
spaţiu de exprimare artistică, de promovare a
artei urbane, iar aici picturile se schimbă în
fiecare an, pe perimetre și/sau teme distincte.

Un proiect asemănător realizat de echipa
Lucian Sandu Milea este și Piaţeta Sfântului
Ioan din Brașov, unde a fost redată o poveste
medievală a urbei, tot în urma unui concurs de
idei, din comisia care a ales soluţia făcând parte
proprietarul clădirii, un arhitect și reprezen-
tanţi ai Asociaţiei Carpaterra, iniţiator al
proiectului.

Proiectul de la Râșnov este programat a fi
finalizat la aproximativ o lună de la startul
lucrărilor, la finalul lunii august.

Valoarea proiectului este 
estimată la 4 milioane de lei 

Primăria Râșnov pregătește documentaţia
prin care va solicita o finanţare europeană prin
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -
2020, Axa 13.1 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii
populaţiei în orașele mici și mijlocii din Româ-
nia”, pentru salvarea clădirii în care a funcţionat
prima școală românească din localitate. După ce
clădirea va fi restaurată, în ea se va amenaja un
muzeu al orașului. 

Proiectul este acum în etapa de pregătire a
documentaţiei de avizare a lucrărilor de inter-
venţii (DALI), apoi se vor pregăti și celelalte do-
cumente necesare obţinerii banilor europeni.
Aceste demersuri sunt făcute după ce Primăria
Râșnov a preluat imobilul de la Biserica
Ortodoxă, în luna octombrie 2017, procedurile
de reglemnetare a situaţiei juridice fiind finali-
zate la începutul lunii august 2018. 

Potrivit primelor estimări ale specialiștilor,

pentru consolidarea, restaurarea și reamena-
jarea clădirii va fi nevoie de 3.983.584 lei, inclu-
siv TVA, iar în cazul în care cererea de finanţare
prin POR va fi acceptată, Primăria Râșnov va
suporta 2% din valoarea cheltuielilor eligibile,
restul de 98% reprezentând cofinanţarea acor-
dată de Uniunea Europeană.

În prezent, fosta școală, o clădire simbolică pen-
tru oraș, nu mai este funcţională, fiind abandonată
de mai mulţi ani. Imobilul este într-o stare avansată
de degradare, cu zone de construcţie prăbușite sau
în pragul colapsului. „Având în vedere starea aces-
tei clădiri, sunt necesare o serie de intervenţii
structurale pentru punerea în siguranţă din punct
de vedere seismic, pentru refacerea finisajelor inte-
rioare și exterioare, reabilitarea termică a clădirii,
reabilitarea și refacerea instalaţiilor aferente
clădirii. De asemenea, proiectul prevede realizarea
de plafoane false pentru asigurarea unui iluminat
corespunzător funcţiunii de muzeu, transformarea
podului în mansardă și recompartimentări inte-
rioare, necesare amenajării muzeului”, a precizat
primarul Liviu Butnariu. 

Prima școală românească din Râșnov, salvată de la 
prăbușire și transformată în muzeu cu bani europeni 

De la tradiţional la lumea în viteză a zilelor noastre
Pasajul subteran din centrul istoric, transformat în galerie de artă
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