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Premieră pentru
România: Grand 

Prix de sărituri cu
schiurile, la masculin

Orașul Râșnov a fost intens promovat în cadrul
Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2018,
ediţie aniversară, care a celebrat 50 de ani de la
debutul evenimentului. Astfel, principalele atracţii
turistice din staţiunea noastră au apărut frecvent în
spoturile de publicitate din timpul festivalului, dar
și în unele interviuri cu vedetele Cerbului de Aur.
Unul dintre acestea a fost realizat chiar la Dino
Parc Râșnov, protagonistă fiind Elena Foureira
(foto), unul dintre juraţii festivalului.  

Și Cetatea Râșnov a fost promovată în cadrul
festivalului Cerbul de Aur 2018, monumentul
apărând în mai multe spoturi publicitare care au
fost difuzate în pauzele transmisiunii de la Brașov.
De asemenea, unele restaurante din oraș au apărut
și ele pe lista organizatorilor, mai mulţi concurenţi
servind masa aici. Prezentatoarea festivalului, Iulia
Vântur, a ţinut să le mulţumească în mod special,
printre unităţile care au fost menţionate în timpul
festivalului, transmis în direct de TVR, aflându-se
Pensiunea Tudor sau restaurantul La Promenadă.
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Râșnovenii, 
armata și biserica,
într-un singur 
gând și crez

Chiar dacă este vorba de lucrări de peste un
milion de euro, contractul pentru extinderea și
modernizarea reţelelor de apă din Râșnov nu
pare a fi tentant pentru firme. Astfel, potrivit pri-
marului Râșnovului, Liviu Butnariu, în 4 sep-
tembrie a fost termenul de depunere a ofertelor
pentru cea de-a treia licitaţie, lansată în 25 iulie.
„Din păcate, pentru proiectul «Reabilitare și
extindere sistem de alimentare cu apă Oraș
Râșnov» nu a fost depusă nici o ofertă, astfel că
va trebui să derulăm o nouă procedură”, a pre-
cizat Liviu Butnariu. 

Valoarea totală a contractului, pentru care a

fost obţinută o finanţare nerambursabilă prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, este
estimată la 5.100.289 lei, fără TVA, din care cos-
tul estimat al lucrărilor propriu-zise este de
4.909.870 lei, fără TVA. Proiectul prevede
montarea unor noi conducte de alimentare cu
apă pe mai multe străzi, de care vor beneficia 420
de consumatori. De asemenea, tot prin această
investiţie se vor monta 1.785 de contoare noi de
apă, iar în zona Dobrice se va construi o staţie de
pompare, în vederea alimentării gospodăriilor
care nu au în acest moment apă curentă. În do-
cumentaţia aferentă licitaţiei se arată că, din

momentul intrării în vigoare a contractului,
constructorul va trebui să termine lucrările în 24
de luni. „În special rezolvarea situaţiei din zona
Dobrice e prioritară pentru noi, dar, din păcate,
intervin întârzieri, mari deja, din cauză că nu
reușim să găsim constructori. Dată fiind situaţia
anticipată și pentru această a treia licitaţie, în
perioada depunerii ofertelor, noi, ca primărie,
am adus personal în cunoștinţa tuturor opera-
torilor cunoscuţi care efectuează lucrări în
domeniu investiţia de la Râșnov, iar răspunsul
lor a fost aproape același: nu ne putem înscrie la
licitaţie pentru că nu avem muncitori și nu

găsim oameni să-i angajăm”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu. Un alt motiv pentru care
firmele ar fi putut evita contractul de la Râșnov
ar fi fost subevaluarea valorilor estimate pentru
lucrări. „Ne-am pus și această problemă, s-au
mai evaluat o dată indicatorii financiari și s-a
reconfirmat faptul că estimările din caietul de
sarcini sunt la nivelul preţurilor pieţei”, a mai
spus Liviu Butnariu.

A patra licitaţie a fost deja relansată pe 5
septembrie în sistemul naţional de achiziţii
publice, cu termen de depunere a ofertelor 24
ianuarie 2018.

A treia licitaţie fără ofertanţi pentru contractul de peste un milion
de euro pentru reabilitarea și extinderea reţelei de apă din Râșnov

Râșnovul, partener
al Cerbului de Aur Premiere 

la primul
clopoţel
Râșnovul începe să școlească 
profesioniști pentru HoReCa
Prima clasă de învăţământ dual a început cursurile 
pe 10 septembrie, la Liceul Tehnologic din localitate.

Școala „Peter Thal”, număr record de elevi 
Primul an școlar în care s-a ridicat problema 
distribuirii orelor de curs în două schimburi. Paginile 4 - 5

„Faţă” nouă pentru Școala 3, 
teren de sport la Școala 1
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Pe data de 1 septembrie, odată cu înce-
putul anului bisericesc și cu ocazia împlinirii a
55 de ani de Informatică Militară, în curtea
Centrului 42 Comunicaţii și Informatică de
Sprijin, a fost sfinţită piatra de temelie a unei
noi biserici în Râșnov. Aceasta va purta două
hramuri, 13 iulie - „Sfântul Arhanghel Gavriil”
– ocrotitor al armei comunicaţii și informa-
tică, și 30 noiembrie - „Sfântul ierarh Andrei
Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei”. 

Noul sfânt locaș va fi construit după o
decizie luată la nivelul Ministerului Apărării
Naţionale și Mitropoliei Ardealului, iar
lucrările vor avea la bază parteneriatul dintre

Parohia Ortodoxa Râșnov V și personalul
unităţii militare conduse de col. dr. Sorin 
Silviu Bălășescu. 

Slujba de sfinţire a fost oficiată de către
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit, Arhiepis-
copul Sibiului și Mitropolitul Ardealului dr.
Laurenţiu Streza, împreună cu un sobor de
preoţi. Martori ai evenimentului au fost per-
sonalităţi locale, judeţene și naţionale: gl. mr.
Valentin Becheru - reprezentant al Ministeru-
lui Apărării Naţionale; președintele Consiliului
Judeţean Brașov – Adrian Veștea, primarul
orașului Râșnov – Liviu Butnariu, prefectul
judeţului Brașov - Marian Rasaliu, subprefec-

tul judeţului Brașov - Adrian Laurenţiu Folea,
comandanţi ai instituţiilor din Ministerul
Apărării Naţionale din garnizoanele Brașov și
Predeal, comandanţi ai instituţiilor din Minis-
terul Afacerilor Interne din judeţul Brașov,
consilieri ai comunităţii râșnovene, personalul
Centrului 42 Comunicaţii și Informatică de
Sprijin Râșnov și credincioși din localitate. 

„Biserica ce urmează a fi construită este
destinată asigurării activităţii religioase pen-
tru  personalul armatei, personalului militar
în rezervă și în retragere, cât și credincioșilor
parohiei Ortodoxe Râșnov V”, ne-a declarat
preot paroh Dorin Silviu Giurgiu.

Râșnovenii, armata și biserica,
într-un singur gând și crez

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
a fost celebrată la 15 august în toate bisericile
din ţară, iar pentru biserica ortodoxă din Piaţa
Veche din Râșnov ziua a fost una cu dublă
semnificaţie. 

Una din marile sărbători creștine de peste
ani a reprezentat și hramul lăcașului de cult,
acesta fiind neîncăpător pentru sutele de
râșnoveni care au luat parte la slujba reli-
gioasă susţinută de trei preoţi.

„Ca la orice hram, atmosfera și ţinuta au
fost de sărbătoare și au fost binecuvântate de
Dumnezeu. A venit lume multă, poate nu ca
în alţi ani, când sărbătoarea coincidea cu
finalul săptămânii, dar oricum au fost
numeroși credincioși prezenţi”, ne-a declarat
pr. Valeriu Frăţilă, paroh al parohiei Râșnov
III, biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

La finalul liturghiei, credincioșii, alături
de preoţi, au scos icoana Maicii Domnului în
curtea bisericii unde au fost rostite mai multe
rugăciuni și a fost citită și Sfânta Evanghelie.

Copiii din cartierul Predeal au participat
sâmbătă, 1 septembrie, la o acţiune de ecolo-
gizare a zonei de la ieșirea din Râșnov spre
Pârâul Rece.

Alături de Mirela Silaghi, angajată a
Primăriei, în cadrul departamentului care se
ocupă de protecţia mediului și la iniţiativa
căreia s-a desfășurat acţiunea, 22 de micuţi
au adunat deșeuri. Mai mult, acestea au fost
colectate selectiv, iar peturile și dozele din
aluminiu au fost valorificate, din banii
obţinuţi fiind cumpărate dulciuri, drept re-
compensă pentru copiii care au participat la
acţiune, aceștia având vârste cuprinse între
5 și 12 ani.

„A fost o acţiune care s-a născut spontan,
dar rezultatul a fost unul foarte bun. Cu câte-
va zile înainte mă aflam în zonă, în scopul
informării și responsabilizării cetăţenilor
asupra a ceea ce înseamnă deșeuri menajere,
colectare selectivă, etc. Erau și copii prezenţi,
iar ideea unei acţiuni de curăţenie a venit
chiar de la ei. Ne-am întâlnit și am muncit
patru ore. Le-am explicat mai multe noţiuni
legate de deșeuri, de colectare selectivă, iar ei
au fost foarte receptivi. Au curăţat «lună» aria
pe care ne-am desfășurat și chiar mi-au cerut
saci pentru a colecta selectiv și acasă la ei.
Copiii sunt minunaţi și pot da un exemplu
celor mari”, a povestit Mirela Silaghi.

Râșnovul a găzduit cea de-a 
XII-a ediţie a evenimentului 
care promovează un stil de 
viaţă sănătos între tineri

„Poţi fi și tu campion!” este un îndemn des
folosit, devenit chiar refren, dar și un fapt care
a putut fi demonstrat în prima zi de toamnă
calendaristică, în orașul nostru. 

Pe 1 septembrie, sportivii de la CS Olimpic
Cetate Râșnov au răspuns invitaţiei jan-
darmilor brașoveni și au participat la cea de-a
XII-a ediţie a tradiţionalului eveniment.

Astfel, în Promenada Sisi au avut loc
demonstraţii de lupte libere, karate, scrimă,
judo, fotbal, taekwondo sau biatlon, de care
s-au bucurat numeroși spectatori veniţi să îi
vadă la treabă pe cei mici.

Mai mult, au avut loc un exerciţiu
demonstrativ al echipei canine din Jandarme-
ria Brașov, dar și ture pe tiroliana întinsă de
jandarmii montani.

Alături de oficialităţi locale și judeţene, între
cei prezenţi s-a aflat jandarmul și sportivul
Adrian Petre (foto medalion), care nu ratează
nicio ocazie de a promova un stil de viaţă sănă-
tos în rândul tinerilor, datorită căruia aceștia să
se dezvolte armonios. Are și cu ce să îi atragă, în
acest sens, dacă ţinem cont că este un campion,
deţinător al recordului mondial la flotări pe
dosul palmelor, cu 631 de repetări în 15 minute.

La finalul evenimentului, toţi cei care au
participat la activităţile sportive au fost pre-
miaţi de către organizatori, iar majoretele au
oferit și ele un moment aplaudat de public, la
fel ca Hoinarii Craiului, care „au tras cortina”
cu trei cântece de munte.

15 august, zi de mare 
sărbătoare pentru creștinii
ortodocși și hram pentru
biserica din Piaţa Veche

„Poţi fi și tu campion!”: 
Au învăţat acest lucru chiar 
de la unul dintre cei mai buni

Exemplul copiilor: Acţiune de
curăţenie și colectare selectivă 
a deșeurilor, în cartierul Predeal
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Proiectul de modernizare a DN 73, arteră care tra-
versează orașul Râșnov, este departe de a fi intrat în nor-
mal, chiar dacă, după protestele din luna iulie și reacţia
primarilor din localităţile tranzitate de această arteră,
constructorul și-a asumat public un grafic de lucru. 

Astfel, potrivit promisiunii celor de la Asocierea AZVI
SA - SC Straco Group SRL - Tractebel Engineering SA, în
24 august, sectorul din Râșnov trebuia să fie complet
asfaltat, ce e drept, la nivel de strat de bază. Totuși, acest
lucru permitea să se circule în condiţii bune, fără ca
șoferii să fie puși în situaţia de a face slalom printre gropi.
Din păcate pentru râșnoveni sau pentru conducătorii care
trec prin staţiune, constructorul nu și-a respectat graficul.
Pe 10 septembrie stadiul lucrărilor era următorul: doar
50% din tronsonul DN 73 care tranzitează Râșnovul era
asfaltat (de la intrarea în oraș dinspre Cristian și până
aproape de OMV); doar pe aproximativ două treimi din
tronsonul de lucru erau efectuate lucrările de pregătire
(până la intersecţia cu DN 73A, spre Zărnești). De la inter-
secţia cu DN 73A și până la ieșirea din Râșnov spre Bran
sunt dale de beton care, potrivit proiectului, trebuiau
scoase, pentru ca ulterior să se toarne asfalt. 

Trecerile de pietoni, semnalizate
doar după intervenţia autorităţilor 
Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Dru-

muri și Poduri (DRDP) Brașov, a rămas neasfaltată o
porţiune de aproximativ 700 de metri. Totodată, până la
sfârșitul lunii trecute trebuiau închise 4 casete de lărgire

de pe sectorul spre Bran, dar până la termenul stabilit, 24
august, una singură a fost terminată. 

Chiar și pe porţiunile asfaltate, până nu au interve-
nit autorităţile, nu au fost realizate marcajele provizorii
(pentru care se folosește vopseaua de culoare galbenă),
astfel că șoferii aveau mari probleme, mai ales unde sunt
trecerile de pietoni. Constructorului i s-a solicitat ca,
până la deschiderea anului școlar, 10 septembrie, să
traseze măcar trecerile de pietoni, pentru a evita acci-
dentarea copiilor.

Negocieri fără rezultat 
în urmă cu 2 săptămâni 
Cum graficul de lucru nu a fost respectat de construc-

tor, beneficiarul investiţiei, respectiv Compania Naţională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), i-a
convocat, din nou, pe reprezentanţii constructorului.
Potrivit informaţiilor primite de la DRDP Brașov, o primă
discuţie a fost purtată în urmă cu aproximativ două săp-
tămâni, dar atunci constructorul nu a vrut să semneze un
nou grafic de lucrări. În aceste condiţii, potrivit sursei
citate, până pe 15 septembrie vor avea loc noi discuţii și,
teoretic, se va semna un nou plan de lucrări. Scuza invo-
cată de către constructor pentru nerespectarea graficului
asumat în 31 iulie a fost aceea că nu găsește forţa de
muncă necesară pentru a lucra la capacitate normală,
fiind raportate și probleme cu unele utilaje.  

Oficialii de la DRDP speră că firma constructoare va
reuși să ajungă la normal.

O primă remediere s-a făcut 
în 2017, dar problemele au
reapărut. Primăria a cerut 
materiale mai rezistente, 
aprobare obţinută după
numeroase demersuri la Agenţia
de Dezvoltare Regională 
Centru și la Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

De aproximativ un an, Primăria Râșnov face
demersuri pentru a repara porţiunile degradate
din Piaţa Unirii, unde anumite tipuri de piatră
naturală s-au măcinat. Investiţia a fost finalizată
în anul 2016, iar la scurt timp dalele albe și cele
de pe trepte au început să se degradeze. Pentru că
lucrările erau în garanţie, autoritatea locală a
cerut constructorului să remedieze problema.
După nenumărate discuţii și somaţii trimise,
Primăria Râșnov a recurs la reţinerea garanţiei de

bună execuţie pentru lucrările aferente, în va-
loare de 172.186 de lei. Conform contractului din
data de 18 august 2017 s-au efectuat lucrări de
înlocuire a glafurilor din piatră naturală. A fost
vorba despre o suprafaţă totală de 120 de metri
liniari, iar valoarea contractului a fost de 46.635
de lei cu TVA. Materialele folosite au fost aceleași
și nu au rezistat prea mult. Autorităţile locale au
cerut din nou ca problema să fie rezolvată, doar
că firma care a executat lucrările nu a mai dorit

să intervină, chiar dacă proiectul este și acum în
garanţie. În aceste condiţii, autorităţile locale vor
trebui să găsească o altă firmă care să se ocupe de
înlocuirea pietrei sparte. Noul executant va trebui
ales printr-o procedură de licitaţie publică. Acesta
va trebui să folosească materiale care să îndeplin-
ească toate condiţiile de durabilitate în timpul
exploatării (materiale cu rezistenţă bună la
îngheţ - dezgheţ, cu absorbţie mică de apă și cu
rezistenţe mecanice mari). 

Cum lucrările de amenajare a pieţei s-au rea-
lizat printr-un proiect european, reprezentanţii
Primăriei Râșnov au fost puși în situaţia de a
prezenta problema Agenţiei de Dezvoltare
Regională 7 Centru și  Ministerului Dezvoltării
Regionale, dar și de a cere acordul acestor insti-
tuţii pentru schimbarea materialelor. „A fost efec-
tuată o expertiză a materialelor folosite, care a
dovedit că acestea nu fac faţă condiţiilor meteo
(cicluri alternante de îngheţ - dezgheţ). Docu-
mentul a fost trimis, împreună cu o adresă ofi-
cială din partea Primăriei Râșnov, către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru, Alba Iulia.
Toate aceste proceduri au un termen îndelungat
de execuţie, de aici și perioada destul de mare de
intervenţie”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. Acesta a precizat că reprezen-
tanţii ministerului și cei de la ADR Centru au fost
de acord ca Primăria Râșnov să lanseze o nouă
procedură de achiziţie pentru repararea porţiu-
nilor de pavaj afectate. „Ultima discuţie în acest
sens a fost în 28 august, iar în această perioadă
se derulează procedurile de achiziţie în vederea
efectuării reparaţiilor”, a mai declarat primarul. 

Constructorul a reușit 
să reorganizeze lucrările
astfel încât să recupereze
întârzierile cauzate 
de ploile aproape zilnice
din această vară  

Începute în primăvara acestui an,
lucrările de reabilitare a Policlinicii au
avansat destul de mult, chiar dacă anul
acesta vremea a fost neprietenoasă. 

La clădirea Policlinicii a fost refă-
cut aproape tot acoperișul, a fost
ignifugată șarpanta și s-au montat fe-
restrele speciale de la mansardă. Prac-
tic, până pe 15 septembrie, lucrările la
acoperiș vor fi gata. De asemenea, în
spaţiile interioare nou create au fost
montate instalaţiile sanitare și termice,
conductele fiind „mascate” în șapă,
soluţie tehnică menită a le proteja de
eventualele avarii. 

În ceea ce privește spaţiile exte-
rioare, inginerul constructor Iulian
Nilă, reprezentantul firmei care rea-
lizează lucrările, ne-a declarat că „în
această perioadă se dau jos cablurile de
pe faţade, acestea fiind pozate în sub-

teran. De asemenea, este programată
montarea schelelor pentru realizarea
termoizolaţiei exterioare. Prima faţadă
la care se vor efectua aceste lucrări este
cea dinspre Piaţa Unirii. Pentru această
etapă, noi avem deja materialele, astfel
că nu vor fi probleme din acest punct
de vedere”.

Totodată, acesta a precizat că este
gata și casa liftului: „Am comandat și
liftul, care urmează să fie livrat și
montat în a doua parte a lunii vii-
toare”. Tot în aceste zile se vor instala,
în toate cabinetele, și sistemele de
detecţie în caz de incendiu. 

În toată perioada lucrărilor din
această primă etapă de modernizare a
Policlinicii, activitatea medicală s-a des-
fășurat normal. De altfel, acum se ame-
najează și 17 cabinete la mansardă, care
vor fi folosite de medici în cea de-a doua
etapă de modernizare, care presupune
realizarea unor lucrări la spaţiile inte-
rioare existente. Pe de altă parte, Iulian
Nilă a precizat că „în lunile iulie și
august au fost multe zile ploioase în
care nu s-a putut lucra, dar facem ast-
fel încât să terminăm lucrările în
această toamnă, așa cum este prevăzut
în contract”.

„Noua” Policlinică:
Extinderea e finalizată,
urmează faţadele 

DN 73, un proiect cu termen
nedeterminat de finalizare 
Constructorul nu și-a respectat graficul de lucrări, iar reprezentanţii 
CNAIR nu știu când vor reapărea utilajele pe șantier

Primăria Râșnov va lansa în scurt timp licitaţia pentru 
refacerea porţiunilor degradate din Piaţa Unirii 
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PREMIERE LA PRIMUL CLOPOŢEL

Idee pornită în urmă cu câţiva ani și pusă pe hârtie la
finalul lui 2017, clasa de învăţământ dual pentru dome-
niul HoReCa din cadrul Liceului Tehnologic Râșnov a
ajuns la momentul punerii în practică. Astfel, odată cu
deschiderea anului școlar 2018 - 2019, un număr de 27 de
absolvenţi ai clasei a VIII-a încep să înveţe o meserie foarte
căutată atât la Râșnov, cât și în întreg judeţul nostru. 17
dintre ei sunt pe locurile de ospătari, iar restul de 10 sunt
pe cele de lucrători hotelieri.

„Este nevoie de oameni calificaţi pe piaţa muncii și ne
dorim să formăm buni profesioniști într-un domeniu în
care există ofertă, la noi în oraș și nu numai. Elevii aces-
tei clase își vor desfășura partea teoretică a procesului de
învăţământ la liceu, unde avem un laborator cu toate
condiţiile necesare, iar practica va fi asigurată de agenţii
economici implicaţi, fiecare având «în grijă» unul sau
mai mulţi copii”, a spus Liviu Butnariu, primarul
Râșnovului.

„Bobocii” beneficiază de un spaţiu dotat cu cele nece-
sare și care respectă un flux complet de lucru al unei
unităţi de alimentaţie publică, de la magazia de aprovi-
zionare, camera frigorifică unde sunt depozitate produse-
le, linia de prelucrare primară a cănii, legumelor și ouălor,
cea destinată operaţiilor termice și până la sala de mese,
unde vor fi servite preparatele gătite de ei.

„Un vis împlinit!”
Proiectul are la bază un parteneriat între Inspectora-

tul Școlar Judeţean, Primăria Râșnov, Asociaţia Rosenau
Turism și 12 agenţi economici, pensiuni și restaurante din
localitate, dintre aceștia fiind prezenţi la deschiderea nou-
lui an școlar reprezentanţi ai unităţilor Rems, Pănicel,
Râșnov, Belvedere, Casa Râșnoveană, La Promenadă și Pit
Stop. „Este ca un vis împlinit. Ne-am gândit de mulţi ani
la acest sistem. Acum îl și punem în practică. Agenţii au
acum posibilitatea să își școlarizeze proprii angajaţi.
Chiar dacă nu toţi acești elevi vor continua în domeniu
peste ani, tot sunt bineveniţi, oricât de puţini ar fi. Strict
referitor la acest moment, un pas important pe care l-am
reușit este acela că practica se va desfășura joia și vinerea,
atunci când în oraș sunt mai mulţi turiști decât la
începutul săptămânii, iar elevii vor interacţiona cu ei”, a

afirmat și Constantin Ungureanu,
reprezentant al unui agent eco-
nomic din staţiune implicat în
proiect și vicepreședinte al Asoci-
aţiei    Rosenau Turism.

Elevii clasei beneficiază de
burse lunare de 400 de lei, jumă-
tate din sumă fiind asigurată de
către stat, iar cealaltă jumătate de
către agenţii economici implicaţi.

„Ne apasă o mare responsabilitate faţă de acești copii.
În timp, ei vor reprezenta interfaţa noastră cu turiștii.
Râșnovul este staţiune de interes naţional și vrem să ne
prezentăm cum nu se poate mai bine, deoarece oamenii
vor spune «dacă sunt mulţumit,
mai vin la Râșnov, dacă nu, nu mai
vin la Râșnov», nu se vor referi la o
pensiune sau un restaurant
anume. Și atunci le oferim întreg
suportul să ne reprezinte în faţa
tuturor”, a precizat și Daniela
Bonta, președintele Asociaţiei
Rosenau Turism.

Director nou la Liceu
O altă noutate cu care au fost

așteptaţi elevii de la liceul râșno-
vean a fost chiar directorul insti-
tuţiei, în persoana lui Marius
Lungu, profesor de fizică în cadrul
unităţii, primit cu aplauze la ca-
reul de început de an școlar. „Vin
cu toată deschiderea, atât pentru
colegii mei, profesorii, cât și pen-
tru elevi și părinţi. Vrem ca

lucrurile în această unitate să funcţioneze din ce în ce
mai bine. Îi mulţumesc fostului director, Cristian
Dudulean, care a muncit, alături de toţi cei implicaţi,
pentru realizarea clasei de învăţământ dual”, a spus prof.
Marius Lungu, care a preluat funcţia începând cu data de
1 septembrie, în urma unui concurs organizat de
Inspectoratul Școlar Judeţean.

„Ne școlim propriii angajaţi!”
27 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au început școala în prima 
clasă de învăţământ dual inaugurată la Liceul Tehnologic � „Le suntem alături elevilor și îi susţinem, pen-

tru ca ei să plece cu toate cunoștinţele necesare.
Ne punem sufletul «pe tavă» pentru ca mai târziu
să ne mândrim cu elevii noștri.”
- Mălina Ludoșan, profesor 
alimentaţie publică și turism

� „Este prima dată când sunt diriginte la o astfel de clasă.
Este o premieră și pentru liceul nostru. Cred că este un
lucru benefic și vom avea o inserţie profesională bună,
după terminare. Mai mult, avem toate condiţiile nece-
sare desfășurării activităţii, începând de la laborator,
cadre didactice, agenţi economici implicaţi, autorităţi

locale de asemenea.”
- Mirela Bercan, dirigintele primei 

clase de învăţământ dual

� „Eu cred că acești copii au făcut o alegere bună.
Chiar i-am îndrumat către a învăţa o meserie, iar aici,
la Râșnov, chiar asta se caută.”
- Felix Roman, părinte

� „Am venit aici cu gândul de a avea
un loc de muncă asigurat, peste ani.
Ne-au spus părinţii, ne-a plăcut și nouă. Unii avem fraţi
mai mari care lucrează la restaurant sau pensiune, alţii
nu. Pe toţi ne-a adunat aici dorinţa de a învăţa
meserie.”

- Maria Tudor și Elisabeta Mogdel, eleve în 
noua clasă de învăţământ în sistem dual

� „Este impresionant faptul că acești copii pot face și
practică, nu doar teorie. Îi așteptăm și le dorim mult
succes.”
- Daniela Dumitru, pensiunea Belvedere

� „Este un proiect extrem de
benefic comunităţii râșnovene
și comunităţii de afaceri. Ne
interesează ca toţi cei care vor lucra
să fie bine pregătiţi, iar aici au toate dotările necesare.
Mai mult, îi așteptăm și noi cu drag.”

- Iancu Soiu, pensiunea Râșnov

„Ne punem sufletul «pe tavă» 
pentru elevii noștri”



ÎNVĂŢĂMÂNT Pagina 5

Pe parcursul vacanţei de vară, Școala Gimna-
zială nr. 3 a căpătat o „faţă” nouă, după lucrări de
reabilitare exterioară a clădirii, precum și a biblio-
tecii, care urmează să fie dotată cu mobilier nou.
Mai mult, sălile de clasă au fost dotate cu sistem
de video-proiecţie care va contribui, cu siguranţă,
la desfășurarea unui proces instructiv-educativ
modern.

„Suntem siguri că prima zi a anului școlar
2018 - 2019 a fost un prilej de bucurie pentru ele-
vii Școlii Gimnaziale nr. 3, pentru părinţii lor și,
desigur, pentru cadrele didactice, nu numai
datorită revederii după o binemeritată vacanţă,
ci și pentru că școala noastră a îmbrăcat pe par-
cursul verii o «haină» nouă. Ne bucurăm că s-a
realizat asfaltarea și marcarea curţii interioare,
ceea ce contribuie la organizarea unor eveni-
mente, dar și la petrecerea pauzelor elevilor în
condiţii civilizate. În cel mai scurt timp, urmează
amenajarea spaţiilor verzi”, ne-a declarat prof.
Oana Cheţe, director al unităţii.

Și elevii Școlii nr. 1 au pășit foarte încântaţi
în noul an școlar, după ce au primit în dar pro-

priul teren de sport.
„Sunt onorat să fiu alături de copiii orașului,

la fiecare deschidere de an școlar. Au fost câteva
schimbări la Școala 3 și la Școala 1. Ne dorim să
facem tot ceea ce ne stă în putinţă ca ai noștri
copii să se bucure de școală. Considerăm că cei
mici au toate condiţiile și sperăm ca la finalul
anului școlar să îi facă mândri pe părinţi. Le urez
tuturor un an școlar plin de realizări”, a spus și
primarul orașului, Liviu Butnariu.

Toate aceste modernizări au fost posibile
datorită bugetului alocat pentru investiţii celor
două școli de către Primăria orașului Râșnov,
buget care s-a ridicat la aproximativ 500.000 de lei. 

„Ne dorim în continuare o strânsă colabo-
rare cu Primăria orașului nostru, căreia îi
mulţumim pentru implicarea și sprijinul finan-
ciar acordat și avem speranţa că eforturile
depuse vor fi răsplătite cu rezultatele bune și
foarte bune pe care le vor obţine elevii școlii
noastre, atât la învăţătură, cât și la olimpiade
și concursuri școlare”, a mai precizat prof.
Oana Cheţe.

„Faţă” nouă pentru Școala 3, teren de sport la Școala 1

Una din marile realizări ale învăţământului din
Râșnov pentru această vară este aceea că elevii de la
Școala Gimnazială „Peter Thal” vor învăţa într-un
singur schimb. Numărul mare de copii înscriși la
această școală, 904 în 35 de clase, a reprezentat o
provocare pentru autorităţile locale, pentru a asigu-
ra spaţiile necesare. Astfel, una din cele două can-
celarii ale școlii va fi recompartimentată, suprafaţa
fiind suficientă pentru amenajarea unei noi săli de
clasă și a unei săli pentru profesori mai restrânse ca
dimensiune. Ambele spaţii nou create vor fi
funcţionale cel târziu pe 17 septembrie. „Iniţial,
s-a avut în vedere transformarea unei încăperi din
sediul societăţii Goscom în sală de clasă, cu
intrarea tot din curtea școlii. Noua soluţie identifi-
cată este însă mai bună, pentru că reușim astfel să
ţinem toţi copiii împreună”, a afirmat primarul
Liviu Butnariu. „Chiar și așa, este vorba de o
soluţie provizorie. Ne gândim la soluţii perma-

nente, iar acestea pot veni chiar și dintr-o eventu-
ală dezbatere a părinţilor”, a mai precizat acesta.

La această unitate au avut loc, peste vară, acţi-
uni de reparaţii și igienizare în toate clasele și în
toate spaţiile administrative. Ca și la toate celelalte
instituţii de învăţământ din oraș, fie că vorbim de
grădiniţe, școli sau liceu, fondurile au fost asigurate
de la bugetul local. 

„Școala arată bine, iar condiţiile sunt foarte
bune, lucru pentru care suntem recunoscători
domnului primar și Consiliului Local Râșnov. Pro-
fesorii noștri sunt calificaţi și cu experienţă. Ne
dorim să avem parte de o comunicare continuă cu
părinţii”, a declarat prof. Doina Mihăilă, director al
Școlii „Peter Thal”, completată de către președin-
tele Asociaţiei Părinţilor, Cătălin Nan: „Copiii știu
ce au de făcut, profesorii de asemenea. Eu îmi
doresc să transmit părinţilor un gând: cei mai buni
sunt cei calmi, dar implicaţi și fermi”.

Un singur schimb 
la Școala „Peter Thal”

„Primul ghiozdan”, al treilea 
an al proiectului lansat 
de primarul Liviu Butnariu.

„Bobocii” din clasele pregătitoare - Școala 3 și Scoala 1.

Teren de sport și pentru elevii de la Școala 1.

Curtea Școlii 3 a fost asfaltată și va deveni un loc de joacă... cu surprize.

Izolare termică 
și refacere faţadă la
Școala 3 - imagini 
din timpul lucrărilor.
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Solistul formaţiei Viţa 
de Vie: „E unul dintre 
cele mai frumoase 
locuri în care cântăm”
Unul dintre cele mai așteptate momente ale

FFIR a fost concertul acustic al trupei Viţa de Vie
din Grădina Cetăţii, de pe 28 iulie. Asistenţa a
fost numeroasă, în jur de 1.400 de persoane, iar
membrii trupei Viţa de Vie au fost impresionaţi
de eveniment. „Dacă îmi aduc bine aminte, ăsta
e unul dintre cele mai frumoase locuri unde
cântăm”, a declarat solistul trupei Viţa de Vie,
Adrian Despot.  

Peste 1.000 de oameni au participat și la
recitalul Dan Byron și Doru Trascau din 27
iulie, „bonusul” pentru spectatori fiind eclipsa
de lună.

Cavaleri, domniţe și 
invitaţi de seamă la 
Festivalul Medieval
În zilele de 31 august, 1 și 2 septembrie, pe

Valea Cetăţii a avut loc a treia ediţie a Festivalului
Medieval al Cetăţii Râșnov. Cu acest prilej, cava-
lerii și domniţele i-au întâmpinat pe râșnoveni,
dar și pe turiști, într-o atmosferă medievală. 

De asemenea, pe scenă au urcat nume mari
ale muzicii românești, cele trei zile ale eveni-
mentului avându-i drept cap de afiș pe Talisman,
Adda, respectiv Ro-Mania, spectacolele fiind
aplaudate la scenă deschisă de numeroșii specta-
tori prezenţi pe Valea Cetăţii.

30 de crame, sute de 
sortimente de vin și 
artiști de renume la
Rose’n’Wine Fest 2018
Pe 1 și 2 septembrie, în Piaţa Unirii s-a des-

fășurat Rose’n’Wine Fest 2018, a treia ediţie a
Festivalului Vinului. Timp de două zile, în centrul
orașului au fost prezente aproximativ 30 de
crame, din ţară și din străinătate, care au oferit
spre degustare sute de sortimente de vinuri. 

De asemenea, cei prezenţi s-au bucurat de
momente artistice de clasă, pe scena special ame-
najată pentru festival urcând mari interpreţi
români, cum ar fi Ionuţ Dolănescu, Ionuţ Fulea,
sau Tudor Turcu, dar și mult îndrăgitele trupe
Compact sau Phoenix.

PATRU FESTIVALURI LA FINAL DE SEZON ESTIVAL

Fără covor roșu, fără fiţe, fără isterie, fără
breaking news, acesta a fost motto-ul celei de-a 
X-a ediţii a Festivalului de Film și Istorii Râșnov
(FFIR), ce s-a desfășurat în această vară, pe parcu-
rsul a 10 zile, în Grădina Cetăţii și la Cinemato-
graful Amza Pellea. 

„Festivalul este unul dintre cele mai impor-
tante evenimente din agenda culturală a
Râșnovului. După 10 ediţii, FFIR face deja
parte din identitatea culturală a staţiunii, mar-
când spectaculoasa ascensiune a orașului
transilvan în topul naţional al destinaţiilor
cultural-turistice”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Această a 10-a ediţie, aniversară, pusă sub
semnul Centenarului României Mari, a propus 46
de producţii cinematografice - dintre care 8 avan-
premiere, 16 concerte, 20 de dezbateri, aproape
70 de invitaţi din domenii extrem de diverse -
printre care 6 ambasadori, un spectacol de teatru
și o școală de vară la care au participat 20 de
liceeni și 40 de studenţi bursieri. 

FFIR este un proiect al Asociaţiei Râșnov
Society, iar anul acesta a beneficiat de  o finanţare
de la Consiliul Judeţean Brașov, prin programul
de finanţări nerambursabile din bugetul propriu

al judeţului destinat proiectelor culturale.

Asistenţă record la 
ediţia din acest an 
Anul acesta, conform estimărilor organizato-

rilor, 9.237 oameni au fost prezenţi la proiecţiile
de film, la dezbateri și la concerte! Asta în condiţi-
ile în care, în premieră, accesul la parte dintre
evenimente a fost pe baza unui bilet de intrare în
valoare de 10 lei. Asistenţa a fost mult mai
numeroasă decât cea de anul trecut, când au fost
înregistraţi 6.991 de vizitatori. 

De altfel, și organizatorii susţin că a fost cea
mai bună ediţie, dar au promis că vor spune ace-
lași lucru și anul viitor. 

„Sacrificarea pionului”,
prima producţie 
premiată la FFIR 
Noutatea acestei ediţii a fost competiţia de

filme documentare în cadrul căreia au concurat
8 producţii din Porto Rico, Belgia, Italia, Israel,
Bulgaria, Spania, Polonia și România. Com-
petiţia a fost câștigată de producţia „Sacrifi-

carea pionului / Pawn Sacrifice / Zhertva na
peshki”, regie: Assen Vladimirov (Bulgaria,
2018), premiul fiind acordat de un juriu com-
pus din Henri Deleau, Irina Margareta Nistor,
Gabriela Albu, Claudia Nedelcu Duca și 
Bogdan-Florin Popovici. 

Tot în cadrul acestei competiţii, pelicula
„Operaţiunea nunta / Operation Wedding /
Operacija Kâzas”, regie: Anat Zalmanson-
Kuznetsov, (Israel & Letonia – 2016) a obţinut
premiul juriului de liceeni (format din doi elevi
din Râșnov, trei din Brașov și coordonat de Irina
Margareta Nistor).

De asemenea, pelicula „Dacii Liberi - Filmul”,
regie: Andrei Gorgan & Monica Lazurean Gorgan
(România, 2018), a obţinut premiul publicului. 

Donaţie pentru Hospice
„Casa Speranţei” 
Încă de la început, organizatorii FFIR nu

și-au propus ca festivalul devină o sursă de veni-
turi. Ba mai mult, anul acesta, încasările de la
concertul trupei Viţa de Vie au fost donate către
Hospice „Casa Speranţei”, suma primită de aceas-
tă asociaţie fiind de aproximativ 14.000 de lei.  

Aproape 10.000 de participanţi 
la cea de-a 10-a ediţie a FFIR 
Festivalul de Film Istoric face deja parte din identitatea culturală a Râșnovului, iar evenimentul crește de la an la an 

Dezbatere despre 
securitatea României 
În 28 iulie a avut loc Dezbaterea

„Provocările de securitate ale României”, la care
au participat generalul Nicolae Ionel Ciucă,
șeful Statului Major al Apărării, diplomatul
râșnovean Sorin Ducaru, fost ambasador al
României în SUA și asistent al secretarului
general NATO, și Dan Mihalache, ambasadorul
României în Marea Britanie. „Pe primul loc, în
ceea ce privește ameninţările la adresa secu-
rităţii mondiale aș pune aspectul revizionismu-
lui și contestării ordinii mondiale stabilite la
finele secolului trecut. Rusia regretă dispariţia
Pactului de la Varșovia și a URSS. China e o
putere în creștere, care consideră ca n-a primit
un rol suficient de mare atunci când s-au pus
pilonii ordinii mondiale, la mijlocul secolului

trecut. Chiar și SUA, prin președintele Trump,
consideră că această ordine mondială, deși cre-
ată cu contribuţia puternică a SUA, nu mai
servește integral serviciile Statelor Unite ale
Americii, mai ales în partea de comerţ și chiar
și în cea de securitate, unde consideră că a fost
prea generoasă cu aliaţii ei”, a declarat Sorin
Ducaru, în timpul dezbaterii. 

Dacii în Cetate: Ateliere,
gastronomie și lupte ca
acum 1.900 de ani

Cetatea Râșnov a găzduit, în perioada 25 - 26
august, a treia ediţie a Festivalului Dacic Comi-
dava, un eveniment care reunește an de an pres-
tigioase grupuri de reînscenare istorică dornice
să ofere publicului o mostră de viaţă autentică
dintr-un campament militar. 

Publicul a avut ocazia să se reîntâlnească cu
dacii, sarmaţii și romanii care se luptau acum
1.900 de ani pentru aceste locuri, cu atelierele lor
meșteșugărești, cu gastronomia antică, cu lupte
de gladiatori și bătăliile pentru antica Comidava.

Astfel, vizitatorii au putut vedea cum se fa-
bricau armele, bijuteriile dar și cum trăiau dacii
pe aceste meleaguri. De asemenea, pe perioada
festivalului au avut loc o serie de reconstituiri ale
unor obiceiuri străvechi și chiar a unor lupte din-
tre daci și romani. 

Mii de persoane au participat la festivalul de muzică electronică Dancing
Mountains, care s-a desfășurat în perioada 1 - 2 septembrie în campingul de pe
Valea Cetăţii. Au fost invitaţi să mixeze unii dintre cei mai mari DJ din ţară.
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Ambasadorul SUA 
în România, un fan
declarat al FFIR
Ambasadorul SUA în România, Exce-

lenţa Sa Hans Klemm, este unul dintre fanii
declaraţi ai Festivalului de Film și Istorii
Râșnov, el participând la mai multe ediţii. A
venit la Râșnov și în acest an, unde a avut o
întâlnire și cu cursanţii Școlii de Vară
„Astra”, în 28 iulie. La această întâlnire a par-
ticipat și ambasadorul Israelului în România,
Excelenţa Sa Tamar Samash.   De altfel, a
devenit o tradiţie ca la FFIR să participe
ambasadori ai unor state importante. Anul
acesta, printre participanţi au mai fost
ambasadorul Germaniei în România, Exce-
lenţa Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul
Franţei în România, Excelenţa Sa Michele
Ramis (foto, alături de primarul Liviu
Butnariu și ambasadorul SUA). 

Tradiţionalul derby Chimia-Bucegi 
a avut loc, ca în fiecare an, 
odată cu prezentarea lotului 
CS Olimpic Cetate

Așa cum se obișnuiește de câţiva ani la finalul lunii
august, înaintea debutului oficial al sezonului fotbalistic, au
avut loc două evenimente „în cuplaj”, un adevărat spectacol
care bucură iubitorii din orașul nostru ai fenomenului.

Tradiţionalul joc dedicat echipelor de old-boys ale for-
maţiilor Bucegi și Chimia a adunat în acest an cei mai mulţi
foști fotbaliști, aproape 40 la număr.

Derby-ul istoric al orașului s-a încheiat la egalitate, scor
3-3, trecându-se astfel la lovituri de departajare, unde, din
nou, nu s-a putut decide o câștigătoare... dar nici nu era
nevoie de așa ceva, căci mai importantă a fost atmosfera cre-
ată de eveniment.

Pentru Chimia au evoluat: Florin Șerban, Ene Bogdan,
Apostol Sorin, Reit Alin, Diaconu Constantin, Ghica
Flavius, Ghica Cristi, Dragu Dan, Costel Ilie, Buhuși
Ciprian, Ţăndărel Vasile, Runceanu Aurel, Aroșculesei
Vasile, Aroșculesei Rareș, Voicu Marinică, Stinghe Viorel,
Cristolovean V., Fucea Dan, Băltăţescu, Olaru Gheorghe și
Apostol Ionuţ.

Adversari, în tricoul Bucegiului, le-au fost: Berbece
Marius, Botea Daniel, Bangălă Ilie, Stîngă Alin, Chiper
Mihai, Cătălin Ilie, Botea Ovidiu, Călugăr Răzvan, Borcea
Bogdan, Radu Cristinel, Stoica Florin, Butnariu Liviu,
Cojenelu Dorin, Babeș Adrian, Condei Ion și Ilie Blaj.

În premieră, în 
seria ardeleană 
Odată cu „El Clasico” a avut loc și

prezentarea lotului CS Olimpic Cetate
Râșnov, echipă aflată pentru al treilea sezon
consecutiv în Liga a III-a, dar în premieră în
seria ardeleană a eșalonului.

Portari: Daniel Mutu (venit de la AS SR
Brașov), Mihok Levente, Alexandru Tănase
(venit de la AS SR Brașov )

Fundași: Bogdan Neculăescu, Alin
Dobre, Sorin Bogyor, Sorin Marin,
Laurenţiu Căpăţână (venit de la AS SR
Brașov), Alexandru Magopeţ (venit de la
Celta Brașov), Andreas Portic.

Mijlocași: Șerban Moraru (venit de la
AFC Hărman), Lucian Codreanu (venit de la
AS SR Brașov), Sergiu Mihai (venit de la
KSE Târgul Secuiesc ), Andrei Lascu (venit
de la ACS Steagu Roșu), Ionuţ Robu, Rareș
Coltofean (venit de la Inter Tărlungeni),
Flavius Staicu, Blaj Iliuţă.

Atacanţi: Alin Damian (venit de la AS SR
Brașov), Vlad Boricean (venit de la KSE
Târgu Secuiesc), Alexandru Vârlan (venit de
la AS SR Brașov), Mariean Nicolae.

Antrenor: Florin Dîrvăreanu.

„EL CLASICO” CU PREZENŢĂ NUMEROASĂ

Ultima dezbatere: 
„Buni români din 
vremea Regatului”

Ultima discuţie publică din cadrul ediţiei a
10-a a Festivalul de Film și Istorii Râșnov a avut
ca temă „Buni români din vremea Regatului”.
Protagoniști au fost istoricul Nicolae Pepene,
directorul Muzeul Judeţean de Istorie Brașov și
al FFIR, Alina Pavelescu, director adjunct
al Arhivele Naţionale ale României, și Gabriel
Badea-Păun, istoric de artă.

FFIR a ajuns 
și la Brașov 
Festivalul de Film și

Istorii a debutat pe 20 iulie
cu o dezbatere, în cadrul
căreia Ioan Aurel Pop, pre-
ședintelele Academiei Ro-
mâne și rectorul Universi-
tăţii Babeș-Bolyai, a vorbit
la Cinematograful Amza
Pellea, despre despre „Marele
Război în istoriografie și în
film”. Seara, în Grădina Cetăţii, a

fost un concert Unda și a fost proiec-
tată comedia The Death of 

Stalin (filmul scoţianului
Armando Iannucci, creatorul
serialului de comedie
VEEP). Tot în prima zi,
FFIR a ajuns la Brașov. La
Centrul Cultural Reduta, a
fost proiectat documentarul

„Marea Unire - România, la
100 de ani”, realizat în acest

an de Mihuţ Nastasache,
Marilena Stănescu, Sergiu

Olteanu, cu toţii de la Agerpres.

Ţapinarii au tras cortina
ediţiei 2018 a FFIR 
Nici în ultima zi publicul nu a lipsit. Pro-

gramat iniţial în Grădina Cetăţii, concertul tru-

pei Ţapinarii s-a desfășurat la cinematograf, din
cauza condiţiilor meteo. Sala de spectacole a
fost neîncăpătoare, iar spectatorii au plecat cu
amintiri plăcute de la festival.

Ziua Regelui la FFIR 
22 iulie a fost Ziua Regelui. În cadrul dez-

baterii despre abdicarea Regelui Mihai I la
FFIR 2018, istoricii Andrei Muraru și
Alexandru Muraru, politologul Cristian
Pârvulescu și publicistul Ioan Stanomir au dis-
cutat pornind de la volumul „Regele, comu-
niștii și Coroana. Adevărata istorie a abdicării
lui Mihai I”, publicat în anul 2017.

„Actul de la 30 decembrie 1947 reprezintă
o lovitură de stat, una care începuse lent, în
1944, și care a pus capăt unui întreg proces
istoric, nu doar monarhiei constituţionale. A
pus capăt legalismului, constituţionalismului
și a orientat România către est”,  a declarat în
timpul conferinţei istoricul Alexandru Muraru.
În continuarea dezbaterii, au fost proiectate
documentare despre Majestatea Sa: „Regele
Mihai al României - despre viaţă”, producţie
2018 și „Războiul Regelui (din 2016)”.

În aceeași zi avut loc dezbaterea „Ce fel de
popor suntem?”, lectori fiind Mircea Dumitru
și Teodor Paleologu.    Dosarul Roșia Montană,

dezbătut la Râșnov 
Adrian Cioroianu, ambasadorul României

la UNESCO, a vorbit la FFIR despre patrimoniul
cultural, iar discuţia a ajuns și la exploatările
miniere de la Roșia Montană, un subiect sensibil
pentru România. „În zona minelor romane, nu
cred ca se va mai putea face vreodată exploatare
minieră. Acolo sunt lucruri unice în lume! Sunt
lucruri mai interesante din punct de vedere
istoric, decât cele aflate într-o mină romană din
Spania, care are un statut similar”, a declarat
Adrian Cioroianu. 

„Au fost 17 luni, din ianuarie 2017 până în
iunie 2018, în care am tratat dosarul Roșia
Montană cu buna-credinţă cu care am tratat

toate celelalte dosare. Chiar am făcut propa-
gandă în sens pozitiv și am fost foarte optimist.
Dar am avut un optimism temperat de faptul
că, foarte probabil, avocaţii părţii române au
sfătuit la o oarecare prudenţă. Și unele minis-
tere, mai curând decât unii miniștrii, au îndem-
nat tot la prudenţă. De ce? Dacă aș fi jurist
probabil că aș putea să vă spun”, a mai spus
Cioroianu.  

Istoricul a mai precizat că „acum situaţia
este următoarea: evaluarea făcută în 2018 este
valabilă 3 ani. Dacă se va vrea, acest dosar
oricând are șanse, după evaluarea care s-a
făcut. În momentul actual, cei mai importaţi
sunt avocaţii. Povestea astea nu mai e politică,
nu mai e istorică, este o dezbatere de avocaţi”. 
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Va fi prezent Kamil 
Stoch, cel mai în 
vogă săritor din lume
Pe trambulinele de pe Valea Cărbunării va

sări, cu prilejul primului Grand Prix găzduit
de România, cel mai în vogă săritor al
momentului, campion olimpic și câștigător al
ultimei ediţii a Cupei Mondiale, polonezul
Kamil Stoch. Acesta s-a născut în 1987 la
Zakopane, a învăţat să schieze la trei ani, iar
la nouă a făcut primul salt pe o trambulină. În
2014 a devenit campion olimpic atât pe tram-
bulina normală, cât și pe cea mare, titlu pe
care și l-a apărat în 2018.

În palmaresul său, polonezul are 287 de
participări în Cupa Mondială, de 57 de ori
clasându-se pe podium și având 31 de victorii.

În premieră absolută pentru România,
Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile de
pe Valea Cărbunării va găzdui două etape de
Grand Prix la masculin, programate în 21 - 23
septembrie.

Astfel, după organizarea excelentă a
etapelor de Cupă Mondială la feminin, timp de
cinci ani, Federaţia Internaţională de Schi
(FIS) a decis că a venit vremea pentru nivelul
următor, atribuind României și o competiţie
de mare anvergură la băieţi.

Cu acest prilej, la Râșnov se vor afla 41 de
săritori de renume, practic elita acestei disci-
pline, la masculin.

Competiţia este una cofinanţată de Consi-
liul Judeţean Brașov, iar Primăria și Consiliul
Local Râșnov, parteneri tradiţionali ai Fede-
raţiei Române de Schi Biatlon (FRSB), vor
susţine de asemenea evenimentul. 

„Este unul dintre cele mai importante
evenimente organizate de România. Vom avea
oaspeţi dintre cei mai buni sărituri cu schi-
urile. Este datoria noastră, a judeţului Brașov,
la tradiţia pe care o avem, de a crea astfel de
evenimente. Baza de la Râșnov își arată încă o
dată utilitatea”, a spus Adrian Veștea, preșe-
dintele Consiliului Judeţean Brașov.

Noi amenajări la 
Complexul Olimpic
În pregătirea competiţiei, Complexului

Olimpic de la Râșnov i-au fost aduse îmbună-
tăţiri, fiind turnaţi 1.000 de metri pătraţi de
asfalt pe alei, pe diverse trasee între trambu-
lină, cabinele de verificat echipamentele și
staţia de transport pe cablu. Totodată, au fost
montate borduri pe o distanţă de 500 de metri,
iar platformele auxiliare de la baza trambulinei
au fost refăcute din inox.

„Este o încununare a muncii noastre, iar
după Cupa Mondială de fete, care a devenit o
plăcută rutină, am trecut la o nouă provocare.
În acest fel avem o imagine, suntem văzuţi în
toată lumea”, a precizat Liviu Butnariu, 
primar al orașului Râșnov.

Grand Prix, tradiţie 
de un sfert de secol
Federaţia Internaţională de Schi a decis în

1994 ca săriturile cu schiurile să depășească
stadiul de sport sezonier, stabilindu-se astfel să
fie organizat și vara un circuit pe modelul
Cupei Mondiale. În total, Grand Prix-ul a ajuns
de atunci în 25 de localităţi de pe întreg mapa-
mondul, la care se adaugă acum și Râșnovul.

„Ne dorim ca și acest eveniment să devină
o tradiţie, la fel cum este Cupa Mondială pen-
tru fete”, a afirmat secretarul general al FRSB,
Puiu Gaspar.

Preambul, alte două 
competiţii cu peste 
100 de sportivi
În săptămâna care va preceda FIS Grand

Prix, Râșnovul va fi gazda a încă două com-
petiţii internaţionale, Carpat Cup și FIS Cup,
la care și-au anunţat prezenţa peste 100 de
sportivi din 20 de ţări (Italia, 
Georgia, Letonia, Slovacia, Bulgaria, 
Canada, Japonia, Germania, Finlanda,
Ungaria, Austria, Slovenia, Korea, Polonia,
SUA, Turcia, Rusia, Kazakhstan, Ucraina și
Cehia) plus România.

„De menţionat că, deși în România vo-
luntariatul face doar pași timizi, în cazul
nostru lucrurile au evoluat. Avem deja
tradiţie în a mobiliza tineri voluntari din
judeţul Brașov. Comunitatea locală, oameni
de toate vârstele din Râșnov și nu numai, cu
toţii au contribuit la evenimentele pe care
le-am organizat aici, de-a lungul ultimilor
ani. Așteptăm și acum voluntari pentru a se
implica în organizarea acestui adevărat fes-
tival al sportului. Este nevoie de eforturi
mari pentru ca totul să arate bine și să se
desfășoare așa cum ne dorim. Suntem siguri
că vom beneficia de sprijinul oamenilor,
cărora le mulţumim anticipat pentru con-
tribuţia pe care o vor avea la buna desfășu-
rare a evenimentelor”, a declarat Puiu
Gaspar, secretar general al FRSB.

Premieră pentru România: Grand Prix de sărituri
cu schiurile, la masculin, pe Valea Cărbunării
Evenimentul va avea loc în perioada 21 - 23 septembrie și va aduna dintre cei mai buni săritori de pe mapamond

� CARPATH CUP
-14 septembrie, feminin și masculin: 9.00
– antrenament oficial, 14.00 – runda de
încercări, 15.00 – competiţie.
� FIS CUP
- 15 septembrie, feminin: 9.00 – antrena-
ment oficial, 10.30 – runda de încercări,
11.00 – competiţie.
- 15 septembrie, masculin: 13.30 – antre-
nament oficial, 15.00 – runda de încer-
cări, 16.00 – competiţie.
- 16 septembrie, feminin: 9.00 – runda de
încercări, 10.30 – competiţie.
- 16 septembrie, masculin: 13.00 – runda
de încercări, 14.00 – competiţie.
� GRAND PRIX RÂȘNOV (masculin)
- 21 septembrie: 12.00 – antrenament ofi-
cial, 14.00 – calificări.
- 22 septembrie: 15.00 – runda de încer-
cări, 16.00 – competiţie.
- 23 septembrie: 14.30 – calificări, 16.00 –
competiţie.

Program evenimente �AUSTRIA: Manuel Fettner, Jan Hoerl,
Andreas Kofler, Maximilian Lienher,
Markus Ruptisch, Markus Schiffner,
Julian Wienerroither.
� BULGARIA: Vladimir Zografski 
� CEHIA: Lukas Hlava, Roman Koudel-
ka, Cestmir Kozisek, Viktor Polasek.
� GERMANIA: Geiger Karl, Leyhe
Stephan, Paschke Pius, Wank Andreas.
� ITALIA: Davide Bresadola, Sebastian
Colloredo, Alex Insam.
� JAPONIA: Yuken Iwasa, Ryoyu
Kobayashi, Junshiro Kobayashi, Yukiya
Sato, Taku Takeuchi, Shohei Tochimoto.
� KAZAKHSTAN: Sabirzhan Mumi-
nov, Serghei Tkachenko.
� POLONIA: Stefan Hula, Maciej Kot,
Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub
Wolny, Piotr Zyla.
� RUSIA: Evgeniy Klimov, Denis
Kornilov, Mikhail Nazarov, Dmitriy Vas-
siliev.
� SLOVENIA: Nejc Dezman, Anze
Lanisek, Bor Pavlovcic, Bomen Prevc.

Participanţi la FIS Grand Prix
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