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Râșnovul ar 
putea avea o 
pârtie de schi 
ca în Dubai
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Va fi cea mai importantă 
competiţie în sporturile de
iarnă pe care România o poate
organiza în acest moment

Oficialii Federaţiei Internaţionale de Schi
(FIS) au anunţat, pe 22 iulie, că Râșnovul va
găzdui, în premieră, etape din Cupa Mondială
la sărituri cu schiurile, la masculin. Astfel, în
weekend-ul liber dintre etapele de la Bad
Mitterndorf (Austria) și Lahti (Finlanda), mai
exact în zilele de 21 și 22 februarie 2020, vor
avea loc două concursuri individuale pe tram-
bulina HS 97 de pe Valea Cărbunării.

Va fi pentru prima dată când Cupa Mondi-
ală la masculin va fi găzduită de Râșnov, după
ce până în prezent aici au poposit etape de
Cupa Mondială la feminin (din 2014), Campio-
natul Mondial de Juniori (2016) și Grand Prix
de sărituri la masculin (2018).

„Ne bucurăm că am primit organizarea
unor etape de Cupă Mondială pentru băieţi,
după toate evenimentele pe care le-am găz-
duit în ultimii ani. Am lăsat mereu o foarte
bună impresie, oaspeţii noștri ne-au oferit
mereu un feed-back pozitiv, astfel că ultima
decizie FIS a venit oarecum firesc. Este rezul-
tatul unei munci depuse în ani de zile. Sun-
tem convinși că vom fi din nou la înălţime”,
ne-a declarat Liviu Butnariu, primarul
Râșnovului.

Evenimentul din februarie 2020 a fost
acordat staţiunii noastre pentru încununarea
eforturilor depuse în ultimii ani în dezvoltarea
infrastructurii, dar și ca un mod de încurajare
a continuării acesteia.

„În urma organizării etapelor de Cupă
Mondială la feminin și a Campionatelor Mon-
diale de juniori de către Federaţia Română de
Schi Biatlon, Primăria Râșnov, Consiliul
Judeţean Brașov, Comitetul Olimpic Român și

Ministerul Tineretului și Sportului, am primit
și cea mai importantă competiţie de seniori,
în sporturile de iarnă, care poate fi găzduită
de România în acest moment. Evenimentul va
aduce cei mai buni sportivi ai disciplinei.
Demonstrăm încă o dată că România poate fi
și este în topul ţărilor organizatoare de mari
competiţii. Cele două etape vor aduce o bună
vizibilitate la nivel mondial, dar și premisele
dezvoltării Râșnovului și a întregului judeţ.
Vom avea parte de un număr mare de specta-
tori, iar participanţii, fie că e vorba de sportivi,
oficiali sau fani, vor vorbi despre o zonă mi-
nunată a României și a Europei. Am luptat
mult pentru această competiţie, iar dacă vrem
să o primim în continuare, în 2021, e nevoie
să realizăm construcţia tribunelor și a noc-
turnei, adică să extindem baza olimpică de pe
Valea Cărbunării”, a precizat și Puiu Gaspar,
secretar general al FRSB.

SĂRITURI CU SCHIURILE
În premieră, Râșnovul va găzdui etape de Cupă Mondială la masculin

Dragi râșnoveni, 
Dragi prieteni și oaspeţi ai Râșnovului, 
Primăria orașului și partenerii săi vă mulţumesc că

ne-aţi fost alături în număr atât de mare la două din cele
mai importante evenimente de peste an. „Zilele Râșnovu-
lui” au fost și în acest an un moment unic în viaţa orașu-
lui, care ne-a strâns încă odată alături, mândri de comu-
nitatea noastră, iar Festivalul de Film Istoric, care a urmat
imediat după, a adus în orașul nostru peste 10.000 de
oaspeţi. Râșnovul turistic crește de la an la an, iar cifrele
dovedesc asta. De la 42.788 de turiști cât arătau statisticile
din 2010, primul an de când orașul și-a recuperat Cetatea,
am ajuns în 2019 cu mândria de a putea spune că în
ultimii ani orașul nostru este localitatea din judeţ cu cea
mai mare creștere a numărului de turiști și pe unul din
primele locuri din ţară, ca procentaj, la acest capitol. În
2018, Cetatea Râșnov a primit 450.046 de vizitatori, iar
cifrele acestui an se anunţă chiar mai mari. Până la 31
iulie 2019 au fost 235.544 de vizitatori în Cetate, compa-
rativ cu  227.837 la 31 iulie 2018.

Nimic nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Vorbesc în
numele unei echipe care a fost încă de la început con-
știentă de un lucru: cea mai mare șansă a Râșnovului este
turismul. Pentru aceasta, s-a  întocmit o strategie  de dez-
voltare pe care o urmăm pas cu pas. De la proiecte de
infrastructură, până la o agendă de evenimente subordo-
nată acestei „strategii de luptă”. Pentru a atrage turiști,
trebuie să ai cu ce să-i atragi, trebuie să le oferi posibilităţi
de divertisment, nu doar cazare și masă, fiindcă pe acestea
le găsesc peste tot. Cât cheltuie Primăria cu aceste „dis-
tracţii”? Mai puţin decât cheltuie alţii pentru a nu face
nimic. Am reușit să atragem sponsori, să încheiem
parteneriate, și, cum e cazul FFIR, evenimentul a ajuns să
se finanţeze singur. Datorită unor astfel de evenimente
din agenda noastră culturală și sportivă, Râșnovul este
acum un oraș de care puţini nu au auzit încă. Am demon-
strat la Râșnov că administraţia locală poate fi un bun
manager. Am atras investiţii unice în România, cum ar fi
parcul cu dinozauri, în analiză avem acum o nouă prop-
unere, unică pentru Europa de Sud-Est, o pârtie de schi
acoperită, ca în Dubai, completată de un resort cu un
aqua-park de mari dimensiuni, despre care vă informăm
în paginile acestei ediţii a Gazetei. 

O altă confirmare a statutului pe care actuala echipă
l-a adus Râșnovului a fost primită tot în luna iulie: Fede-
raţia Internaţională de Schi ne-a anunţat că, în premieră,
vom găzdui etape de Cupă Mondială la masculin. Va fi cea
mai importantă competiţie în sporturile de iarnă pe care
România o poate organiza în acest moment.

Tot în legătură cu ceea ce facem pentru dezvoltarea
orașului nostru, vă pot spune că în curând vom demara
lucrările de reabilitare la Cetatea Râșnov, cu fonduri
atrase de la Uniunea Europeană. Chiar dacă planurile
noastre sunt stagnate de subfinanţarea căreia, de doi ani,
trebuie să-i facem faţă, ca urmare a tăierilor bugetare
impuse de Guvern, la Râșnov, „treaba chibzuită” se face
mai departe.

Al Dvs.,
Liviu Butnariu, primarul orașului Râșnov

Începute în această primăvară, lucrările la
drumul de pe „Valea Lungă”, care face legătu-
ra între oraș și Colţii Cheii, au fost finalizate.
Practic, în ultimele zile din iulie s-a lucrat la
finisajele de la rigole, montarea elementelor de
siguranţă rutieră și trasarea marcajelor.

Segmentul modernizat începe de la DN
73A și ajunge la captarea de apă, la intrarea
în Colţii Cheii. Prin această investiţie s-au
făcut intervenţii la structura drumului, au
fost realizate corecturi la geometria drumu-
lui, iar în final a fost turnat stratul de asfalt,
operaţiune care s-a făcut „dintr-o bucată”.
De asemenea, au fost amenajate patru
podeţe transversale, care permit scurgerea
apelor pluviale, dar și 21 de podeţe de acces

la proprietăţi, dintre care 17 de 6 metri, trei
de 12 metri și unul de 9 metri.

„Drumul «Valea Lungă» trece printr-o
zonă care se dezvoltă din punct de vedere tu-
ristic și duce la zona de picnic și camping din
Cheile Râșnoavei, una dintre cele mai specta-
culoase formaţiuni geologice din judeţul
Brașov”, a precizat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

Lucrările de modernizare au vizat un sec-
tor de 2,2 km din drumul „Valea Lungă” și au
început  în 14 mai. Valoarea contractului,
finanţat integral de la bugetul local al orașului
Râșnov, a fost de 1.099.636 lei, cu tot cu TVA,
lucrările fiind realizate de firma brașoveană
Fincodrum, desemnată prin licitaţie.

Drumul „Valea Lungă”,
predat „la cheie”
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Câștigători de aproape un deceniu ai fazei
judeţene a concursurilor profesionale pentru
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă,
pompierii râșnoveni au participat, pe 12 iulie,
la faza interjudeţeană a competiţiei.

Salvatorii noștri s-au clasat pe locul al
doilea, la doar zece sutimi de ocupanta primei
poziţii, echipa din Cisnădie (Sibiu).

„Suntem mândri de ceea ce am realizat
la acest concurs și de tot ce facem de aproape
10 ani. Felicitări tuturor participanţilor și
succes în continuare câștigătorilor la faza

naţională! Noi, din păcate, ne oprim aici,
anul acesta, dar băieţii noștri sunt niște
campioni, le mulţumim și suntem siguri că
vor aduce în continuare cinste orașului și
judeţului”, ne-a spus Ionuţ Munteanu, șef al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Râșnov.

Echipa râșnoveană a câștigat în fiecare
din ultimii nouă ani faza judeţeană a concur-
surilor profesionale ale serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă, iar în 2017 a reușit
să se impună și în faza regională.

La zece sutimi de o nouă
calificare la „naţionale”
Pompierii râșnoveni, pe locul secund, la faza regională a concursurilor
profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

100% procent de promovare 

În acest an, la Examenul de Evaluare
Naţională (18-21 iunie) Școala Gimnazială nr. 3
se poate lăuda că toţi candidaţii care au susţinut
probele au luat note peste 5,00.

În cadrul unităţii au fost, în total, 36 de can-
didaţi înscriși, unul dintre ei alegând însă să nu
se prezinte. Dintre cei prezenţi, 6 candidaţi au
avut medii între 9,00 și 9,99, dar au fost și 4 can-
didaţi cu medii între 5,00 și 5,99. Cea mai mare
notă, în cadrul unităţii, a fost obţinută de Iulia
Teodora Sferle, care a primit și singura notă de
10,00, la proba de matematică. La Română, ea a
primit 9,65, astfel că media finală a fost de 9,82.
La polul opus, cea mai mică medie obţinută a
fost 5,07. 

La Școala 1, înscriși la examen au fost 7 can-
didaţi, iar unul a lipsit. Din ceilalţi 6, patru au
luat note peste 5,00, iar ceilalţi doi au luat note
de 4. Cea mai mare medie obţinută aici a fost a
Cosminei Elena Ţierean, care a obţinut 8,10 la
proba de română, dar 5,90, la matematică, iar
media finală a fost 7.00. 

„Am avut un an cu rezultate foarte bune la
Evaluarea Naţională. La Școala 3, toţi copiii au
avut medii peste 5, iar la Școala 1 ponderea
acestora a fost de două treimi. Rezultatele au
adus de la sine și succes în procesul de

admitere. Cei mai mulţi absolvenţi au ales clase
cu profil real de la colegiile Andrei Șaguna, Dr.
Ioan Meșotă, Grigore Moisil, Unirea, Andrei
Mureșanu sau Emil Racoviţă. Felicit copii pen-
tru muncă și dăruire, cadrele didactice pentru
efort, iar părinţilor le mulţumim pentru
susţinere. Am mers mereu pe același drum.
Succes copiilor în noul drum și să fie mândri de
provenienţa lor școlară, așa cum suntem și noi
de ei!”, ne-a declarat prof. Oana Chete, director
al Școlii nr. 3.

La Școala Gimnazială „Peter Thal”, înscriși
în Evaluare au fost 70 de copii. Doi au absentat,
astfel că au mai ajuns în clase 68. Dintre aceștia,
36 au avut medii situate între 9,52 și 5,00,
echivalent cu un procent de promovare de
52,94%. De altfel, cea mai mare medie, de 9,52,
a fost obţinută de Ken Kasai (9,60 la română și
9,45 la matematică). În schimb, cea mai mică
medie a fost un 1,00 „curat”. 

„31 elevi au obţinut o medie de peste 8,00.
Kasai Ken, absolventul cu media cea mai mare,
a fost admis la Colegiul Naţional «Andrei
Șaguna». Mai avem și doi elevi intraţi la
Colegiul Naţional «Dr. Ioan Meșotă», iar alţi doi
la Colegiul Naţional de Informatică «Grigore
Moisil». 46 de elevi au fost admiși la licee, iar
alţi 14 au optat pentru școli profesionale și
învăţământ dual”, a precizat prof. Doina
Mihăilă, director al Școlii Gimnaziale nr. 2.

Evaluarea Naţională: Performanţa 
a fost anul acesta a Școlii nr. 3

ȘCOALA 1
Interval de medii Nr. elevi 
7,00 1
6,99 – 6,00 2
5,99 – 5,00 1
4,99 – 4,00 2
Cea mai mare medie: 7,00 – Cosmina
Elena Ţierean (8,10 română și 5,90
matematică)
Cea mai mică medie: 4.12
Înscriși: 7
Absenţi: 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
Interval de medii Nr. elevi 
9,99 – 9,00 6
8,99 – 8,00 8
7,99 – 7,00 10
6,99 – 6,00 8
5,99 – 5,00 4
Cele mai mari trei medii: 
9,82 – Iulia Teodora Sferle (9,65 română și
10,00 matematică)
9,67 – Anda Maria Tișcă (9,65 română și
9,70 matematică)
9,60 – Mihai Alexandru Bujor (9,45
română și 9,75 matematică)

Cea mai mică medie: 5.07

Înscriși: 36

Absenţi: 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
„PETER THAL”
Interval de medii Nr. elevi 
9,99 – 9,00 4

8,99 – 8,00 18

7,99 – 7,00 5

6,99 – 6,00 11

5,99 – 5,00 8

4,99 – 4,00 6

3,99 – 3,00 10

2,99 – 2,00 3

1,99 – 1,00 3

Cele mai mari trei medii: 
9,52 – Kasai Ken (9,60 română și 9,45

matematică)

9,17 – Alysia Marieta Neagoe Băltăţeanu

(9,15 română și 9,20 matematică)

9,12 – Diana Irimie (9,65 română și 8,60

matematică) 

Cea mai mică medie: 1,00

Înscriși: 70

Absenţi: 2

Promoţia 2019, în cifre

Două note 
de 10,00 la 
Bacalaureat

Sesiunea de vară a examenului de Bacalau-
reat a venit cu rezultate ușor mai bune faţă de alţi
ani, la Liceul Tehnologic Râșnov. Astfel, înscriși la
examen au fost 65 de candidaţi, dar 4 au absentat.
Dintre cei 61 care au susţinut toate probele, 26 au
„picat”, iar dintre aceștia, 10 au fost respinși cu
medii între 5,00 și 5,88. 

Cea mai mare medie a Bacalaureatului
2019 i-a aparţinut lui Ștefan Drăgoi – 9,48, care
a obţinut și o notă de 10,00 la disciplina
Geografie (proba la alegere). El a mai luat 8,60
la română și 9,85 la istorie (proba obligatorie a
profilului). A doua medie de 9 la Bac este 9,08
și a fost obţinută de Ana Roșu (9,2 la română,

8,8 la istorie și 9,25 la geografie). O a doua notă
de 10,00 a fost obţinută de Andrada Bandic,
pentru proba la română. Tânăra a luat 10,00 în
urma contestaţiei, nota iniţială fiind 9,3. Ea a
mai obţinut 8,5 la istorie și tot 8,5 la geografie,
astfel că media finală a fost 9,00.

Candidaţii care nu au reușit să a examenul în
sesiunea din iulie, mai au o șansă în luna august. 

Interval de medii Nr. elevi
9,99 – 9,00 3

8,99 – 8,00 4

7,99 – 7,00 13

6,99 – 6,00 15

Total înscriși: 65

Neprezentaţi: 4

Respinși: 26 (10 dintre ei cu medii între

5,00 și 5,88) 

Rezultate sesiunea 
din vară, 2019

Primăria Râșnov a realizat, în această
perioadă, mai multe lucrări în una din cele mai
importante zone de agrement a orașului, respec-
tiv Promenada. Astfel, pe lângă lucrările de
întreţinere a zonei, recent, aici a fost turnat covor

asfaltic pe două alei, pe segmente care până nu
demult erau pietruite. Una dintre zonele nou
asfaltate este la intrarea în promenadă dinspre
parcare. Tot acum a fost asfaltat și ultimul seg-
ment al unei alei care ajunge la lac.

Toate aleile principale din
Promenadă sunt asfaltate 

Recent a fost turnat covor asfaltic pe ultimele două segmente care mai erau pietruite

Lucrările sunt estimate 
la un milion de lei 

Primăria Râșnov a lansat licitaţia pentru sis-
tematizarea și execuţia canalizării pluviale în
cartierul Florilor, valoarea contractului fiind esti-
mată la 1.109.238 lei, fără TVA. Din suma totală,
857.596 lei, fără TVA, reprezintă valoarea esti-
mată a lucrărilor de sistematizare, iar 251.641,
fără TVA, este costul estimat pentru realizarea
canalizării. Pentru identificarea unui construc-
tor, Primăria Râșnov a lansat o procedură simpli-
ficată, termenul de depunere a ofertelor fiind 1
august. După semnarea contractului, construc-
torul va avea la dispoziţie șase luni pentru
finalizarea lucrărilor. 

Prin acest contract se vor monta conducte

subterane pentru colectarea apelor pluviale, dar
se vor instala și borduri prefabricate noi. Ulterior
se vor reface suprafeţele carosabile, iar la final va
fi realizată semnalizarea rutieră. 

Conform expertizelor Primăriei Râșnov, cir-
culaţia pe anumite porţiuni din reţeaua de alei
carosabile se face cu sens unic, din cauza parca-
jelor, care ocupă o parte din artere. Pe lângă par-
cajele amenajate pe aleile carosabile, se găsesc și
câteva platforme amenajate. Starea carosabilului
este în general bună, remarcându-se urme ale
unor intervenţii la reţele de utilităţi. Neajunsul
principal îl constituie insuficienţa dispozitivelor
de colectare și evacuare a apelor de precipitaţii
din zonă, precum și a canalizării pluviale core-
spunzătoare. Trotuarele au lăţimi variabile și
îmbrăcămintea din mixturi asfaltice. Aceasta se
află într-o stare generală acceptabilă. 

Cartierul Florilor va avea un nou
sistem de captare a apelor pluviale
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Pe 22 iulie, la sediul Prefecturii Brașov, în
prezenţa ministrului Mediului, Graţiela
Gavrilescu, primarul orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, a semnat contractul de finanţare
privind închiderea gropii de gunoi din orașul
nostru, o semnătură care încheie mulţi ani de
muncă. Practic, în anul 2009 a fost sistată
depozitarea în fosta groapă de gunoi a orașului,
iar edilii râșnoveni au încercat să rezolve pro-
blema închiderii acesteia. Unele lucrări au fost
făcute de-a lungul anilor, însă, pentru a se
respecta legislaţia în domeniu, este nevoie de
intervenţii mult mai ample și costisitoare. 

„În anul 2017 a fost refăcut studiul de fezabi-
litate pentru închiderea depozitului, în
parteneriat cu Ministerul Mediului și cu
Administraţia Fondului de Mediu. După alţi
doi ani, am rezolvat acum cea mai mare pro-
blemă, finanţarea. Sper că proiectul se va
derula repede, fără a avea probleme, mai ales
în ceea ce privește licitaţiile, unde știm că pot
apărea tergiversări datorate în special
nemulţumirilor dintre ofertanţi”, a precizat
primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
după ce a semnat contractul de finanţare. 

Acesta a amintit că după anul 2009, când s-a

sistat depozitarea, groapa a fost acoperită cu
pământ. „Acum este nevoie de lucrări de captare
a levigatului, de captare a gazelor și de împrej-
muire”, a menţionat primarul. În total, proiectul
Râșnovului are o valoare de aproximativ 5 mi-
lioane de lei. „Pentru lucrările de închidere,
finanţarea este asigurată integral de Adminis-
traţia Fondului de Mediu. În schimb, monito-
rizarea post-închidere, care durează 25 de ani,
nu este finanţată de la bugetul de stat. Eu sper să
se rezolve și această problemă”, a mai spus edilul. 

Conform contractului, lucrările de închidere
a depozitului trebuie finalizate în anul 2020. 

Pe lângă Râșnov, contracte de finanţare
pentru închiderea gropilor de gunoi s-au sem-
nat și pentru Făgăraș, Săcele, Victoria și
Zărnești. Un dosar de finanţare a depus și
Primăria Codlea, însă, pentru a putea semna
contractul, mai trebuie să depună unele clari-
ficări. O altă primărie care trebuie să rezolve
problema depozitului neconfom de deșeuri (de
la Timiș - Triaj) este cea a municipiului Brașov,
însă aceasta nu a depus încă documentaţia la
Administraţia Fondului de Mediu, având încă
clarificări de făcut cu privire la situaţia juridică
a terenului pe care este groapa de gunoi. 

ÎNCĂ O PROBLEMĂ A RÂȘNOVULUI, REZOLVATĂ: 

Fostul depozit de deșeuri va fi ecologizat 
cu bani de la bugetul de stat 
Lucrările costă aproape 5 milioane de lei și trebuie finalizate în anul 2020 

Lucrările, estimate la peste 12
milioane lei, vizează 15 străzi
din această zonă a Râșnovului 
și reprezintă o continuare a 
programului de modernizare 
a iluminatului în oraș 

Programul de modernizare a iluminatului
public din Râșnov a început să prindă contur,
pe mai multe străzi din oraș fiind instalate
corpuri de iluminat cu tehnologie LED. Pe
unele străzi, lucrările s-au încheiat, pe alte
artere se vor termina anul acesta. Însă, recent,
Primăria Râșnov a lansat licitaţia pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor de moder-
nizare a iluminatului public, precum și de tre-
cere în subteran a cablurilor de telecomuni-
caţii în Cartierele 1 și 2. Mai exact, intervenţi-
ile se vor realiza pe 15 străzi, respectiv Tudor
Vladimirescu, Panduri, Postăvarului, Mihail
Sadoveanu, Alecu Russo, Ion Heliade
Rădulescu, Barbu Ștefănescu  Delavrancea,
Ioan Slavici, Crizantemelor, George
Topârceanu, Vasile Alecsandri, Zaharia Stancu,
Ana Ipătescu, Primăverii și Toamnei.

„Valoarea estimată a contractului este de
12.059.082 lei, fără TVA, din care 280.444 lei,
fără TVA reprezintă costul estimat al proiec-
tării, iar 11.778.638 lei, fără TVA, este suma
estimată pentru lucrările propriu-zise. Ter-
menul de depunere a ofertelor a fost 30 iulie,
urmând ca dosarele depuse de potenţialii
constructori să intre în evaluare”, a declarat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Prin modernizarea sistemului de iluminat
de pe cele 15 străzi, Primăria Râșnov estimează
că va fi redus consumul de energie electrică cu
minim 40%, ceea ce înseamnă o reducere sem-
nificativă a costurilor, dar și a poluării. De
asemenea, prin alegerea surselor de iluminat cu
LED se realizează obiectivele directivelor
europene. Nu în ultimul rând, având în vedere
că se va realiza un sistem de iluminat stradal cu

un număr redus de modele de aparate de ilumi-
nat, va rezulta și o reducere a costurilor de
întreţinere, iar în anumite cazuri, lămpile vor
putea fi mutate dintr-un loc în altul.

Lămpi de iluminat cu LED
funcţionale în Florilor,
Chimica și pe alte patru
străzi din oraș 
Primarul Liviu Butnariu a anunţat, pe de

altă parte, că au fost finalizate lucrările la
reţelele de iluminat din cartierele Florilor,
Chimica, dar și pe  străzile Narciselor, Libertăţii
și Glăjărie. În unele zone, cum este cazul
cartierului Florilor, în proiect a fost inclusă și
modernizarea reţelelor de alimentare cu
energie electrică, însă lucrările la acestea au
fost întârziate. „Pentru lucrările de regle-
mentare electrică (la reţeaua de alimentare –
n.r.) procedurile sunt mai complicate, pentru
că proiectele trebuie avizate de Electrica. De
asemenea, devizele de lucrări sunt aprobate de
furnizorul de electricitate. Printre altele, anul
acesta, procedurile au fost prelungite, pentru
că valorile au fost actualizate după aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului prin care
a fost stabilit salariul minim brut în domeniul
construcţiilor”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Tot anul acesta sunt programate lucrările pe
strada Republicii (unde va fi modernizat ilumi-
natul și se va lucra la reţeaua electrică), pe strada
I.L. Caragiale (modernizarea iluminatului public
și intervenţii la reţeaua electrică) și pe DN 73,
respectiv pe străzile Caraiman și Șoseaua Bran.

Iluminatul cu tehnologie LED 
va fi și în Cartierele 1 și 2

� MARCAJE NOI PE TOATE
STRĂZILE DIN RÂȘNOV. ÎN PRO-
GRAM ESTE INCLUSĂ ȘI TRASAREA
LOCURILOR DIN PARCĂRILE REZI-
DENŢIALE. Ca în fiecare an, la infrastructura
stradală din Râșnov se realizează lucrări de
reparaţii și întreţinere. În acest an, lucrările au
fost realizate etapizat. Astfel, potrivit primarului
Râșnovului, Liviu Butnariu, în primă fază, unde a
fost cazul, s-au refăcut suprafeţele asfaltice. După
încheierea acestei etape, pe străzi au apărut
muncitorii care se ocupă de realizarea marcajelor
rutiere, inclusiv trecerile de pietoni. „Pe lângă
marcajele de pe străzi vor fi trasate și locurile din
parcările rezidenţiale din cartierul ISR, astfel
încât acestea să poată fi atribuite în baza proce-
durii stabilite prin Hotărâre de Consiliu Local”, a
precizat primarul. 
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Mii de oameni, râșnoveni și oaspeţi din toată
ţara, au participat, în perioada 12-14 iulie, la
evenimentele incluse în agenda „Zilelor
Râșnovului”, ce au început cu tradiţionala
paradă și au continuat cu două zile pline de
momente artistice. Capetele de afiș ale specta-
colelor au fost celebra Andra, respectiv Dinu
Iancu Sălăjanu. Alături de ei, pe scenă, timp de
trei zile, au urcat artiști cunoscuţi sau tinere ta-
lente din Râșnov, din Brașov sau oaspeţi din alte
locuri, aplaudaţi cu toţii de mii de oameni
prezenţi pe Valea Cetăţii.

Nu au lipsit probele spectaculosului Festival
Naţional Ecvestru, ajuns la cea de-a XVII-a ediţie.

Parada ce deschide 
an de an sărbătoarea
Cea mai importantă sărbătoare de peste an a

orașului nostru a debutat cu tradiţionala paradă,
deschisă, ca în fiecare din ultimii 17 ani, de
Fanfara „Ţara Bârsei”. În urma ei au defilat
călăreţii, aceștia fiind urmaţi de reprezentanţi ai
instituţiilor din oraș, sportivi, elevi, ansambluri
populare, pompieri, poliţiști locali și militari.
Coloana de sărbătoare s-a oprit în locul special
amenajat pe Valea Cetăţii, unde s-a dat startul ofi-
cial al evenimentului, cu un spectacol al artiștilor
locali, de la „Călușarii râșnoveni”, „Fetele de la
Romana” și până la tinere talente ale zonei.

„Am o nostalgie de fiecare dată când se
apropie Zilele Râșnovului. Sunt bucuros pentru
tot ceea ce se întâmplă aici, acasă, sunt bucuros
că tot mai mulţi copii participă la activităţile
comunităţii și că tot ceea ce am gândit în urmă
cu 17 ani merge mai departe. De la an la an,
toate lucrurile ce se întâmplă cu ocazia acestui
eveniment sunt tot mai frumoase”, a spus
președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian
Veștea, care a deschis cele trei zile de sărbătoare,
alături de primarul Liviu Butnariu și de dr.
Constantin Ducar, un adevărat „părinte” al Festi-
valului Naţional Ecvestru.

Numeroși concurenţi la
probele de tracţiune
Principala atracţie a Festivalului Ecvestru a

fost proba de tracţiune, la care a participat un
număr record de concurenţi. La proba de tracţi-
une cu doi cai au participat 25 de echipaje (caii
au avut de tras, în trei minute, un buștean de 2,5
metri cubi, iar câștigător a fost desemnat
echipajul care a parcurs cea mai mare distanţă),
iar la cea de simplu s-au înscris 51 de con-
curenţi. De altfel, având în vedere numărul
mare de concurenţi de la proba de simplu, dar
și faptul că exista riscul să plouă, timpul a
fost redus de la 2 minute la 1. 

Ca la fiecare ediţie, ambele probe,
respectiv cea de simplu și cea de
dublu, s-au desfășurat „pe muchie de
cuţit”, pentru că, de fiecare dată când
spectatorii aveau impresia că a fost
stabilit câștigătorul, mai apărea un cal
sau echipaj care parcurgea o distanţă
mai mare. 

Vremea nu a fost 
un impediment 
La finalul celor trei zile, primarul

Râșnovului, Liviu Butnariu a făcut un scurt
bilanţ al „Zilelor Râșnovului”, concluzia fiind
aceea a unui nou succes. 

„În ciuda vremii, evenimentul a fost unul
de succes. Am avut o participare record, de
peste 50 de concurenţi la proba de simplu și 25
de echipaje la cea de dublu. Acest festival
crește de la an la an, fiind recunoscut în toată
România. Am avut concurenţi din toată ţara,
inclusiv din Teleorman sau Satu Mare. Pe
lângă acest festival a fost și concertul Andrei,
care a reușit să aducă înapoi, în Valea Cetăţii,
peste 5.000 de oameni, care iniţial s-au speriat
puţin de ploaie”, a spus primarul Orașului
Râșnov, Liviu Butnariu.  

„Zilele Râșnovului”, moment unic în viaţa orașului

� PROBA DE SIMPLU
Locul I: Ilie Andrei – Zărnești 
Locul II: Preda Valentin – Dâmboviţa 
Locul III: Velea Valentin – Râșnov 
� PROBA DE DUBLU 
Locul I: Preda Valentin – Dâmboviţa 
Locul II: Uszoges Aron – Budila 
Locul III: Vereș Sebi – Satu Mare 

� Valentin Velea, Râșnov: „Cred
că nicăieri în ţară nu au mai fost

peste 50 de cai la o singură
probă, cum a fost aici, la cea
de simplu. Concurenţa
este astfel tot mai mare. E
bine că sunt tot mai mulţi
participanţi. Ne pregătim

încă de acum pentru concur-
sul de la anul”.

� Ilie Andrei,
Zărnești: „A fost
foarte greu, anul
acesta am venit
pentru prima dată
aici, la Râșnov. O să
mai vin și cu altă o-
cazie, pentru că mi-a
plăcut ce am văzut”.

� Preda Valentin,
Dâmboviţa: „Caii

au tot meritul, nu
neapărat noi. Vin
de cinci ani la
Râșnov, dar prima
dată cu acești cai.

Îi antrenez pentru
aceste evenimente”.

Lista completă a câștigătorilor probelor de tracţiune

Mii de oameni au participat la manifestările organizate pe Valea Cetăţii
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Călușarul și Romana, dansuri ale locului, jucate 
an de an în prima seară a Zilelor Râșnovului.

Mijlocul sezonului estival e marcat cu cinci
zile de muzică rock la poalele Cetăţii Râșnov,
între 31 iulie și 4 august. A VII-a ediţie a
Rockstadt Extreme Fest a adus în Râșnov mii de
participanţi din toată Europa sau chiar din ţări de
pe alte continente, vorbim de biletele vândute. 

Pe afișul 2019 apar numeroase trupe ale
diferitelor ramuri de „metal”, între ele Dimmu
Borgir, Accept, Six Feet Under, Paradise Lost,
Hypocrisy, Clawfinger, Korpiklaani, Soilwork,
Bloodbath, Candlemass, Katatonia, Betraying the
martyrs, Mgla, Asphyx, Mortem, Unearth, 1349,
Bolzer, Ektomorf, Adept, Walking dead on Brod-
way, Schammasch, Onslaught, Crystal Lake,
Brothers till we die, Sworn Enemy, Sur Austru,
Hexis, Hteththemeth, Omega Diatribe, Crimena,
Blutrină, Ktera sau Alister Mars.

În acest an, sărbătoarea rockului a programat
alte două evenimente distincte. Unul a fost
„Rockstadt Underground Artists”, care a avut loc

pe 31 iulie, și a reprezentat un concurs pentru
șase trupe underground, care s-a încheiat cu pre-
mierea câștigătorilor și cu două recitaluri ale tru-
pelor Dordeduh și Bucovina. 

De asemenea, vineri și sâmbătă, e progra-
mat evenimentul „The Cave between worlds”,
în interiorul peșterii „Valea Cetăţii”. Prima zi e
rezervată concertelor oferite de proiectele
muzicale „Alone In The Hollow Garden” și
„Aktau Eos”, iar în ziua a doua concertele sunt
susţinute de „ARAC Ensemble” și „Void Ov
Voices”. Dată fiind locaţia, durata reprezen-
tanţiilor din fiecare zi e fixată la cel mult o oră
și jumătate, din motive ce ţin de protejarea
ecosistemului peșterii.

Cum au fost așteptaţi, din nou, mii de vizita-
tori, organizatorii au pregătit două locuri speciale
de camping, fiecare cu capacitate de 800 de cor-
turi, unul pe terenul de fotbal de pe Valea Cetăţii,
iar celălalt pe Valea Glăjeriei. 

Iubitorii muzicii clasice au avut din nou
ocazia să asculte muzică clasică în Biserica
Evanghelică, din orașul nostru. Astfel, în 20
iulie, iubitorii genului au putut urmări concer-
tul oferit de Ansamblul baroc Elena & Paul
Cristian & Klaus Philippi, iar pe 27 iulie pe cel
al Ensemble Olivastro & Istvan Csata. A fost a
10-a ediţie a Festivalului „Musica Barcensis”
care, ca în fiecare an, a programat evenimente
și în orașul nostru. Ediţia 2019 e un „periplu”
al muzicii clasice în 10 „cetăţi”, cu peste 240 de
artiști din România, Germania, Grecia, Elveţia,
Ungaria și Norvegia.

La 10 ani de „Musica Barcensis”

La jumătatea lunii iulie, moment ales cât
mai aproape de Zilele Râșnovului, vârstnicii
râșnoveni s-au întâlnit din nou, pentru a-i cele-
bra pe cei dintre ei care își serbează ziua de
naștere în prima jumătate a anului. Astfel, 80 de
persoane au fost prezente la evenimentul găz-
duit de un restaurant din oraș, unde s-au depă-
nat amintiri, ca la orice astfel de întruniri, dar 
s-a și dansat, participanţii rămânând cu
momente deosebite în suflete. Momente pe care,
cu siguranţă, le vor povesti la următoarea întâl-
nire. Iar aceasta este programată spre finalul
anului, când vor fi celebraţi ceilalţi pensionari

din oraș, cei născuţi în semestrul al doilea.
„A fost un bun prilej de a ne revedea într-o

«formaţie» ceva mai extinsă. O idee foarte bună,
care a fost pusă în practică cu implicare din
partea tuturor participanţilor, dar și cu sprijinul
lui Liviu Butnariu, care ne susţinte de fiecare
dată. Ne-am simţit foarte bine și am fost cu toţii
încântaţi. Astfel de momente ne dau mai multe
zâmbete și ne fac să ne dorim să ne vedem din
nou. Abia așteptăm seria a doua, dar și Ziua
Internaţională a Pensionarilor, care vor avea loc
în toamnă”, ne-a spus Ștefan Popa, lider al filialei
Râșnov al Sindicatului Pensionarilor.

Concerte în peșteră, noutatea ediţiei 
2019 a Rockstadt Extreme Fest

Vârstnicii născuţi în prima
jumătate a anului s-au 
serbat cu povești și dans

Momentul când Valea Cetăţii a devenit neîncăpătoare, concertul Andrei.
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Trupa Byron a deschis
prima seară a FFIR 2019 
Trupa Byron a deschis, în 19 iulie, la ora

20.00, prima seară a Festivalului de Film și
Istorii Râșnov. Artiștii au mai urcat pe
scena FFIR și în trecut și, ca de fiecare dată,
spectacolul a fost garantat. În aceeași seară,
a fost proiectat filmului rusesc „Leto / O
vară rock’n’roll” (2018, regia de Kirill
Serebrennikov).

„Decembrie ‘89”:
deschiderea oficială a FFIR 
Panelul „Decembrie ‘89” a deschis seria dez-

baterilor din cadrul Festivalul de Film și Istorii
Râșnov 2019. De altfel, acest eveniment a marcat
și deschiderea oficială a festivalului. Preţ de 2 ore
și 25 de minute, Ion Caramitru, Stere Gulea,
Antonie Popescu și Alexandru Gussi au analizat
Revoluţia română, anul 1990 și urmările acelor

evenimente istorice. „La ora 10, am dat telefon
acasă și am aflat de anunţul privind sinuciderea
lui Milea. În momentul acela, am alergat la acel
maior, i-am dat de veste, el a coborât în TAB, a
verificat, a ieșit plângând, a dat cu chipiul de
asfalt și a zis «Nu mai am șef, nu mai am ordin,
sunt la dispoziţia dumneavoastră». Oamenii au
început să se îmbrăţișeze cu militarii și, împre-
ună, am plecat pe b-dul Ana Ipătescu, spre tele-
viziune…”, și-a amintit Ion Caramitru. 

Infrastructura rutieră,
criticată de ambasadorul
SUA în România, 
Excelenţa Sa Hans Klemm
Ambasadorul SUA în România, Excelenţa Sa

Hans Klemm, a participat pentru a patra oară la
Festivalul de Film si Istorii (FFIR) Râșnov, prima
dată fiind prezent la ediţia din 2016. Anul acesta,
ambasadorul american a fost prezent la dez-
baterea „50 de ani de la aselenizare – Tehnologie,
Politică, Propagandă”, ce s-a desfășurat în 20
iulie. La eveniment a venit și ambasadorul
Israelului, Excelenţa Sa David Saranga (oficialul
din Israel este la prima participare la FFIR). 

În timpul discuţiilor, ambasadorul SUA a
avut și o remarcă legată de infrastructura
rutieră: „Este încă dificil să ajungi nu în Brașov,
nu la Râșnov, ci în Transilvania, în general.
Există o mare nevoie de infrastructură în
România. (…) Fără conexiuni rutiere, fără
autostradă și cu un sistem de cale ferată care
poate fi îmbunătăţită, pentru mine, este uimitor
cât de plin de viaţă este Brașovul”.

Ambasadorul Israelului,
postare pe pagina de
socializare, după 
participarea la FFIR 
Prezent la FFIR, ambasadorul Israelului,

Excelenţa Sa David Saranga, a postat pe pagina
de Facebook câteva impresii. „Întotdeauna e
bine să te conectezi cu tânăra generaţie. La Fes-
tivalul de Film și Istorii Râșnov, unde am avut
plăcerea de a împărtăși câteva gânduri despre
diplomaţia publică, cu elevii care au participat
la festival”, a scris oficialul din Israel.

În anii ’70, Adrian Păunescu
a avut o bursă în America
În 23 iulie s-a desfășurat o excelentă dez-

batere despre muzica rock & folk & co. din
ultimele șase decenii. A fost prima dezbatere a
celei de-a doua săptămâni de #FFIR 2019. 

„Rolling Stones au schimbat felul în care
era cântată muzica: de pildă, faptul că în turneu
aveau un designer de costume cu ei, care le
făcea costumaţii diferite pentru fiecare concert,
era ceva nou în industrie. La fel, faptul că, pen-
tru fiecare cântare, adaptau preţul biletelor în
funcţie de cerere, era o inovaţie. Cum a fost și
faptul că au introdus monitoarele audio pe

scenă, pentru ca să poată auzi pe scenă cum
sună ce cântă. A patra inovaţie a fost că au
introdus conceptul de Meet & Greet“, a declarat
una dintre participante, Abigail M. Rupp.

„În anii ’70, Adrian Păunescu a avut o
bursă în America. Acolo l-a văzut pe Dylan, 
s-a îndrăgostit de genul lui de muzică. Când
s-a întors, s-a sfătuit cu Dan - Andrei Aldea, cu
Nicu Covaci, cum poate să facă și el, în
România, acest tip de muzică directă, prin care
să intre în contact direct cu tinerii și să trans-
mită un mesaj. Și a făcut-o foarte bine o
vreme, până a dus cenaclul Flacăra în altă
direcţie”, a mărturisit Doru Ionescu. 

Concert impresionant în
Biserica Evanghelică 
În 25 iulie, în Biserica Evanghelică a fost un

concert Neuer Kammerchor din Heidenheim,

Germania. „A fost, probabil, unul dintre cele
mai mari ansambluri care a cântat în
această biserică de peste 800 de ani”, au afir-
mat organizatorii. Corul este compus din 75
de membri.

Devenit un brand al orașului, FFIR (Festi-
valul de Film și Istorii Râșnov) a fost și anul
acesta un succes. De-a lungul celor 10 zile de
festival (19 – 28 iulie), peste 10.000 de specta-
tori au asistat la cele 20 de dezbateri, 57 de
filme, 4 spectacole de teatru, 8 concerte rock-

’n’blues și 14 concerte de muzică veche. Ediţia
a fost una spectaculoasă și extinsă. Astfel, pe
lângă Râșnov, în acest an, FFIR a ajuns și la
Codlea și Crizbav. De asemenea, la iniţiativa
primarului Râșnovului, Liviu Butnariu, anul
acesta, la Râșnov, în curtea Școlii Gimnaziale

„Peter Thal” a fost amenajat un cort cu o
capacitate de 200 de locuri, în acesta fiind
organizate dezbaterile din cadrul Școlii de
Vară. În aceste condiţii, Cinematograful „Amza
Pellea” a rămas „rezervat” numai pentru
proiecţiile de film. 

Anul acesta, temele principale au fost căderea
comunismului, prima aselenizare și Iuliu Maniu.
Anul viitor, la propunerea președintelui Consiliu-
lui Judeţean Brașov, Adrian Veștea, o temă a FFIR
ar trebui să fie împlinirea a 10 ani de la preluarea
Cetăţii Râșnov de către comunitate. 

10.000 de spectatori în 10 zile de festival 
Râșnovul a fost, din nou, capitala istoriei și filmului
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„Ce știam noi, în 1989,
despre libertate?”
Prezent, în 20 iulie, la dezbaterea privind li-

bertatea economică, jurnalistul Moise Guran a
lansat în timpul discuţiilor o serie de întrebări:
„Ce știam noi, în 1989, despre libertate? Liber-
tatea înseamnă doar să strigi pe străzi? Sau
înseamnă mai mult decât atât? Nu înseamnă și
responsabilitate? Nu cumva, pe 20 mai 1990,
am avut un referendum naţional cu întrebarea
«Vreţi să plece comunismul?», la care românii
au răspuns «Nu», în proporţie de 87%?”. 

„Eroii care ne-au 
lăsat o viaţă”
Pe 24 iulie, la Cinematograful „Amza

Pelea” din Râșnov a fost prezentat documen-
tarul „Eroii care ne-au lăsat o viaţă”, în care
sunt arătate principalele ascensiuni din anul
centenar 2018 realizate de Echipa Naţională
Montană a Jandarmeriei Române. Invitaţi spe-
ciali au fost jandarmii brașoveni membri ai
acestei echipe, brașoveni recent sosiţi în ţară
după o altă performanţă notabilă. Mai exact, pe
17 iulie, lt. Deleanu Tudor, plt.adj.șef Gârniţă
Constantin, plt.adj. Bârligă Marian și plt.adj.
Blajiu Marian au arborat drapelul naţional pe
„Tronul Zeilor”, la cei 5.642 de metri ai vârfului
Elbrus din munţii Caucaz.

La începutul filmului, primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnaru, și Inspectorul șef al
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Nicolae
Titulescu” Brașov, colonel Cristian-Elly Păliștan,
au ţinut să sublinieze importanta jandarmeriei
în zilele noastre și în activităţile noastre zilnice.

Competiţia de documentare,
adjudecată de un 
producător care a câștigat
două premii Oscar 
Aflată la a doua ediţie, competiţia de filme

documentare a atras atenţia producătorilor din
toată lumea. În concurs au fost înscrise 1.000 de
producţii, iar în finală s-au calificat 15, dintre
care 7 românești. Premiul juriului de profesio-
niști al competiţiei de film documentar FFIR
2019, condus de cineastul francez Pierre Henri-

Deleau, a fost câștigat de pelicula spaniolă
„Tăcerea celorlalţi”, în regia lui Roberto Bahar 
și Almudena Carracedo, produs de Pedro 
Almodovar. De menţionat că Petro Almoldovar
are în palmares, printre altele, două premii
Oscar și două Globuri de Aur. 

La aceeași competiţie, premiul publicului
și cel al juriului de liceeni au revenit producţiei
românești „Jurnalul familiei -escu”, regizată
de Șerban Georgescu și produsă alături de
Liviu Tofan. 

„Nu vom avea niciodată în
România un Harvard. Dar
putem avea universităţi
din ce în ce mai bune”
Panelul pe educaţie al Festivalului de Film si

Istorii Rasnov, „We don’t need no education?!”,
s-a bucurat, printre alţii, de participarea lui
Mircea Dumitru, rectorul Universităţii
București, Marilen-Gabriel Pirtea, rectorul
Universităţii de Vest din Timișoara, Daniela
Vișoianu, președintele Coaliţiei pentru Educaţie,
Lucian Turcescu, profesor de Studii Teologice la
Concordia University din Montréal, și a modera-
torului Madlen Șerban, profesor asociat în
cadrul Universităţii din București și Expert în
Politici Publice pe Educaţie.

„Purtăm această dezbatere în curtea unui
locaș de învăţământ a cărui piatră de temelie s-a
pus la începutul secolului 16! Adesea, nu
rădăcinile ne lipsesc. Doar că trebuie să punem și
ceva peste aceste rădăcini”, a ţinut să puncteze
profesul Madlen Serban, cu referire la locaţia

evenimentului, Școala „Peter Thal”. 
Printre altele, în dezbatere au fost și două

mituri intens vehiculate în societatea noastră.
„Primul mit e legat de sintagma «învăţământul
românesc e net inferior învăţământului din
străinătate», pe care o consider o generalizare
periculoasă. Al doilea mit este că toţi tinerii va-
loroși fac studiile în străinătate. Totuși, dacă ne
uităm la cât costă studiile în străinătate, o medie
lunară de aproximativ 500 de euro, s-ar putea să
realizăm că doar 5% din populaţia României își
permite astfel de studii și că nu neapărat cei mai
valoroși tineri ajung să studieze acolo. Apoi, când
vorbim de emigrare pentru studii, e important de

înţeles cine își dorește mai abitir asta: copilul sau
părinţii?”, a spus Marilen-Gabriel Pirtea, rectorul
Universităţii din Timișoara.

„E adevărat, România nu e nici în cea mai
bună perioadă a sa din punct de vedere politic.
Totuși, e într-o perioadă foarte bună a sa din
punct de vedere istoric. Înţeleg ce înseamnă rata
aceasta atât de mare de emigrare din România și
problemele pe care ea le creează. Totuși, nu sunt
atât de îngrijorat. Suntem într-o lume globaliza-
tă, în care oamenii nu mai sunt legaţi de un anu-
mit loc. Pot să locuiesc în Râșnov și să lucrez
pentru o multinaţională în Canada. Faptul că
tinerii pleacă să studieze este absolut admirabil.

Poate unii se vor reîntoarce, poate alţii nu. Pe
termen scurt, nu e plăcut să știi că 4 milioane
de români au ales să plece. Totuși, pe termen
mediu nu sunt îngrijorat și vă invit să păstrăm
o perspectiva realist-optimistă. A fost bine că
italienii sau irlandezii au plecat masiv din ţările
lor și au creat comunităţi puternice în ţările
unde au emigrat? De unde știm că nu ne aflăm
la începutul unei comunităţi românești glo-
bale? Obsesia noastră cu clasamentul mondial al
universităţilor are importanţa ei. O clasare bună
ne-ar ajuta pentru legitimare. Faptul că nu sun-
tem acolo sau că doar 1-2 universităţi sunt nu e
bine, desigur. Să nu uităm, însă, ce bugete au
universităţile din Statele Unite, Marea Britanie
sau, mai nou, China. Noi nu avem aceste posibi-
lităţi. În același timp, excelenţa unei universităţi
nu e totul. (...) Noi nu vom avea niciodată în
România un Harvard. Dar putem avea univer-
sităţi din ce în ce mai bune, care să îi facă pe
tineri să se gândească mai mult înainte de a
decide să plece pentru studii în străinătate. Tre-
buie să gândim realist”, a punctat Mircea
Dumitru, rectorul Universităţii din București.

„Totul e în favoarea
României de azi. Cu
excepţia demografiei”
Sub genericul „Vom trăi și vom fi liberi!”,

marcând împlinirea a 30 de ani de la căderea
comunismului în România, despre libertatea de
mișcare s-a vorbit mult la Râșnov. 

Despre diaspora s-a discutat în ultima zi de
dezbateri a FFIR, cu Tamar Samash, fost
ambasador al Israelului în România, și Adrian
Cioroianu, delegat permanent al României pe
lângă UNESCO. „Totul e în favoarea României de
azi. E o diferenţă imensă în bine între România
de aici și, de pildă, România de acum 100 de ani
din aproape toate punctele de vedere, cu o unică
excepţie: natalitatea. România de acum 100 de

ani era în creștere demografică, cea de acum e în
scădere. Și asta e foarte important, pentru că
demografia face istoria. Fără demografie, Transil-
vania nu era parte din România. (...) România nu
va fi niciodată un spaţiu vid. Istoria nu cunoaște
spaţii goale. Dacă nu se vor mai naște români,
vor veni alţi români”, a punctat Adrian Cioroianu.
„La Hotelul Alpin din Poiana Brașov, tot perso-
nalul e străin. Am înţeles că de prin Nepal”, a
exemplificat acesta.

Despre migraţie s-a vorbit și în alte dezbateri,
la FFIR. O întrunire a fost cea a românilor întorși
acasă. „În cei 17 ani petrecuţi în străinătate, am
învăţat două lucruri: să nu mă declar dezamăgită
și să nu mă plâng!”, a spus Oana Ramoncea. 9 ani
a lucrat la Universitatea Oxford, manager de
comunicare, din 2014 locuiește la Timișoara, fiind
implicată, printre altele, în proiectul Oxford for

Romania. „Cel mai mare potenţial al României e
resursa umană. N-am avut niciodată în istorie o
resursă umană mai bine pregătită. Problema e că
mare parte din ea e în diaspora”, a spus și Bogdan
Ivănel, plecat în Olanda din 2006 și întors în ţară
imediat după Colectiv. „Dacă nu putem să
aducem tinerii înapoi în ţară, măcar să conectăm
diaspora și să lucrăm cu toţii împreună”, a spus
Vlad Măcelaru, acum IT-ist în România, după ani
de experienţă în Olanda și Japonia. „Brandul de
ţară se face cu fiecare român care migrează și
care devine ambasador” sau „Noi toţi vă încura-
jăm să plecaţi și să vă reîntoarceţi. Probabil că
ăsta e un act de iubire pentru ţară” (Andrei Oros),
au fost mesaje exprimate la FFIR, festival care
atrage, de la an la an, din ce în ce mai mulţi par-
ticipanţi, din ţară și din străinătate.  

În loc de concluzii
„Festivalul de Film și Istorii Râșnov e o

minune. Cei care îl organizează și îl sprijină fac
un lucru extraordinar. Felicitări din suflet
tuturor! Mulţumesc, festivalului și publicului
pe care am avut onoarea să-l întâlnesc!” - Oana
Pellea, despre ceea ce înseamnă FFIR.

Blues în Grădina Cetăţii 
În 22 iulie, Grădina Cetăţii a fost „capitala

blues-ului”. Pe scenă au urcat Ada Milea și Sir
Blues Vali Răcilă. Artiștii au fost la înălţime, iar
asistenţa numeroasă. După concert a fost
proiectat un film care se bucură de un mare
succes în România: „Moromeţii 2”. 

Acum 50 de ani
Acum 50 de ani, misiunea spaţială Apollo

11 aseleniza. Acum 90 de ani, regizorul Fritz
Lang trimitea o femeie în Lună, cu aparatul de
filmat și machetele lui Hermann Oberth:
Frau im Mond.

În noaptea de 24 iulie, cosmonautul
Dumitru-Dorin Prunariu și „Vocea Filmelor”,
Irina Margareta Nistor au fost în Cetatea
Râșnov, alături de trupa CelloFun, pentru a
evoca și a (re)construi o noapte magică, a
primului pas pe lună.

„Trăiesc și predau educaţie religioasă în Montreal, parte din Quebec, probabil unul din-
tre cele mai seculare spaţii din America de Nord, în care francofonii catolici au întors
cu totul spatele Bisericii Catolice în anii ’70. În anii 2000, autorităţile locale au realizat că
oamenii nu mai înţelegeau religia și, urmare a unui studiu realizat vreme de doi ani, au
recomandat reintroducerea predării religiei în școli. De atunci, se predă religia în toate
școlile publice și private din regiunea Quebec, între clasa a 2-a și clasa a 11-a. Se predă
religia în formulă pluri-religioasă, non-confesională. În România, pe de altă parte, se
predă altfel religia, în formulă confesională. Mai merită spus că religia și știinţa nu sunt
în opoziţie și că predarea religiei și cea a știinţei nu intră deloc în contradicţie defel” 
-  Lucian Turcescu, profesor de Studii Teologice la  Concordia University din Montréal.

Din Quebec, despre importanţa educaţiei religioase
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O delegaţie de investitori ucrainieni și
autorităţi locale din orașul Gostomel, de
lângă Kiev, Ucraina, a fost primită, în 13
iulie, în sediul Primăriei orașului Râșnov,
pentru a discuta cu edilii locali despre dez-
voltarea infrastructurii de turism din staţi-
une. Delegaţia ucraineană a fost condusă de
primarul orașului Gostomel, Prylypko Iurii
Ilici, și formată din consilieri locali, un arhi-
tect și oameni de afaceri, iar partea română
a fost formată din primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, europarla-
mentarul Siegfried Mureșan, la întâlniri
participând și consilieri locali și alţi
reprezentanţi ai comunităţii râșnovene.
Planul investitorilor ucrainieni este
ambiţios, iar dacă va fi pus în aplicare,
Râșnovul ar putea deveni cea mai importan-
tă staţiune turistică a României. 

Orașul din Ucraina și-a
manifestat intenţia de a 
se înfrăţi cu Râșnovul
„Investitorii au în plan să construiască la

Râșnov un aqua-park de mari dimensiuni, un
hotel cu o capacitate de 450 de locuri, o pâr-
tie de schi acoperită. Dacă în ceea ce privește
pârtia de schi  în vedere este un teren disponi-

bil în zona Bazei Olimpice, pentru celelalte
obiective locaţia nu a fost identificată, ei fiind
dispuși să cumpere suprafeţele necesare. Dis-
cuţiile au început în urmă cu mai bine de o
lună, când orașul din Ucraina și-a manifestat
intenţia de a se înfrăţi cu Râșnovul. Atunci
am avut discuţii pentru concretizarea acestui
parteneriat printr-o colaborare economică
consistentă. Pe lângă infrastructura sportivă
și turistică, parteneriatul s-ar putea extinde
prin construirea unui campus sportiv și prin

alte proiecte sociale”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Pârtia de schi ar urma să fie
cea mai lungă din Europa
Pârtia pentru schi alpin și slalom pe care

ucrainienii au în plan să o amenajeze la
Râșnov, cu o lungime de aproximativ 800 m,
ar reprezenta o premieră pentru România.
De altfel, în lume mai sunt câteva astfel de
pârtii acoperite, cea mai lungă dintre ele

fiind în Dubai (800 m), a doua în Essen,
Germania (650 m), iar a treia în Franţa (620
m). Pista acoperită ar urma să fie funcţio-
nală 12 luni pe an, iar condiţiile ar fi simi-
lare cu cele oferite de una în aer liber. Cel
puţin în statele europene, tarifele pentru o
pârtie acoperită sunt asemănătoare cu cele
valabile pentru una în aer liber.

În ceea ce privește aqua park-ul, și acesta ar
urma să aibă dimensiuni impresionante și să
beneficieze de numeroase dotări și amenajări.

Investiţii de milioane de euro
Nu în ultimul rând, investitorii din

Ucraina au în plan să amenajeze în zonă și
alte facilităţi pentru turiști, suma pe care
aceștia au în plan să o investească etapizat la
Râșnov urmând a fi trasă dintr-un fond de
investiţii de aproximativ 500 milioane de
euro. În proiect sunt implicate și trei bănci,
care ar urma să asigure garanţia finanţării
proiectului.  

„Delegaţii din Ucraina au sosit la
Râșnov cu ocazia zilelor orașului nostru.
Noi vom merge în Ucraina în luna
octombrie, când sunt zilele orașului 
Gostomel. În paralel, vom începe și proce-
durile pentru înfrăţirea celor două orașe”, a
precizat Liviu Butnariu. 

Râșnovul ar putea avea o pârtie de schi ca în Dubai 
Un proiect de investiţii finanţat din Ucraina a fost prezentat autorităţilor locale. 
Pe listă sunt investiţii unice pentru România, printre care și un aqua-park de mari dimensiuni 

Delegaţia din Ucraina, primită la Râșnov, de zilele orașului.

PÂRTIA DE SCHI ACOPERITĂ DIN DUBAI. O astfel de investiţie locală 
ar fi prima din România și una dintre puţinele din Europa.
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