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ArtFestin
Făgăraș-2

 La festival au fost prezenți Marcel Iureş, Margareta 
Nistor, Ivan Patzaichin, romancierul făgărășean Eugen
Ovidiu Chirovici și au avut loc proiecții de filme
clasice, spectacole de teatru, concerte, conferinţe
despre istoria Ţării Făgăraşului, canotaj pe lacul Cetăţii
etc.





ArtFestin Făgăraș 2
 Marele campion mondial Ivan Patzaichin, preşedintele

Asociaţiei Mila 23, a participat la Festivalul ArtFestin
cu proiectul ,,Descoperă Rowmania”. Aceasta a fost cea
de-a doua ediție a competiției de vâslit în canotci de 
10+1, organizată în cadrul ArtFestin Făgăraș. 

 Locul de desfășurare: șanțul de apărare din jurul
Cetății Făgăraș.



ArtFestin Făgăraș 2
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Participanți

 Echipajul Jandarmeriei și pompierilor;

 Echipajul Centrului de Instruire pentru Infanterie şi
Vânători de Munte ,,Constantin Brâncoveanu” Făgăraş;

 Echipajul secţiilor de judo şi karate ale Clubului
Sportiv Municipal Făgăraş;

 Echipajul angajatelor Primăriei, iar căpitanul acestui
echipaj a fost chiar Ivan Patzaichin;

 Echipaje ale copiilor și pasionaților de sport.







Parada cailor

 Herghelia de cai lipițani de la Sâmbăta de Jos a 
prezentat o paradă a celor mai frumoase exemplare, cai
cu alură nobilă, care, datorită calităților sale în dresaj 
și echitație cât și ținutei elegante, au fost folosiți de 
catre școlile de echitație cu tradiție.













Amenajarea zonei de agrement de 
pe malul râului Olt- 1
 În spiritul filosofiei campaniei Apele Unite ale 

României (A.U.R), Primăria Făgăraș își propune
realizarea unui proiect extrem de ambiţios, care 
vizează este amenajarea zonei de agrement de pe
malul Olt.

 Această zonă aparține Apelor Române, cuprinde parte 
din vechea albie a Oltului, fiind neamenajată,  poluată
cu deșeuri și ape murdare și stătute și folosită în
sezonul cald doar de perscarii amatori ai Țării
Făgărașului. 





Ce se propune prin proiect? - 1
 crearea unor spații pentru acces şi campare cu rulote şi

corturi;

 spaţii pentru grătare, pistă de biciclete, parcări, spaţii
verzi, spaţii de alimentaţie publică (bar), spaţiu
sanitar;

 terenuri de sport (pe nisip), construirea de foişoare de 
observare a păsărilor, plaje cu nisip, ponton, 
debarcader, spaţii pentru spectacole şi alte activităţi, 
zone de promenadă, pescuit, toate acestea realizate, 
astfel încât să nu afecteze lucrările de apărare
împotriva inundaţiilor.



Ce se propune prin proiect? - 2
 valorificarea potenţialului râului Olt din punct de 

vedere al turismului de agrement. 

 conștientizarea cetățenilor cât și a turiștilor, cu privire
la importanța protejării mediului înconjurător.

 Finanțare: Programul Operaţional pentru Pescuit şi
Afaceri Maritime.



CONCLUZIE: 

Râurile sănătoase ale Țării Făgărașului vor contribui
la consolidarea identității microregiunii. 



VĂ MULȚUMESC!


