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ÎNVIEREA MICĂ, ÎN PIAŢA UNIRII
Râșnovenii sunt așteptaţi duminică, 28 aprilie, în Piaţa

Unirii, la slujba din prima zi de Paște, care va fi oficiată în
aer liber, începând cu ora 12.00. „Dacă va fi vreme
frumoasă ne vom aduna toţi preoţii din Râșnov și vom
susţine slujba «A doua Înviere». Dacă nu, fiecare preot o
va susţine la biserică”, ne-a spus preotul Dorin Șerban.
Oficiată în toate bisericile, slujba Vecerniei din prima zi de
Paște se mai numește și Învierea Mică, prilej de a lua
Lumina Sfântă, adusă și în acest an de la Ierusalim, pentru
toţi cei care nu au reușit acest lucru în noaptea de Înviere.

Protopop Stavrofor
Preot Gheorghe Colţea
Protopop de Bran - 
Râșnov - Zărnești

Preot Ionel - Cornel 

Pușcariu
- Parohia Ortodoxă 
Râșnov I

Preot Valeriu 
Frăţilă
- Parohia Ortodoxă 
Râșnov III

Preot Ioan Ovidiu 
Coroiu
- Parohia Ortodoxă 

Râșnov IV

Preot Dorin - Silviu 
Giurgiu 
- Parohia Ortodoxă 
Râșnov V

Preot Boltres 
Kurt 
- Parohia Evanghelică 
CA Râșnov

Hristos a Înviat. Veniţi de luaţi lumină!
În paginile 4 și 5 vă prezentăm mesajele Protopopului și ale preoţilor din Râșnov cu ocazia Sfintelor Sărbători.

„Suntem în Săptămâna
Patimilor și se apropie Paștele,
una dintre cele mai mari săr-
bători ale creștinătăţii. Fie ca
în aceste zile de sărbătoare să
ne regăsim puterea de a crede
în lucruri bune și frumoase și
îndrăzneala să le înfăptuim cu
toţii împreună. Așadar, să
împărţim momente tihnite și
luminate alături de familiile
noastre și să ne reamintim de
familia mare a acestei comu-
nităţi din care facem cu toţii
parte. Cine ne va călca pragul
să fie binevenit și tratat cu
cinstea cuvenită, iar gândurile
bune pe care le nutrim în
aceste zile să fie o perma-
nenţă, pentru că doar așa vom
putea spune cu inima deschisă
oricărui creștin «Hristos a
Înviat» . Și nu vom greși nici
răspunzând «Adevărat a Învi-
at». Vă doresc sărbători cu
lumină și iubire, cu gânduri
pozitive și credinţă în viitor!

Paște Fericit!”

Al Dvs., 
Liviu Butnariu 

„Doresc râșnovenilor să își pe-
treacă aceste zile alături de cei dragi
în pace și liniște, să își reînnoiască
forţele și să revină la activităţile lor de
zi cu zi, gata să pună în practică gân-
durile bune pe care această sărbă-
toare ni le aduce tuturor în cuget. Iar
apropierea zilelor în care se sărbăto-
rește Învierea îmi oferă prilejul de a
vă ura tuturor multă sănătate, pros-
peritate și fericire. Să nu vă lipsească
nimic material și sufletește, ca să
puteţi simţi cu inima deschisă, fără
umbră de supărare sau îngrijorare, că
a înviat cu adevărat Hristos.

Sărbătoarea Paștelui și fiecare zi
să vă fie fericite!”

Adrian Veștea,
Președintele Consiliului
Judeţean Brașov

OUĂLE ÎNCONDEIATE DE COPII ÎN JOIA MARE
VESTESC, ȘI ÎN ACEST AN, VENIREA PAȘTILOR
Concursul de încondeiat ouă, eveniment ajuns la ediţia cu numărul

XII, se va desfășura în acest an, în premieră, la Școala Gimnazială nr. 3.
Obicei străvechi al datinilor pascale, oul roșu este purtătorul unor sem-
nificaţii profunde legate de Învierea lui Hristos și este transpus în zilele
noastre cu o atenţie deosebită de elevii școlilor râșnovene, prin concursul
care are loc an de an în Joia Mare. Vor fi reprezentate toate școlile din
Râșnov, participanţii fiind selectaţi după săptămâni la rând în care au par-
ticipat la ateliere, la clasă. De asemenea, nu va lipsi masa pentru micii
începători, care abia deprind primii pași în taina încondeiatului.

Participanţii vor avea de reprodus un model românesc tradiţional din
Ţara Bârsei, ţinut în care, de-a lungul timpului, au încondeiat foarte mult
toate cele trei etnii conlocuitoare, românii, sașii, dar și maghiarii.

Elevii vor folosi fiecare câte un condei realizat dintr-o bucată de lemn,
ornată cu cupru și bumbac în vârf, chiar de către meșterul Lucian 
Cazacu, un împătimit al meșteșugului și iniţiator al concursului.

Evenimentul este organizat de către Primăria Râșnov, Asociaţia Rosenau
- Turism și Dexion Storage Solution, iar la final toţi participanţii vor fi
premiaţi, diploma fiind însoţită și de câte un mic cadou pentru fiecare.
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INVESTIŢII PENTRU
DEZVOLTARE
Totalul bugetului alocat investiţiilor în

2018 a fost de 40.097.630 lei, din care
22.503.067 lei de la bugetul local. Prin Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare Locală, am
accesat 5.592.000 lei (pentru reabilitarea
sistemului de distribuţie a apei potabile) și
121.960 lei (pentru finalizarea lucrărilor la
str. Glăjerie). 68.670 lei au provenit din
vânzări de bunuri. De asemenea, am accesat
11.597.663 lei din fonduri europene, pentru
proiectul de restaurare a Cetăţii Râșnov. 

Sumele efective plătite de la bugetul
local pentru dezvoltare s-au ridicat în 2018
la suma de 6.812.058 lei.

În 2018, s-a finalizat 
următoarele investiţii:
- Refacere acostamente distruse în urma

calamităţilor pe DJ 101 (Râșnov-Valea Glăjeriei);

- Sistematizare și execuţie canalizare
pluvială în cartierul Romacril;

- Extindere a reţelei de apă-canal strada
Crizantemelor;

- Execuţie lucrări reţea iluminat public
în Cartierul ISR;

- Lucrări de reparare a drumurilor
pietruite de pe raza orașului;

- Lucrări de reparaţii la spaţiile cu desti-
naţie de locuinţe sociale, bloc 2 MAN și
imobil de pe str. Mihai Viteazul nr. 29;

- Execuţie sens giratoriu la intersecţia
str. Florilor - str. Caraiman - str. Armata
Română;

- Lucrări de execuţie a marcajelor
rutiere pe raza orașului;

- Reparaţii la sistemul de iluminat din
zona Carrefour - Calea Brașovului;

- Execuţie platforme asfaltate pe Valea
Cărbunării, în suprafaţă de 1.000 mp;

- Încadrare cu borduri a platformelor
asfaltate de pe Valea Cetăţii, Valea Cărbu-

nării și Școala Gimnazială nr. 3;
- Execuţie platformă betonată în zona

Valea Cetăţii, în suprafaţă de 180 mp și
grosime de 70 cm;

- Execuţie platformă asfaltată în Valea
Cetăţii, în suprafaţă de 3500 mp și încadrare
cu borduri a platformei, în lungime de 350
metri liniari; 

- Execuţie lucrări de construire branșa-
ment electric nou, cu putere instalată de
250 Kw, pentru Sala de Educaţie Fizică -
zona de evenimente; 

- Lucrări de împodobire iluminat festiv
sărbători;

- Execuţie tavan birou SPCLEP Râșnov;
- Reparaţii turn zona trambulinelor K90

și K64, Complex Sportiv Valea Cărbunării;
- Reparaţii Sala de Sport Valea Cetăţii;
- Lucrări de zugrăveli lavabile, reparaţii

cu glet și vopsitorii cu vopsea de ulei Cen-
trul de Permanenţă, Compartiment Stare
Civilă și Birou Primar;

- Lucrări agricole de întreţinere a
suprafeţelor de pășune din zona Valea 
Cărbunării și Dumbrava.

LUCRĂRI INIŢIATE 
ÎN ANUL 2018 SAU
ANTERIOR ȘI AFLATE 
ÎN DESFĂȘURARE
- Întreţinerea străzilor prin plombare cu

BA 16, grosime de 5 cm (executat în proporţie
de 60 %); termen de finalizare iunie 2019;

- Amenajare parcări pe strada Teiului,
zona Promenada; termen de finalizare 2019; 

- Amenajare podeţe de acces la proprie-
tăţi DJ 101 (executat în proporţie de 40 %);
termen de finalizare decembrie 2019;

- Sistematizare și execuţie canalizare
pluvială în cartierul ISR (executat în pro-
porţie de 98%); termen de finalizare aprilie
2019;
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În anul 2018 am continuat aplicarea
strategiei de dezvoltare a orașului Râșnov pe
care administraţia liberală a elaborat-o și o
pune în practică încă din primul mandat de
primar al lui Adrian Veștea, actualul preșe-
dinte al Consiliului Judeţean Brașov.
Domeniile prioritare au rămas aceleași:
infrastructura, sănătatea, educaţia, sportul,
dezvoltarea și promovarea turistică, fără,
însă, a le neglija pe celelalte, cum ar fi ser-
viciile sociale, cultura, mediul. 

Aceasta, în pofida faptului că anul tre-
cut, la fel ca toate primăriile din România, și
Râșnovul s-a confruntat cu o scădere a veni-
turilor la bugetul local, din cauza măsurilor
luate de guvernarea actuală. Principala
cauză a reducerii veniturilor a fost scăderea
cu 62% a sumei defalcate din impozitul pe
venit, impozitul pe profit și a cotei defalcate
din TVA. Spre exemplu, dacă în 2017 am
primit la bugetul local sume defalcate din
TVA cifrate la 12.228.802 lei, anul trecut,
aceste sume s-au redus drastic, la doar
2.767.049 lei. Cotele și sumele defalcate din
impozitul pe venit au scăzut și ele, de la

11.054.856 lei, în 2017, la 6.076.820 lei, 
în 2018.   

Astfel, dacă în 2016, veniturile totale la
bugetul local al Râșnovului au fost de
40.916.112 lei, iar în 2017 – de 39.988.975
lei, în 2018 au scăzut la 22.214.798 lei,
respectiv cu aproximativ 44% faţă de 2017 și
cu aproximativ 46% faţă de 2016. Chiar în
aceste condiţii, am decis să nu majorăm
taxele și impozitele locale, cum permite
legea, nedorind să transferăm asupra cetăţe-

nilor comunităţii noastre problemele pe
care ni le-au creat guvernanţii. 

De asemenea, în pofida veni-
turilor mai scăzute și a cheltuielilor
mai mari de funcţionare a adminis-
traţiei locale, am decis să nu afec-

tăm investiţiile, așa cum s-a întâm-
plat în multe alte localităţi din ţară. Am

avut și prevederea de a încheia anul 2017 cu
un excedent bugetar de 25.503.067 lei, astfel

că ne-am permis ca în exerciţiul financiar
2018 să înregistrăm un deficit bugetar

de 6.744.528 lei, pe care l-am acope-
rit din excedentul menţionat. 

REPARTIZARE DE LA GUVERN

Din ce în ce mai puţini bani din impozitele
râșnovenilor s-au întors la Râșnov

2017

2018

2017

2018

12.228.802 lei

11.054.856 lei

2.767.049 lei

6.076.820 lei

- 45,03%

COTE DEFALCATE DIN TVA

COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT
- 77,37%

Notă: Diferenţe rezultate din modificarea Codului Fiscal și prin Legea bugetului de stat 
(modificare algoritmi de repartizare a veniturilor încasate din impozite)
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- Colector ape pluviale pe străzile Ioan
Slavici, Alexandru Sahia și Uzinei (executat în
proporţie de 70%); termen de finalizare 2019;

- Sistematizare și execuţie canalizare
pluvială în cartierul Florilor; termen de
finalizare 2019;

- Lucrări de reparaţii trotuare; termen
de execuţie 2019;

- Mansardare Policlinica Râșnov; termen
de finalizare 2019;

- Execuţie canalizare menajeră pe strada
Predeal; termen de finalizare 2019;

- Execuţie proiect „Reabilitare și extin-
dere a sistemului de alimentare cu apă în
orașul Râșnov”;

- Execuţie lucrări și asistenţă tehnică pe
parcursul derulării lucrărilor în cadrul
proiectului „Restaurarea, conservarea și va-
lorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov (Incinta
de Vest) și crearea infrastructurii conexe”;

- Lucrări de execuţie pentru proiectul
„Iluminat public și Reglementare Electrică
în orașul Râșnov: LOT 1 - Cartier Florilor;
LOT 2 - Cartier Chimica; LOT 3 - strada I.L.
Caragiale; LOT 4 - str. Libertăţii, str.
Glăjerie, str. Narciselor, str. Republicii”;

- Lucrări de întreţinere / reparare/ reno-
vare a următoarelor spaţii: sediul UAT
Râșnov, vestiare și clădiri anexe stadion
Valea Cetăţii;

- Modificare și redimensionare instalaţie
utilizare gaze naturale la Policlinică;

- Placare cu piatră granit, glafuri, con-
tratrepte din granit, dale din granit în Cen-
trul Istoric.

PROIECTE DEPUSE 
SPRE FINANŢARE 
În anul 2018, au fost depuse la Agenţia

de Dezvoltare Regională Centru, pentru
obţinerea finanţării din fonduri europene,
următoarele proiecte: 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
din orașul Râșnov (modernizarea zonei de
evenimente și construirea unei parcări eta-
jate pe Valea Cărbunarii, precum și transfor-
marea Primei Școli Românești în muzeu);

- Modernizarea iluminatului public și
canalizaţie curenţi slabi la nivelul orașului
Râșnov (Cartierul I și II, str. Gării și str. 
Glăjeriei - Râul Mare);

- Participare socială și acces la activităţi
cultural-recreative pentru populaţia vârst-
nică din orașul Râșnov (Casa de Cultură);

- Îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale
și a spaţiului public urban pentru cetăţenii
orașului Râșnov (Creșă și Grădiniţă în
Cartierul Primăverii).

EDUCAŢIE
Faptul că, la Râșnov, Educaţia rămâne o

prioritate a administraţiei orașului este
dovedit și prin investiţiile pe care le facem,
an de an, la unităţile de învăţământ. Și în
2018 s-au alocat 1.025.960 lei pentru
investiţii în școli și grădiniţe (buget din care
s-au cheltuit efectiv 749.356 lei), la care 
s-au adăugat 127.000 de lei alocaţi pentru
lucrări de reparaţii (sumă din care s-au
cheltuit  87.981 lei).

Lucrările și achiziţiile efectuate pe par-
cursul anului trecut la unităţile de învăţă-
mânt din Râșnov au fost următoarele:   

A. Investiţii
- Proiectare și execuţie sistem de alar-

mare și supraveghere video la Grădiniţa
nr.1; 

- Lucrări de reabilitare la Grădiniţa nr.1; 
- Lucrări de consolidare construcţie la

Grădiniţa nr. 3;
- Achiziţie centrală termică la Grădiniţa

nr. 2; 
- Proiectare și execuţie rampe pentru

persoane cu dizabilităţi la Grădiniţa nr. 2; 
- Proiect tehnic și construire spaţiu 

pentru centrala termică la Grădiniţa nr. 2; 
- Proiectare și execuţie sistem de 

alarmare și supraveghere video la Grădiniţa
nr. 2; 

- Achiziţii licenţe software la Școala
Gimnazială Peter Thal; 

- Proiectare și execuţie sisteme de 
alarmă și supraveghere video la Școala Peter
Thal; 

- Achiziţie sistem de videoproiecţie la
Școala Gimnazială nr. 3;

- Achiziţie copiator la Școala Gimnazială
nr. 3; 

- Achiziţie mese de șah la Școala 
Gimnazială nr. 3; 

- Achiziţie mese de picnic la Școala
Gimnazială nr. 3; 

- Achiziţie bănci modulare la Școala
Gimnazială nr .3; 

- Lucrări de reabilitare a terenului de
sport de la Școala Gimnazială nr. 1; 

- Lucrări de reabilitare exterioară a
clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3; 

- Modernizare instalaţii termice la
Școala Gimnazială nr. 1; 

- Lucrări de construire gard la Liceul
Tehnologic;

- Lucrări de construire rampă de acces și
cabină de toaletă pentru persoane cu diza-
bilităţi la Liceul Tehnologic; 

- Achiziţie sonerie automată la Liceul
Tehnologic; 

- Achiziţii table interactive Smart board
la Liceul Tehnologic; 

- Achiziţie sistem de videoproiecţie la
Liceul Tehnologic;

- Proiectare și execuţie sisteme de 
alarmă și supraveghere video la Liceul
Tehnologic; 

- Achiziţii licenţe software la Liceul
Tehnologic. 

B. Lucrări de reparaţii și igienizări
- Amenajare sală de clasă, igienizări,

reparaţii ale reţelei de apă la Școala 
Gimnazială Peter Thal;

- Reparaţii la sediul bibliotecii școlare,
reparaţii la gardul de beton și diverse alte
reparaţii la Școala Gimnazială nr. 3;

- Lucrări de igienizare la Grădiniţa nr. 1;
- Reparaţii acoperiș și igienizări la Grădi-

niţa cu program prelungit nr. 2;
- Reparaţie boiler la Liceul Tehnologic

Râșnov.

CULTURĂ, AGREMENT,
EVENIMENTE SPORTIVE
ȘI PROMOVARE
TURISTICĂ  
� În 2018, Cetatea Râșnov a fost vizitată

de un număr de 450.047 turiști, iar ascen-
sorul pe plan înclinat spre Cetate a fost uti-
lizat de 71.703 persoane.

� Râșnovul a fost reprezentat la cele
mai importante Târguri de turism din ţară,
unde și-a prezentat oferta de evenimente și
obiectivele turistice, suscitând interesul
unui mare număr de vizitatori. 

� EVENIMENTE
- Cupa Mondială Feminină de Sărituri

de la Trambulină (Ladies World Cup): două
etape, la care au asistat aproximativ 4.000
de spectatori; 

- Kinderball (400 de participanţi);
- Maratonul Zăpezii (300 de partici-

panţi);
- Ziua Mondială a Zăpezii (circa 3.000 de

participanţi);
- Concursul de cântece de munte

„Mărţișorul Munţomanului” (400 de parti-

cipanţi);
- Concursul de încondeiat ouă (50 de

participanţi);
- Maialul Râșnovean (circa 3.000 de par-

ticipanţi);
- Cupa Mălăiești la schi (400 de partici-

panţi);
- Festivalul Internaţional de filme de

scurt metraj „Tres Court” (100 de partici-
panţi);

- Festivalul pentru copii „Jocmania”
(2.300 de participanţi);

- Evenimente tematice în parteneriat cu
Centrul Schubz (4.100 de participanţi);

- Duathlonul „Ţara Bârsei” (400 de par-
ticipanţi);

- International Metropolitan Triathlon
(500 de participanţi);

- Cupa „1 iunie”: 34 de programe, dintre
care 12 programe sportive (peste 2.200 de
participanţi); 

- Zilele Orașului Râșnov și Festivalul
Ecvestru (aproximativ 20.000 de partici-
panţi);

- „Vacanţa Altfel” (6.400 de participanţi);
- Campionatul Naţional de Viteză în

Coastă (1.000 de participanţi);
- Festivalul de Film și Istorii Râșnov

(9.800 de participanţi);
- Rockstadt Extreme Fest (7.000 de par-

ticipanţi);
- Festivalul „Dacic Cumidava” (aproxi-

mativ 5.000 de participanţi);
- Festivalul Vinului ( circa 4.000 de par-

ticipanţi);
- Grand Prix-ul de Vară la sărituri de la

trambulină (3.500 de participanţi):
- Festivalul muzical „Dancing 

Mountains” (1.500 de participanţi);
- Festivalul Speed & Sound – Summer

Edition (1.000 de participanţi);
- Festivalul Speed & Sound – Lowctober

Fest (500 de participanţi);
- Campionatul Naţional de Endurocross

(200 de participanţi);
- Festivalul de Muzică Pop „Portativul

cu Steluţe” (100 de participanţi);
- Festivalul de Muzică pentru Copii –

„Gala Micilor Artiști” (200 de participanţi);
- Gala Campionilor Columbofili (200 de

participanţi);
- Balul Călușarilor (250 de participanţi); 
- Balul Zoritorilor (400 de participanţi);
- Festivalul Medieval al Cetăţii Râșnov

(1.500 de participanţi); 
- Cupa Mușchetarul la scrimă, com-

petiţie de nivel naţional (200 de partici-
panţi);

- Cupa Cetate Râșnov la mai multe disci-
pline sportive (biatlon, fotbal, lupte libere,
tenis, scrimă, rugby, sărituri cu schiurile,
handbal, karate, volei feminin);

- Campionatul Naţional de Scrimă –
categoria „Speranţe” (300 de participanţi);

- Ziua Naţională a României și festivi-
tatea aprinderii Bradului de Crăciun (circa
3.000 de participanţi).

MEDIU
- Acţiuni de salubrizare în zona râului

Ghimbășel;
- Acţiune „Ziua Curăţeniei”;
- Întreţinere sectoare curăţenie cu

echipele de la Legea 416/2001;
- Iniţierea proiectului „Construire adă-

post pentru animale – construcţie tempo-
rară” (întocmire studiu de fezabilitate); 

- Iniţierea proiectului „Canalizare
menajeră Șoseaua Predeal”; 

- Semnalizare zone de picnic.

URBANISM
În anul 2018, prin Serviciul Urbanism și

Amenajarea Teritoriului, Primăria Râșnov a

întocmit și eliberat următoarele docu-
mente:

- 170 de autorizaţii de construire, din
care 92 pentru realizare de: blocuri, pensi-
uni, spaţii comerciale, locuinţe, case de
vacanţă, anexe, garaje, împrejmuiri și 78
pentru realizare de branșamente de gaze
naturale, electricitate, apă, canalizare
menajeră;

- 518 certificate de urbanism, din care
429 pentru realizare de blocuri, pensiuni,
spaţii comerciale, locuinţe, case de vacanţă,
anexe, garaje, împrejmuiri și 89 pentru
realizare de branșamente gaze naturale,
electricitate, apă, canalizare menajeră;

- 72 de certificate pentru înscriere în
Cartea Funciară a următoarelor obiective:
blocuri, pensiuni, spaţii comerciale,
locuinţe, case de vacanţă, anexe, garaje;

- 22 de documentaţii în vederea emiterii
Ordinului Prefectului, în baza Legii
18/1991, pentru atribuirea terenurilor afe-
rente unor construcţii și apartamentelor;

- 10 avize de oportunitate pentru
întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale; 

- 124 de adeverinţe de intravilan elibe-
rate persoanelor fizice și juridice pentru
operaţiuni de vânzare și înscriere în Cartea
Funciară.

ELIBERĂRI TITLURI 
DE PROPRIETATE 
În urma demersurilor făcute în 2018, au

fost recepţionate de către Oficiul de Cadas-
tru și Publicitate Imobiliară Brașov trei pla-
nuri parcelare din zona Runc, zona Podul
Glambocului și zona Velican.

Planul parcelar din zona Runc a fost
întocmit pentru o suprafaţă totală de 119,64
ha, din care pentru suprafaţă de 60,90 ha au
fost eliberate 55 de titluri de proprietate în
favoarea persoanelor cărora li s-a reconsti-
tuit dreptul de proprietate în temeiul
Legilor Fondului Funciar. 

Planul Parcelar din zona Podul Glam-
bocului a fost întocmit pentru o suprafaţă
totală de 48 ha, din care pentru suprafaţa de
27,06 ha au fost eliberate 20 titluri de pro-
prietate în favoarea persoanelor cărora li s-a
reconstituit dreptul de proprietate în
temeiul Legilor Fondului Funciar. 

Planul parcelar din zona Velican a fost
întocmit pentru o suprafaţă totală de 38,14
ha, din care pentru suprafaţa de 24,37 ha au
fost eliberate 6 titluri de proprietate în
favoarea persoanelor cărora li s-a reconsti-
tuit dreptul de proprietate în temeiul
Legilor Fondului Funciar.

EVIDENŢA POPULAŢIEI
Râșnovul devine, an de an, mai atractiv

pentru locuire, fapt demonstrat și de
numărul crescând al celor care doresc să-și
stabilească domiciliul în orașul nostru și
care, alături de sporul natural, au determi-
nat mărirea populaţiei. Astfel, în 2018,
numărul de locuitori ai Râșnovului s-a ridi-
cat la 18.297. 

La Primărie au fost depuse 2.044 cereri
de cereri de eliberare a actelor de identitate
și de acordare a vizelor de reședinţă: 1.780
pentru eliberarea cărţilor de identitate, 143
pentru acordarea vizelor de reședinţă și 121
pentru cărţi de identitate provizorii. 

S-au soluţionat 9 cereri privind dobân-
direa cetăţeniei române, redobândirea cetă-
ţeniei române și schimbarea domiciliului
din străinătate în România (Râșnov).

Au fost întocmite 140 acte de căsătorie,
dintre care 9 acte transcrise pentru căsă-
toriile care au avut loc în străinătate.

S-au înregistrat 233 comunicări de
naștere și 164 menţiuni de deces.
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Există și Înviere! 
Nu e mare filozofie să spunem că Învierea Domnului sau

Paștele, așa cum este cunoscută sărbătoarea în popor, este cea
mai mare sărbătoare a creștinătăţii. De fapt, Învierea
Domnului este cea mai mare sărbătoare a omenirii și chiar a
creaţiei întregi. 

Măreţia acestei sărbători stă în faptul că amintește de posibi-
litatea ca moartea să fie învinsă. Ba, chiar mai mult, întrucât reli-
gia ne spune că sărbătoarea religioasă este actualizare și nu doar
comemorare, Învierea Domnului este un eveniment care se
petrece permanent, cu fiecare dintre noi și într-un continuu
prezent. Însă cel mai important lucru este faptul că evenimentul
ne privește pe noi înșine.

Noi vorbim de Învierea lui Hristos dar de fapt vorbim despre
învierea noastră. Dacă nu ar fi așa, sărbătoarea ar fi doar o
comemorare cu reverberaţie istorică care ar privi un fapt petre-
cut cândva, undeva și cu cineva care ca un viteaz venit dintr-o altă
lume, s-a bătut cu cel mai mare tiran din creaţie, cu moartea, și
care într-o primă bătălie a fost biruit murind iar mai apoi cu pu-
teri care întrec orice înţelegere, s-a ridicat din morţi și a înviat,
zdrobind nu doar propria moarte ci și moartea ca realitate exis-
tenţială în sine.

Însă, chiar și această variantă care propune sărbătoarea
Învierii ca pe o comemorare, are o valoare covârșitoare pentru că
arătă permanent muritorilor că pot fi nemuritori și chiar
biruitori într-un război cu o realitate existenţială imposibil de
învins. Sărbătoarea Învierii ne spune că se poate ca moartea să fie
zdrobită și înfrântă. 

Desigur că întrebarea care permanent rămâne deschisă, așa
cum moartea însăși rămâne o permanenţă existenţială, este
dacă imposibilul poate fi posibil, dacă infinitul poate fi cenzurat
și limitat dar mai departe să rămână infinit și dacă fundamen-
tul existenţial poate fi zdrobit de cele zidite pe el însuși, care,
paradoxal, pot exista fără propria sursă sau fără propriul funda-
ment existenţial. 

Învierea lui Hristos ne arată că „ceea ce la oameni este
imposibil, este posibil la Dumnezeu”. El, infinit fiind, are infinite
posibilităţi de exprimare existenţială. Și de aceea El poate să fie și
biruitor al morţii, El Însuși fiind în jertfa pe care s-au zidite toate,
într-o bătălie cu propriul Său fundament existenţial. El este
iubire, iubirea este jertfă, iar jertfa se desăvârșește în moarte. În
Înviere este înfrântă moartea care este rod al iubirii depline și
fundament existenţial al tuturor celor ce sunt. 

Pe Golgota, pentru bucuria creaţiei, Dumnezeu se înfrânge
pe Sine Însuși, se frânge pe Sine și Se dăruiește pe  Sine   făcân-
du-Se înviere, în mod paradoxal punând la bătaie propriul  Său
suport existenţial. 

Până la Hristos Învierea era doar deziderat, doar concept
prezent în raţiunile divine. Însă de la El, ca și de la o piatră de
hotar existenţial, învierea devine realitate existenţială supusă
cunoașterii senzoriale și măsurată cu măsuri specifice reali-
tăţilor senzoriale. În mod real, pe Golgota – în Grădina
Ghetsimani, Dumnezeu a creat Învierea ca pe o realitate care
nu a fost creată la facerea lumii. Începând de la Hristos există
înviere! De aceea Învierea lui Hristos nu e doar fapt istoric, ci
și răscruce cu reverberaţie existenţială. Începând de la El
creaţia, dar în mod special omul, poate beneficia și de înviere.
De aceea e importantă Învierea! 

Ziua Învierii e ziua ultimei faceri. Dar ceea ce este interesant,
este faptul că, supusă timpului, Învierea se oferă ca dar și celor ce
au fost înainte de Hristos, și celor ce sunt și celor care vor veni
până la sfârșitul veacurilor. Ea are putere și în trecut și are putere
și în viitor.

Se pare că în Hristos se încheie creaţia, pentru că prin Înviere
se dă tuturor celor ce sunt perspectivă existenţială. Învierea lui
Hristos nu privește un trup, ci întreaga Creaţie. Toate cele supuse
morţii, de acum au și perspectiva învierii. Până la Hristos nici-
unele din cele ce sunt nu au beneficiat de Înviere nici chiar cel

puţin Dumnezeu Însuși. De aceea Învierea îl privește pe Dum-
nezeu Însuși iar prin El privește întreaga creaţie care este expri-
marea Lui fiinţială. 

Aceasta este perspectiva sau culmea de pe care trebuie privi-
tă Învierea lui Hristos. Învierea nu a fost doar fapt istoric, nu a
fost doar biruinţă a vieţii asupra morţii ci este  posibilitate exis-
tenţială a întregii creaţii. 

Am prezentat un punct de vedere religios asupra evenimen-
tului petrecut acum 2000 de ani în Grădina Ghetsimani. Nu e
ușor de înţeles de ce o omenire sigură de Înviere continuă să
moară. Prin Înviere s-a pus acoperiș unei case pe care Dumnezeu
a zidit-o pe temelia morţii. Învierea lui Hristos îl privește pe
Dumnezeu așa cum și jertfa Sa îl privește tot pe El, dar prin El le
privește pe toate. Între acești piloni existenţiali, între moarte și
Înviere, se află întreaga creaţie care este exprimarea fiinţială  a
iubirii lui Dumnezeu. De aceea speranţa este realitatea care se
experimentează între moarte și înviere. 

Poate că ar fi necesar să limpezim lucrurile și să separăm
Moartea și Învierea existenţială de moartea și învierea biologică
care nu este altceva decât fel de a fi al realităţilor care au viaţă bio-
logică în ele însele. Învierea lui Hristos dă sens existenţial care
privește veșnicia. Doar că această veșnicie își are pridvorul în
viaţa de aici.

Celor ce vor citi gândul meu, semenilor mei cu care, după
rânduială dumnezeiască, sunt contemporan, le doresc bucuria de
a exista pe pământ într-o viaţa unică și irepetabilă negrăit de fru-
moasă, care merită experimentată faptic cu gândul la realităţile
promise de Dumnezeu și dobândite prin Înviere.

Hristos a Înviat! 
Părintele Gheorghe Colţea
Protopop de Bran-Zărnești

„Astăzi toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și 
celededesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui 
Hristos, întru care S-a întărit” – Cântarea a III, strofa a II-a 
din Canonul Sfintelor Paști, alcătuire a Sf. Ioan Damaschin.

Hristos a înviat!
Iubiţi fraţi duhovnicești,
Învierea Domnului reprezintă cea mai importantă sărbătoare a

Creștinismului – „Praznic al Praznicelor și Sărbătoare a Sărbătorilor”,
astfel cum o numesc cântările Sfintelor Paști, pentru că este dovada
incontestabilă a biruinţei lui Iisus Hristos asupra morţii. Prin moartea
și Învierea Sa Mântuitorul a unit cerul cu pământul deschizând făpturii
umane virtualitatea trecerii „din moarte la viaţă și de pe pământ la cer”.

Aceasta este semnificaţia profundă a Sfintelor Paști: Hristos reface
legătura dintre om și Dumnezeu, legătură distrusă iniţial prin păcatul
primilor oameni și, mai mult decât atât, El deschide oricărei fiinţe
umane posibilitatea mântuirii. Hristos ni se face nouă „trecere” (în
limba ebraică termenul pesah din care provine cuvântul paște
înseamnă „trecere”) coborându-se „întru cele mai de jos ale pământu-
lui, sfărâmând încuietorile cele veșnice care-i ţineau pe cei legaţi și
înviind a treia zi din mormânt” (irmosul cântării a șasea din Canonul
Învierii). Acest fapt este mărturisit chiar la începutul Canonului Sfintei
Învieri: „Ziua Învierii, popoare să ne luminăm, Paștile Domnului,
Paștile. Că din moarte la viaţă și de pe pământ la cer Hristos-Dumnezeu
ne-a trecut pe noi, cei care-I cântăm cântare de biruinţă”.

Pe scurt putem spune că „Prăznuim distrugerea morţii, sfărâ-
marea iadului și începutul altei vieţi, veșnice”. Și bucurându-ne, Îl
lăudăm pe Cel care a făcut posibilă refacerea legăturii dintre om și
Dumnezeu, anume pe Iisus Hristos „Cel binecuvântat, Dumnezeul
părinţilor și preaslăvit”.

Iubiţi fii sufletești, 
Fie ca Praznicul Învierii Domnului să vă aducă sănătate, pace,

binecuvântare și bucurie veșnică. Vă adresăm, pe această cale îndem-
nul Sfântului Ioan Gură de Aur ca de acum „nimeni să nu se mai teamă
de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea
Cel ce a fost ţinut de ea”.

Hristos a înviat!
Preot Ionel - Cornel Pușcariu
- Parohia Ortodoxă Râșnov I

Dumnezeu este iubire 
„Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-

Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veșnică” (Ioan 3, 16).

Iubiţi credincioși, ne aflăm în faţa celui mai însemnat praznic
al creștinilor ortodocși, Sfintele Paști. Taina Sfintelor Paști este
iubirea Sfintei Treimi revărsată pe pământ prin întruparea,
Moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu, Hristos Domnul.
Această iubire dumnezeiască se cere continuată în inima noastră
prin credinţa în Dumnezeu și în Biserica Sa dreptmăritoare, prin
viaţa curată, prin îngăduinţa faţă de aproapele și de identitatea lui,
prin iertarea faţă de greșeala lui, prin iubire și demnitate în orice
împrejurare. 

„Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, rămâne
întru Mine și Eu întru el (Ioan 6, 56).”

Acest praznic cu o deosebită însemnătate, vine după Postul
Mare, cum obișnuim să-l numim, postul cel mai lung și anevoios
pe care noi, creștinii ortodocși, îl avem. 

Pentru a simţi bucuria Învierii Domnului, trebuie să ne
pregătim atât trupește, cât și sufletește. Nu doar postul prin

mâncare, ci și faptele noastre, rugăciunea, încercarea noastră de a fi
mai buni unii cu alţii și iubirea faţă de semeni ne aduc mai aproape de
Mântuitorul nostru. Cunoscută și înfăptuită, starea aceasta nu este o
imposibilitate. Desăvârșită, virtutea iubirii nu poate fi, ce-i drept,
decât în împărăţia Cerurilor. Ca o pregustare însă, viaţa bazată pe
iubire, cu toate consecinţele ei, poate fi realizată încă de pe pământ
după pilda Sfinţilor, pentru că „Dumnezeu este iubire” 
(I Ioan IV, 8).

Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor înţelepciunea necesară de a Îl
slăvi, de a urma calea pe care prin Fiul Său ne-a arătat-o, de a ne iubi
unii pe alţii și de a ne îndrepta inimile către Împărăţia Cerurilor pentru
a ne putea bucura cu adevărat de Învierea Domnului Isus Hristos.

În aceste luminate zile ale măreţului praznic, Sfintele Paști, vă
doresc să aveţi parte de pace, bucurie, iubire de semeni și bună
înţelegere. Familile să vă fie ocrotite de Hristos Domnul, cel ce a înviat
a treia zi din morţi.

Hristos a Înviat!
Preot Giurgiu Dorin-Silviu
- Parohia Ortodoxă Râșnov V 
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Sărbătoarea sărbătorilor
Ne aflăm cu ajutorul lui Dumnezeu în

plină primăvară. Câmpurile au înverzit, flo-
rile și pomii au înmugurit și s-au umplut de
podoabă, codrii se îmbracă în haină nouă și
răsună prin ei ciripitul păsărilor. Cât de mi-
nunată și binefăcătoare este primăvara firii!

Și noi am trecut printr-o „primăvară
duhovnicească” în vremea sfântului și mare-
lui post al Paștilor în care ne-am pregătit
creștinește ca să ne împărtășim din darurile
Jertfei lui Iisus Hristos de pe Cruce.

Astăzi, Biserica ne cheamă să ne bucurăm
și să ne veselim la praznicul cel mare al
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Cele dintâi cuvinte pe care le rostim în
noaptea sfântă a Învierii Domnului, încă
înainte de a începe slujba Învierii, sunt cuvin-
tele: „Veniţi de luaţi lumină!”. Fiecare credin-
cios se grăbește atunci să-și aprindă făclia de
la lumânarea aprinsă din sfântul altar.

Sărbătoarea Învierii este cea mai însem-
nată sărbătoare a creștinătăţii, este „sărbă-
toarea sărbătorilor” și praznic plin de lumină
al credincioșilor.

Minunea Învierii Domnului este izvor
nesecat de viaţă, de bucurie, de pace și de
lumină. De aceea, chemarea la lumină în

noaptea de Paști precum și aprinderea făcli-
ilor din lumânarea aprinsă de pe sfântul altar,
reprezintă legătura noastră cu Hristos Cel
Înviat și dorinţa de a trăi împreună cu El.

Ziua Învierii ne ridică la Dumnezeu și ne
face părtași la viaţa cea veșnică prin Iisus
Hristos care luminează inimile noastre. Dar
Învierea Domnului ne leagă și de viaţa noas-
tră de pe pământ, luminează și dă un rost
superior strădaniilor noastre de fiecare zi.

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă:
„Umblaţi ca fii ai luminii” (Efeseni 5.8). Ade-
văratul fiu al luminii este cel ce alungă
dinăuntrul său toată răutatea, toată vrajba și
toată patima cea rea aducătoare de moarte.

Să purtăm grijă de „ochiul cel lăuntric”
al cugetului nostru, căci dacă el este curat tot
trupul este curat, dacă el este luminat de
lumina lui Hristos viaţa întreagă va fi lumi-
noasă, va fi izvor de bucurie și fericire pentru
toţi semenii noștri.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne
învrednicească să petrecem marele Praznic al
Sfintelor Paști cu pace, bucurie, sănătate
întru mulţi și fericiţi ani.

Hristos a Înviat!

Preot Valeriu Frăţilă 
– Parohia Ortodoxă Râșnov III 
(„Biserica Adormirea Maicii Domnului”)

Biruinţa Luminii 
Minunea Învierii Domnului Hristos ne

descoperă tuturor iubirea lui Dumnezeu
pentru întreaga creaţie. Sfântul Ioan
Evanghelistul ne spune în acest sens: „Atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe
Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine
crede în El să nu piară ci să aibe viaţă
veșnică”( In.3,16 ).

Pentru aceasta se cuvine în această zi a
bucuriei, când Hristos Domnul înviază ca un
Atotputernic, eliberând lumea de povara
păcatului, dăruindu-i viaţă, să aducem
mulţumire Bunului Dumnezeu pentru că
ne-a învrednicit și anul acesta să prăznuim
ziua Învierii și a Vieţii, izvorâtoare de năde-
jde. Astăzi Hristos zdrobește încuietorile
iadului și puterea morţii, chemând întreaga
suflare la bucuria vieţii veșnice. Cântarea bis-
ericească spune: „Cerurile să se veselească
după cuviinţă și pământul să se bucure și să
prăznuiască toată lumea cea văzută și cea
nevăzută că a înviat Hristos, bucuria cea
veșnică”.

Sfântul Ioan Gură de Aur mărturisește și
împreună cu el întreaga Biserică, zicând:
„Înviat-a Hristos și viaţa stăpânește. Înviat-a
Hristos și nici un mort nu este în groapă”,
căci moartea este biruită și viaţa își continuă
existenţa în veșnicie. De aceea și Sfântul
Apostol Pavel zice: „Unde îţi este moarte
biruinţa ta? Unde îţi este moarte boldul
tău?”( I Cor. 11,55).

Învierea Domnului devine astfel arvuna
învierii de obște a tuturor oamenilor, izvorul
nădejdii noastre în Dumnezeu, biruinţa
Luminii asupra întunericului și a binelui
asupra păcatului. Această speranţă a noastră
vine din glasul îngerului care a vestit Învierea
domnului, vine din mărturisirea apostolilor
pe care pe au făcut-o până la marginile
pământului, din sângele martirilor care și-au
jertfit viaţa pentru a mărturisi pe Hristos cel
Înviat din morţi.

Lumina Învierii lui Hristos s-a perpetuat
și se sălășluiește în chip tainic prin Biserică.
Aici, fiecare credincios, prin vestirea
Evangheliei, prin primirea Sfintelor Taine,
prin rugăciune și fapte bune ale iubirii de
Dumnezeu și de semeni, se nevoiește să
dobândească viaţa veșnică. Pentru aceasta ne
curăţim de păcate prin Sfânta Taină a
Spovedaniei și ne împărtășim cu Sfântul
Trup și cu Sfântul Sânge, care ni se dăruiește
ca „medicament și arvună a nemuririi”.

Prin glasul Bisericii, sunt chemaţi toţi
oamenii să se apropie cu frică de Dumnezeu,
cu credinţă și cu dragoste. Printr-o pregătire
continuă, pășind pe urmele lui Hristos și ale

apostolilor, prin tradiţie, creștinii își curăţesc
sufletul pentru a-L primi pe Hristos
Euharistic și astfel, odată cu primirea luminii
de Paști, care ni-L arată pe Hristos cel Înviat,
eliberaţi de cele lumești, să Îl primim pe
Hristos din Sfântul Potir, care ni se dăruiește
ca hrană, ca mângâiere, curăţie și întărire. 

Așa cum Hristos a intrat în cele mai
întunecate laturi ale iadului și i-a eliberat pe
cei morţi din întuneric și de moarte, tot așa
El intră prin Sfânta Împărtașanie „în toate
încheieturile, în rărunchi și în inimă și arde
spinii tuturor păcatelor, curăţește sufletul,
sfinţește gândurile, curăţește, spală și
îndreptează”.

Această credinţă a Sfântului Simeon pe
care împreună o mărturisim, în rugăciunea
de mulţumire, afirmând că prin împărtășirea
cu Sfintele Taine, ne curăţim, ne îndreptăm,
ne înţelepţim și ne luminăm, unindu-ne cu
Hristos, izvorăște din cuvintele Sfintei Scrip-
turi. După lepădarea lui Petru și fuga uceni-
cilor de frica iudeilor, aceștia plâng și se tân-
guiesc și prin aceasta dobândesc iertarea.
Îngerul domnului „îmbrăcat în veșmânt alb”
vestește femeilor mironosiţe Învierea dom-
nului Hristos și odată cu aceasta transmite și
apostolilor vestea iertării lor, zicând:
„mergeţi și spuneţi ucenicilor Lui și lui Petru
că va merge în Galileea, mai înainte de voi;
Acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus”
(Mc.16,6-7).

Așadar să răspundem chemării Lui,
cercetând adâncul sufletului nostru, cu cred-
inţă, cu dragoste și cu multă smerenie.

Având calea spre Împărăţia lui Dum-
nezeu deschisă prin Învierea domnului
Hristos, prin umilinţă și prin jertfă, să ne

apropiem mereu de Iisus Hristos prin smere-
nie, care este poartă spre Dumnezeu. În acest
fel ne înnoim sufletul și dobândim pacea lui
Hristos, pe care au primit-o ucenicii domnu-
lui după Înviere. Această pace a domnului
Hristos atât de necesară astăzi, când lumea
este cuprinsă de atâtea conflicte, această lin-
iște a sufletului de care avem atâta nevoie cu
toţii, este condiţia desăvârșirii morale la care
suntem chemaţi astăzi.

Totodată, nu trebuie să uităm că în calea
aceasta de dobândire a desăvârșirii, avem în
ajutorul nostru, crucea lui Hristos. Dacă
răspundem chemării lui Hristos și urmăm
învăţătura Sa, duhul nostru înviază spre viaţa
adevărată în Hristos. Aceasta este învierea
duhovnicească de care s-au învrednicit
sfinţii. Ca și creștini, botezaţi în Biserica
slavei Dumnezeului celui viu, putem și noi să
ne învrednicim de bucuria comuniunii cu
Hristos Înviat, dacă Îi urmăm învăţătura și
ne unim cu El. Trebuie însă să ţinem seama
de două condiţii esenţiale: curăţia și simpli-
tatea. Acestea „sunt două aripi prin care
omul se înalţă mai presus de cele pămân-
tești” (Nichifor Crainic, Cursuri de
Mistica,Deisis, Sibiu,2010, p.579).

Unirea cu Hristos pe care o dobândim ca
și creștini în viaţa pământescă se face așadar
numai prin Biserică, pentru că „pe noi, cei ce
eram morţi prin greșelile noastre, ne-a făcut
vii, împreună cu Hristos” (Efes. 2,5) și
„îngropaţi fiind împreună cu El prin Botez,
cu El am și înviat prin credinţa în lucrarea lui
Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi”
(Colos.2,12).

Această bucurie a Învierii domnului
Hristos să cuprindă inima și sufletul
fiecăruia dintre dumneavoastră. Să luăm
aminte la frumuseţile duhovnicești netrecă-
toare, luând lumină din lumina domnului
cel Înviat. Să ne îmbrăţișăm frăţește, unii pe
alţii, iertând greșelile fraţilor noștri după
cum Hristos ne-a îndemnat, și așa să cân-
tăm, mărturisind cu toţii:

„Hristos a Înviat din morţi, cu moartea
pe moarte călcând, și celor din morminte
viaţă dăruindu-le”.

La acest praznic luminos, rog pe Domnul
Hristos Cel Înviat, să reverse belșug de har,
de pace și de bucurii în casele dumneavoastră
și în sufletul fiecăruia.

Totodată, vă adresăm alese urări de sănă-
tate și împliniri, împreună cu salutul pascal:

Hristos a înviat!

Preot Ovidiu Coroiu 
- Parohia Ortodoxă Râșnov IV (Biserica
„Sf. Împăraţi Constantin și Elena”)

Tradiţie și mesajul de Paște
Era cam cu 50 de ani în urmă. Și atunci sărbătorile de

Paște erau de actualitate, ca în fiecare timpuri. Cu toate
treburile în gospodărie sau pe câmp, aveam timp și pen-
tru pregătirile de Paște în familie. Curăţenia de Paște tre-
buia făcută și mai ales în Vinerea Mare, seara, vopseam
ouăle pentru ziua de sărbătoare. După tradiţia veche, cu
„așchii roșii” cele roșii, cu „floarea de dedeţel” cele verzi și
cu „coajă de ceapă roșie” cele maro, - așa ne transmite
cronicarul din 1745.

Dar eu cunosc acest obicei cu vopsirea ouălor numai
cu vopsea de ouă de la Fabrica Colorom - Codlea, în
pliculeţe mici, care se lipeau la umezeală una de alta. La
vopsirea ouălor trebuiau adăugate și trei linguri de oţet, și
cu o cârpă îmbibată în ulei erau șterse ca să păstreze lu-
ciul perfect. Ce timpuri au fost și ce bucurii pentru copii!

Dar un alt moment de bucurie pentru mine a fost
stropitul în a doua zi de Paște. Căci iepurașul de Paște
aducea în cuibul cu ouă vopsite și alte cadouri, printre
care și o sticluţă de parfum. Cu acest parfum trebuiau
stropite mamele, surorile, bunicile, mătușile și așa mai
departe. Ani la rând primeam un parfum sub diferite
forme, ca de exemplu, de autocamion. Cu toate că au fost
vremuri grele, iepurașul avea întotdeauna surprize pen-
tru copii.

Această sticluţă de parfum nu ajungea la stropitul
meu, luând în calcul toate surorile, verișoarele, drăguţele,
mătușile, vecinele… cam tot satul. Micșorăm noi gaura
de la sticluţă cu parfum cu un chibrit sau astupam jumă-
tate cu degetul, dar tot degeaba. Rămânea numai o com-
pletare cu apă din Ghimbășel, o invenţie a copiilor, dar
neștiută de nimeni. Reclamaţii nu au fost. Dar bucuria
mai mare au fost ouăle strânse într-un săculeţ. Căci pen-
tru fiecare stropit, primeai un ou vopsit.

Chiar și cronicarul zice, în 1745: „În a doua zi de
paște, tovarăși de breaslă (Gesellen) se duceau la ferestrele
caselor unde stăteau fete și le cereau la «scăldat», ca să se
răscumpere… cu ouă vopsite… un obicei care a fost
interzis”. Dar această interdicţie nu a dăinuit.

Iată că și până în zilele noastre „stropitul” mai are
tradiţie, pentru că și simbolistic ouăle sunt un  semn de
viaţă și stropitul este semn pentru viaţă. Dar nu numai
mielul de Paște, ouăle vopsite, stropitul și alte tradiţii de
Paște sunt esenţialul acestei festivităţi, ci prioritate au Slu-
jba de Înviere și vestirea Învierii Mântuitorului de către
îngeri, apostoli și sfinţi. Ei ne-au învăţat să ne salutăm cu
un „Hristos a înviat!” rostit din suflet, din inimă și cre-
dinţă, la care răspundem „Adevărat că a înviat!”

Acest Mântuitor și-a îndeplinit misiunea pe pământ.
El s-a jertfit pentru noi, păcătoșii, a învins moartea și ne-
a eliberat de păcate. Dar mai ales Mântuitorul Isus ne-a
deschis, prin Învierea Sa, drumul către Împărăţia lui
Dumnezeu. De aceea, putem să tragem aer și să avem
speranţa la răscumpărarea sa din păcate, dar și la parte de
viaţa veșnică.

Avem nevoie deci de speranţă, avem nevoie de cre-
dinţă și avem nevoie de certitudinea că „Isus a nimicit
moartea și a adus la lumină viaţa și nemurirea”. Pentru
aceasta îi mulţumim din suflet. Așadar, această minunată
veste are prioritate în viaţa noastră și tradiţiile de Paște
subliniază, cu toate variantele cunoscute, credinţa noas-
tră pentru Înviere. Nu numai noi o facem din suflet, ci
toată creștinătatea de pe pământ o face, prin slujbe festive,
prin cântece și rugăciuni. Ambele, adică cuvântul lui
Dumnezeu și tradiţia, ne consolidează în credinţă, în viaţă
și în mântuire. Ar fi mare păcat să pierdem aceste valori.
De aceea ne salutăm de Paști cu un sincer „Hristos a învi-
at!”, ne îmbrăţișăm și ne strângem mâna cu credinţă și
speranţă că toate scrise se vor împlini, pentru că sunt din
voia lui Dumnezeu.

Cu aceste gânduri doresc tuturor cititorilor un
PAȘTE  FERICIT! Hristos a înviat din morţi! Adevărat că
a înviat!

Preot Boltres Kurt
-  Biserica Evanghelică C.A. Râșnov
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Apă la robinete, 
din toamnă
Anul acesta va fi instalată și staţia
de pompare, ultima de care este
nevoie pentru apa curentă în case

Locuitorii care stau în zona Dobrice vor
avea, din această toamnă, apă curentă la robi-
nete, dă asigurări primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. Mare parte din lucrările necesare au
fost terminate, însă mai trebuie instalată staţia
de pompare aferentă. Edilul Liviu Butnariu a
explicat că: „reţeaua a fost realizată în urmă cu
mai mulţi ani, fiind construit chiar și rezer-
vorul de apă, însă constructorul nu a mai
montat staţia de pompare, contractul fiind
reziliat. Staţia va fi instalată în cursul acestui
an, iar până în toamnă, râșnovenii din cele 32
de gospodării vor avea apă curentă în
locuinţe”. Edilul a amintit că ordinul de
începere a lucrărilor va fi emis până la finalul
acestei luni, iar intervenţiile se vor realiza
simultan cu cele la reţeaua de alimentare cu
apă de pe strada I.L. Caragiale.

VEȘTI MULT 
AȘTEPTATE PENTRU

ZONA DOBRICE

Mașina de gunoi
ajunge la fiecare
gospodărie
Râșnovenii care locuiesc 
în zonă nu vor mai trebui 
să ducă sacii cu deșeuri 
la boxa de la baza dealului

Locatarii din zona Dobrice nu mai
trebuie să meargă cu sacii cu gunoi până
la platforma de depozitare a deșeurilor
din zonă. De la începutul acestei luni,
mașina de gunoi va trece și pe aici, iar
sacii vor fi ridicaţi din faţa porţii. „Ridi-
carea gunoiului se face o dată pe săp-
tămână, în zilele de marţi, între orele
13.00 și 15.00 și, conform programului
de colectare selectivă a deșeurilor, mier-
curi, în același interval orar, în saci”, au
anunţat reprezentanţii operatorului
local de salubritate. Dobrice era singura
zonă de case din Râșnov de unde nu se
ridica gunoiul de la poartă, ci era depus
de oameni la o boxă de la baza dealului.

Chiar dacă ar fi trebuit să se amenajeze anul
trecut, odată cu programul de modernizare a
infrastructurii rutiere din cartierul ISR, par-
carea din zona „blocurilor H” (str. Vlad Ţepeș)
va fi realizată abia în acest an, după ce a fost
obţinut acordul fiecărui locatar în parte. Pentru
amenajarea infrastructurii rutiere a fost nevoie

de îngustarea spaţiului verde și, iniţial, doi
locatari nu au fost de acord cu această decizie.
„În luna ianuarie a acestui an, ei au revenit
asupra deciziei. Locatarii au strâns semnături
pentru amenajarea parcării și au depus
tabelele la Primărie. Pe lângă amenajarea unor
locuri de parcare, în zonă se vor realiza și

lucrări de sistematizare a traficului rutier”, a
explicat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Amenajările afectează două parcele de
spaţiu verde, respectiv o fâșie cu o lungime de
25 metri și lăţime cuprinsă între un metru și
6,5 metri, din faţa blocului, iar cealaltă, din
spatele imobilului, cu o lungime de 25 metri și

o lăţime cuprinsă între 2 și 4 metri. Pentru a fi
făcute amenajările rutiere a fost nevoie de
tăierea câtorva arbori, însă, așa cum se întâm-
plă în astfel de situaţii, pentru compensare, vor
fi plantaţi alţii. În urma lucrărilor vor rezulta
15 noi locuri de parcare. Acestea vor fi atribuite
conform reglementărilor locale în vigoare.

Str. Vlad Ţepeș: Circulaţie pe dublu sens și parcare rezidenţială
Sistematizarea din zona „blocurilor H”, refuzată în 2018, cerută în scris în 2019

Pentru a nu fi afectaţi arborii, 
s-a cerut modificarea proiectului

La începutul acestei luni, mai exact în 3
aprilie, odată cu încălzirea vremii, au început
lucrările de amenajare a parcării de pe strada
Teiului, la Promenadă. Aici se vor amenaja 42
de locuri de parcare, dintre care 2 pentru
mașinile deţinute de persoanele cu dizabilităţi.
„Iniţial, în plan erau multe locuri de parcare,
dar ar fi însemnat ca pe o porţiune, din cauza
săpăturilor, să fie afectaţi patru arbori. În

aceste condiţii, în zona respectivă a fost modi-
ficată soluţia tehnică și nu se vor mai amena-
ja locuri de parcare perpendiculare, ci în
unghi de 45 de grade. În urma aplicării noii
soluţii, faţă de proiectul iniţial, se pierd două
sau trei locuri de parcare”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Edilul a anunţat
că, dacă vremea o va permite, în maximum
două luni, lucrările vor fi terminate.

Pentru amenajarea platformei de parcare se
va folosi aceeași tehnologie ca și în cazul unei
străzi obișnuite, aceasta urmând a avea fundaţie

din piatră spartă, peste care se vor așterne stra-
turi de asfalt. Fiecare loc de parcare va avea
dimensiunile standard, adică o lungime de 4,50
m și o lăţime de 2,50 m.

În zona noii parcări se va renunţa și la sis-
temul descoperit de captare a apei pluviale. Mai
exact, pentru captarea apelor pluviale se va intro-
duce o conductă subterană cu diametrul de 400
mm și vor fi realizate 4 cămine și 4 guri de
colectare a apelor pluviale. Tot în zona respectivă
va fi amenajat și un trotuar, cu o lungime de 70
de metri.

Parcare nouă și sistem nou de captare a apelor pluviale pe strada Teiului

După ce, în anii trecuţi, s-a rezolvat problema
infrastructurii rutiere din Râșnov, în 2019, pe
mai multe artere vor fi realizate lucrări la siste-
mul public de iluminat și la reţelele electrice.
Contractul de lucrări, cu o valoare totală de
4.332.660 lei (inclusiv TVA), a fost semnat în luna
noiembrie a anului trecut, cu SC Telekom
România Communications SA (lider), având ca
subcontractanţi firmele SC Egnatia Rom SRL și
SC Silkat Electric Grup SRL. În cursul iernii au
fost pregătite documentaţiile tehnice, astfel încât,
odată cu încălzirea vremii, au fost deschise și
șantierele. „În 22 martie am emis ordinul de
începere a lucrărilor pentru străzile Libertăţii,
Narciselor și Glăjerie, unde nu există sistem de
iluminat public. Următoarea zonă pentru care
am emis ordinul de începere a lucrărilor este
cartierul Romacril, apoi, pe parcurs, vor fi

deschise și celelalte fronturi de lucru. Pentru
fiecare intervenţie, termenul de finalizare a
lucrărilor este de 70 de zile de la începerea lor.
Practic, până la finalul acestui an, toate străzile
care fac obiectul acestui contract vor beneficia
de un sistem de iluminat modern, cu lămpi cu
LED. De asemenea, acolo unde mai sunt cabluri
aeriene, acestea vor fi trecute în subteran”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Terenul a fost pregătit din timp
În urma lucrărilor la reţeaua de iluminat,

acolo unde s-au realizat recent investiţii în mo-
dernizarea drumurilor, nu va fi afectată suprafaţa
carosabilă. De exemplu, în cartierul Romacril, în
momentul în care s-au realizat lucrările de mo-
dernizare a infrastructurii rutiere au fost trecute
în subteran și conductele prin care vor trece

cablurile. De asemenea, au fost amenajate și fun-
daţiile stâlpilor, astfel că mai este nevoie de
montarea lor. Tot în acest cartier vor fi trecute în
subteran și ultimele cabluri, pe un segment cu o
lungime de aproximativ 200 metri.

Pe anumite segmente, intervenţii se vor face
pe spaţiul verde, care va fi readus ulterior la
starea iniţială.

Lucrări mai ample pe I.L. 
Caragiale și Florilor
Liviu Butnariu a precizat că anul acesta, pe

strada I.L. Caragiale se vor realiza lucrări și la sis-
temul de alimentare cu apă potabilă. Sunt pro-
gramate totodată lucrări la reţeaua de canalizare
pluvială, iar pentru această stradă, ordinul de
începere a lucrărilor la reţeaua de iluminat va fi
emis în curând.

2019: „anul luminii” în Râșnov Programul de modernizare 
a iluminatului public:
- Cartierul Florilor: modernizare iluminat
public;
- Cartierul Romacril: modernizare ilumi-
nat public și realizare lucrări de regle-
mentare electrică (modernizarea reţelei
electrice ce deservește consumatorii
individuali);
- Strada I.L. Caragiale: modernizare
iluminat public și reglementare electrică;
- Strada Republicii: lucrări la reţeaua de
iluminat public, dar și de reglementare
electrică;
- Străzile Glăjerie, Libertăţii și Narciselor:
realizare iluminat public.

Anul acesta, Primăria va derula un amplu program de modernizare 
și extindere a sistemului public de iluminat
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Piaţa Agroalimentară, deschisă 
zilnic între orele 8.00 și 20.00
Unitatea va fi închisă trei zile, în perioada Paștelui

Administraţia Pieţei Agroalimentare din oraș anunţă că uni-
tatea funcţionează, începând cu data de 1 aprilie, după progra-
mul de vară, adică între orele 8.00 și 20.00. Excepţie vor face
zilele de Paști, duminică, luni și marţi (28, 29 și 30 aprilie), când
piaţa va fi închisă.

La Goscom, fără minivacanţă
Dacă cei mai mulţi dintre râșnoveni vor avea parte de o

minivacanţă de Paște, nu același lucru se poate spune despre
lucrătorii de la Goscom Cetate Râșnov, care asigură serviciul
de ridicare a gunoiului menajer de la populaţie. Mai exact,
directorul acestei societăţi comerciale, Rareș Secăreanu, a
anunţat că operatorul de salubritate va avea liber doar în 28 și
29 aprilie (în prima și a doua zi de Paște), în restul zilelor pro-
gramul de lucru fiind cel normal. „Deșeurile menajere progra-
mate pentru a fi ridicate în data de 29 aprilie vor fi preluate în
30 aprilie”, a anunţat Secăreanu.

Numerele de telefon ale dispeceratului Goscom Cetate
Râșnov, la care pot fi contactaţi reprezentanţii operatorului,
sunt: 0268.230.196 (între orele 7.30 - 15.00) și mobil:
0724.005.189 sau 0726.992.471 (permanent). 

RÂȘNOVUL ÎN MINIVACANŢA 
DE PAȘTI - 1 MAI

Obiectivele turistice au trecut 
la program de vară și sunt
deschise și de sărbători

Cetatea Râșnov, Peștera Valea Cetăţii și Dino Parc au trecut
la program de vară și vor fi deschise și în perioada minivacanţei
de Paște, în perioada 26 aprilie - 1 Mai.

Astfel, turiștii pot vizita zilnic Cetatea, între orele 9.00 și
19.00, conform aceluiași program urmând a funcţiona și liftul
pe plan înclinat, care face legătura între centrul istoric al staţi-
unii și cetate.

În perioada sărbătorilor pascale va fi deschisă și Peștera
Valea Cetăţii, programul de vizitare fiind între 10.00 și 20.00
(program de vară, valabil cu data de 1 aprilie).

În minivacanţa de Paște va putea fi vizitat și parcul cu
dinozauri. Mai exact, reprezentanţii Dino Parc au anunţat că
atât în zilele de sărbătoare pascală, cât și de 1 Mai, parcul va fi
deschis după programul normal de vară: de luni până joi, între
10.00 și 17.00; vineri si sâmbătă, în intervalul 10.00 - 18.00; iar
duminică, între 10.00 și 17.30.

Starea Civilă: Doi funcţionari din
primărie vor asigura permanenţa

În perioada sărbătorilor, în cazul unei întâmplări
nefericite în familie, veţi putea obţine certificatul de deces.
Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor, funcţionarii
Primăriei Râșnov care se ocupă de eliberarea acestor acte
vor fi permanent la dispoziţia oamenilor. Decesul trebuie
anunţat, în primă fază, ofiţerului de serviciu, care poate fi
găsit la orice oră la Primăria Râșnov. Acesta ia apoi legătu-
ra cu funcţionarii de la Biroul Stare Civilă, care pregătesc
certificatul. „Procedăm în acest mod de mulţi ani. Din feri-
cire, anul acesta am și o colegă care să mă ajute”, a declarat
reprezentanta biroului amintit, Casandra Turcu. Conform
legislaţiei, certificatul de deces trebuie eliberat în cel mult
72 de ore de la producerea decesului.

Celelalte servicii ale Primăriei Râșnov vor funcţiona
conform programului specific acestor sărbători, perioada 26
aprilie – 1 mai fiind perioadă de zile libere. Activitatea va
reveni la normal în data de 2 mai.

DISPECERATE NON STOP
- Centrul de Permanenţă de la Policlinica Râșnov, 

(urgenţe medicale, program non-stop): 0268.230.123
- Apă, Canalizare: 0724.005.189 și 0268.230.196

- Salubritate: 0724.058.189 
- Salvamont Râșnov: 0725.826.668

- Electrica: 0268.506.502
- Engie: 0800877788, telverde
- Număr unic de Urgenţă: 112 

Ca în fiecare an, Ocolul Silvic Râșnov
realizează plantări de primăvară în zonele
în care s-au făcut tăieri în anii precedenţi.
Anul acesta lucrările au vizat 17 hectare
de fond forestier, din care, pe 7 hectare 
s-au făcut completări ale plantărilor din
anii trecuţi.

Pe celelalte parcele, cu o suprafaţă
totală de 10 ha, după tăierile din anii tre-
cuţi s-a dezvoltat seminţișul, dar a mai fost
nevoie și de plantări. 

Ajutaţi și de voluntari
Pentru plantările din acest an au fost

alocaţi 85.000 de puieţi, în special brad, dar
și molid, fag, paltin de munte și gorun. „Cei
mai mulţi dintre puieţi provin din
pepinierele noastre din Valea Lungă și
Valea Popii”, a declarat directorul Ocolului
Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe.

Anul acesta, într-una din zonele în care

s-au făcut plantări, lucrătorii Ocolului Sil-
vic au fost ajutaţi de voluntarii unui ONG.
„La această acţiune au participat și adulţi,
dar și copii”, a continuat reprezentantul
Ocolului Silvic.

În zonele înalte, 
plantările se vor face
după topirea zăpezii
Vizate anul acesta de plantări au fost

terenuri din Valea Popii, Dobrice (unde 
s-au făcut completări după plantările din
anii trecuţi), din Dumbravă, Proviţa,
Diham sau Valea Paltinului. „Campania a
început în 1 aprilie, iar până zilele trecute
am făcut plantările pe 12 dintre cele 17
hectare. Mai avem de plantat în zonele
înalte, unde este, încă, un strat consistent
de zăpadă”, a încheiat reprezentantul
Ocolului Silvic Râșnov.

17 hectare, plantate cu 85.000 de puieţi
Cei mai mulţi puieţi au fost deja plantaţi, și cu un ajutor de la voluntari. 
Au mai rămas zonele înalte, unde se va intra după topirea zăpezilor 

Drumul va fi amenajat în pantă
unică cu înclinare pe partea 
opusă caselor, astfel încât apele 
să se scurgă în cealaltă parte. 
În paralel, în oraș se fac lucrări 
de reparaţii ale străzilor

În fiecare primăvară, după topirea
zăpezii, străzile din Râșnov intră în
reparaţii, iar acolo unde nu se impun
lucrări de amploare, pe porţiunile degra-
date se aplică „plombe”. Anul acesta,
intervenţiile au început în prima parte a
lunii aprilie, după ce s-a încălzit vremea.
În primă fază, începând cu data de 1
aprilie, au fost frezate porţiunile degra-
date, iar din 4 aprilie a început și
asfaltarea acestora. „Pentru a stabili ce
lucrări sunt necesare, a fost verificată
starea tuturor arterelor pe care le
administrăm. În urma acestor expertize
au fost identificate străzile pe care sunt

necesare cele mai ample intervenţii,
acestea fiind Tudor Vladimirescu și I.L.
Caragiale”, a declarat primarul Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu. 

Edilul a explicat că pe strada I.L.
Caragiale nu este vorba numai de refacerea
covorului asfaltic: „Pe această arteră, în
dreptul părculeţului din faţa bisericii, dru-
mul va fi amenajat în pantă unică cu
înclinare pe partea opusă caselor, astfel că
în timpul ploilor abundente să nu mai
intre apa în curţile oamenilor”. Acum,
drumul este „în două pante”, cea mai înaltă
porţiune fiind cea de la axul drumului, ast-
fel că apele se scurg spre ambele margini. 

Tot pentru această primăvară a fost
programată și amenajarea unei parcări la
capătul străzii Republicii, unde aceasta se
intersectează cu strada Florilor. „Terenul
pe care se amenajează parcarea nu era
folosit fiind, practic, unul viran”, a
încheiat edilul.

Strada I.L. Caragiale, amenajată astfel încât apa 
de ploaie să nu mai ajungă în curţile râșnovenilor

Având în vedere că, de aproxi-
mativ un an, segmentul din DN
73, care trece prin Râșnov este în
reparaţii, iar marcajele, inclusiv
cele de la trecerile de pietoni sunt
provizorii (trasate cu vopsea gal-
benă), primăria orașului a luat
decizia securizării suplimentare a
acestora. Astfel, potrivit primaru-
lui Liviu Butnariu, „în urma veri-
ficărilor în teren realizate de
inspectorii noștri, dar și a discu-
ţiilor cu cetăţenii, am luat decizia

instalării unor corpuri de ilumi-
nat cu LED la 5 treceri de pietoni
de pe această arteră”.

Edilul a precizat că vizate de
aceste amenajări sunt trecerile
de pe DN 73 de la Cartierul
Toamnei, de la benzinăria din
intersecţia drumului naţional cu
strada Florilor, de la intersecţia
DN 73 cu strada Republicii, de la
intersecţia cu strada Uzinei și cu
DN 73A, și de la intersecţia DN
73 cu str. Mișu Pop.

Treceri de pietoni mai sigure, pe DN 73

Cinci „zebre” trasate cu marcaj provizoriu
sunt iluminate cu ajutorul lămpilor cu LED
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Programul Naţional Culinariada, al
maeștrilor bucătari care oferă lecţii de gas-
tronomie elevilor de la liceele de profil, a cuprins
și în acest an Râșnovul în calendar.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a
două zile, iar elevii de la Liceul Tehnologic, unde
funcţionează o clasă de învăţământ dual pe profil
HoReCa, au putut învăţa noi tehnici de gătire a
produselor locale. Au asistat la prezentări și

expuneri pe platouri speciale pentru bufet festiv și
au ajutat la montarea preparatelor pe suporturi
moderne. Dacă prima zi a evenimentului a fost
dedicată elevilor de liceu, în cea de a doua, coop-
taţi au fost și elevii de la școlile gimnaziale din
oraș. Pe 15 aprilie, tema „Culinariada” a fost
realizarea unor bufeturi festive, iar pe 16 aprilie
elevii râșnoveni au ajutat la prepararea unor
meniuri de cină festivă. 

„Ne bucurăm că acţiunea oaspeţilor
noștri, care s-a desfășurat în mai multe orașe
din ţară, a ajuns pentru a doua oară și la
Râșnov. Elevii au avut ce învăţa de la ei, încân-
tându-ne totodată cu rezultatul muncii lor.
Acest eveniment este într-adevăr important
pentru noi, pentru orașul Râșnov, dar mai ales
pentru liceul din localitate, ţinând cont că
avem o școală de ospătari și de bucătari, o

școală care s-a înfiinţat de câţiva ani, iar de
anul trecut funcţionează în sistem de
învăţământ dual, cu implicarea agenţilor eco-
nomici, care le asigură și burse lunare, pe
lângă pregătirea practică. Astfel de acţiuni îi
ajută să-și dezvolte capacităţile profesionale,
atât pe partea de bucătărie, cât și în cea de
servire, de prezentare a rezultatelor muncii
lor”, a spus primarul Liviu Butnariu.

Spaţiul va intra în scurt 
timp în renovare

Seniorii din orașul nostru vor avea un club al
lor, în fostul restaurant Pub Castel, în care se vor
putea întâlni, socializa și învăţa lucruri noi. 

Consiliul Local Râșnov a adoptat, în ședinţa
de plen din 28 martie 2019, o hotărâre prin care
spaţiul Primăriei Râșnov în care a funcţionat Res-
taurantul Pub Castel, din Piaţa Unirii, (parter -
partea stânga, Casa de Cultură), va fi transformat
într-un club pentru seniori. 

„După aprobarea bugetului local, vom face
lucrări de igienizare și amenajare a noului spa-

ţiu. În prezent, vârstnicii din Râșnov nu au un
spaţiu adecvat în care să se întâlnească, iar prin
amenajarea acestui spaţiu vom preveni margina-
lizarea socială a persoanelor de vârsta a treia”, a
argumentat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
În noul club, seniorii vor putea organiza ateliere,
serate artistice sau alte evenimente speciale.

Spaţiul eliberat după expirarea contractului
de închiriere cu restaurantul Pub Castel are
culoare de acces separate (stradal și prin curte
interioară) faţă de Casa de Cultură, ansamblu din
care face parte. Astfel, acest perimetru poate fi
valorificat independent până la finalizarea
lucrărilor de reabilitare a Casei de Cultură,
proiect în derulare, multianual.

Club pentru seniorii râșnoveni 
în Casa de Cultură

Tema: „Orașul Râșnov”

Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare
Durabilă Schubz a lansat un concurs cu pre-
mii pentru ediţia aniversară, a 10-a, a Festiva-
lului Jocmania. Astfel, elevii sunt invitaţi să
creeze o pagină de bandă desenată având tema
„Orașul Râșnov”, în care să apară oameni, le-
gende și locuri din urbea noastră. Planșele tre-
buie realizate în format A4 și depuse la secre-
tariatul școlii din care elevul face parte, până
pe 20 mai. Lucrările vor fi apoi expuse în
cadrul Festivalului Jocmania, între 16 și 23
iunie, în prima săptămână a vacanţei de vară.

De asemenea, centrul vine cu o propunere
inedită pentru copii: ateliere muzicale în care
cei mici pot descoperi bucuria de a cânta și de
a înţelege muzica, alături de Ioana Damian-
Bitere. Participarea este gratuită, în limita
celor 15 locuri disponibile, atelierele fiind
adresate copiilor cu vârste între 7 și 9 ani,
urmând a se desfășura la sediul Schubz, în
două zile de vineri din fiecare lună. Astfel,
după ce primele două ședinţe au avut loc pe 5
și 19 aprilie, copiii sunt așteptaţi pe 10 și 24
mai, respectiv 7 și 21 iunie, între orele 14.00 și
15.00. Înscrierile se pot face la adresa de
email: ioana@schubz.ro.

Concurs de bandă desenată pentru
ediţia aniversară a Jocmania

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 3 din Râșnov au
demonstrat că tradiţiile și obiceiurile stră-
moșești sunt încă actuale și pot fi readuse la
viaţă în orice moment.

Pe 2 aprilie, timp de o oră, copiii claselor a
II-a de la această instituţie de învăţământ au par-
ticipat la o șezătoare, așa cum se întâmpla în vre-
murile de demult, fiecare având un rol bine sta-
bilit. Îmbrăcaţi în straie populare, micuţii
râșnoveni au cântat, au dansat și au spus poezii,
dar cel mai important: au recreat atmosfera unei

șezători tradiţionale românești. Astfel, partici-
panţii au depănat scule pe vârtelniţe, fetele cu
furcile în brâu au tors fuiorul, altele au împletit
sau croșetat.

„O frumoasă tradiţie păstrată cu sfinţenie de
bătrânii satului, pe care o scot la iveală din lada
de zestre mai ales în serile lungi de iarnă este
șezătoarea, ce încă nu și-a pierdut identitatea în
mediul rural”, a declarat Neagu Elena Cristina,
profesor învăţământ primar la Școala Gimnazială
nr. 3, coordonatorul acestui proiect.

Copiii de la Școala 3 au reînviat
șezătoarea de odinioară

Programul Naţional Culinariada s-a întors la Râșnov

Orașul Râșnov a fost prezent, în weekendul
22 - 24 martie, la Târgul de Turism de la Brașov,
Transylvania Tourism Fair 2019. Staţiunea noas-
tră a avut un stand propriu la această ediţie a târ-
gului, care s-a desfășurat la Brașov Business Park,
unde turiștii au putut cunoaște obiectivele noas-
tre turistice, obiceiurile, dar și tradiţiile locale. De
asemenea, a fost prezentată și la această ediţie
Agenda Culturală 2019.

Târgul de Turism a găzduit și adunarea ge-
nerală a reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale a

Agenţiilor de Turism (ANAT), la care au partici-
pat și președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, precum și primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. În cadrul acestei reuniuni,
orașul nostru a fost dat ca un bun exemplu,
prezentare făcută sub denumirea „Râșnov, o
rebranduire de succes”.

Următorul eveniment de profil la care va fi
prezent Orașul Trandafirilor este Târgul
European al Castelelor, programat la finalul lunii
mai, la Hunedoara.

„Râșnov, o rebranduire de succes”
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