
PUBLICAŢIE FONDATĂ DE PRIMARUL ADRIAN VEȘTEAANUL XVI �� NR. 196 ��Aprilie 2022 ��  ISSN 1841-754X

Preot Ionel - Cornel 

Pușcariu
- Parohia Ortodoxă 
Râșnov I

Preot Marius Ionuţ
Olteanu
- Parohia Ortodoxă
Râșnov III 

Preot Ioan Ovidiu 
Coroiu
- Parohia Ortodoxă 

Râșnov IV

Preot Dorin - Silviu 
Giurgiu 
- Parohia Ortodoxă 
Râșnov V

Preot Uwe 
Seidner
- Parohia Evanghelică 
CA Râșnov

Preot Lőrincz 
Károly Béla
- Parohia Romano
Catolică Râșnov

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

ÎNVIEREA MICĂ, ÎN PIAŢA UNIRII
Râșnovenii sunt așteptaţi duminică, 24 aprilie, în Piaţa

Unirii, la slujba din prima zi de Paște, care va fi oficiată în aer
liber, în Piaţa Unirii, la orele 12.00. „Vom susţine liturghia celei
de-«A doua Învieri» în centrul orașului. Ne vom aduna toţi 
preoţii din Râșnov, dacă ne va ajuta și vremea. Dacă nu va fi priel-
nică, fiecare preot o va susţine la biserică”, ne-a spus părintele
Ovidiu Coroiu. 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. 

Și în acest an, marea sărbătoare a Sfintelor Paști
ne găsește trecând prin grele încercări, după alţi doi
ani în care am fost supuși la provocări cu care
omenirea nu s-a mai confruntat de foarte multă
vreme. După o criză a sănătăţii, acum suntem martori
la distrugerea și moartea provocate de un război crud
și fără sens, în care ţara vecină a fost târâtă. 
Traversăm o perioadă de criză a umanităţii, care
atrage după sine probleme economice, dar împreună
le vom depăși pe toate. 

Ne pregătim acum de cea mai mare sărbătoare,
una a nădejdii și bucuriei, care stă la temelia credinţei
noastre. Jertfa pe cruce a Mântuitorului și Învierea Sa
reprezintă, pentru fiecare dintre noi și pentru întreg
neamul românesc, trecerea de la moarte și păcat la
viaţa nouă, prin stăruinţa continuă de a ne situa de
partea binelui, oricâte necazuri am avea de îndurat.

Vă doresc tuturor multă sănătate și încredere, fie
ca în curând să apară o nouă zare de speranţă! Și vă
mulţumesc pentru solidaritatea de care aţi dat
dovadă, faţă de cei mai greu încercaţi decât noi. Cu
ajutorul dvs. le-am putut oferi alinare și speranţă
celor care caută refugiu din calea morţii.

Paște Fericit! Fie ca această zi sfântă să ne
lumineze calea vieţii și să ne aducă mai aproape de
vremuri de stabilitate și pace! Sărbători cu bucurie și
dragoste, vouă și celor dragi vouă.

Al dumneavoastră,
LIVIU BUTNARIU,
Primarul Orașului Râșnov

Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a
lumii creștine, ne găsește în acest an mai puternici,
mai uniţi, mai îngăduitori, mai deschiși la nevoile
semenilor noștri. 

Dragi râșnoveni, vă doresc ca bucuria Sfintelor
Paști să vă umple sufletul și să vă apropie de cei dragi! 

În aceste zile de sărbătoare vă transmit cele mai
bune gânduri, cu încrederea că binele, adevărul și
pacea vor triumfa și în aceste vremuri dificile. 

Să aveţi sărbători cu lumină în suflet și în gânduri.
Hristos a Înviat!

Al dumneavoastră,
ADRIAN-IOAN VEȘTEA,
Președintele Consiliului Judeţean Brașov

Dragi 
râșnoveni,

Dragi 
râșnoveni,

Toate obiectivele turistice din
Râșnov vor fi deschise de sărbători,
inclusiv în zilele de sâmbătă și
duminică, atât în perioada minivacanţei
de Paște, cât și de 1 Mai. 

Liftul pe plan înclinat funcţionează,
până pe 30 aprilie, după programul 9.00
- 18.00, iar din 1 Mai trece la program de
vară, adică între 9.00 și 19.00.

La Peștera Valea Cetăţii, până în ulti-
ma zi a lunii aprilie programul este, 
zilnic, între orele 10.00 și 19.00, iar din

1 Mai se trece la programul de vară,
între orele 10.00 și 20.00. Reprezen-
tanţii Peșterii au anunţat și că se află în
căutarea unui ghid turistic. Cei intere-
saţi de o eventuală angajare pot primi
mai multe detalii la numărul de telefon
0724345898.

În această perioadă de sărbători va
putea fi vizitat și Parcul cu dinozauri: în
Vinerea Mare (22 aprilie) va fi deschis
între orele 10.00 și 19.00, în prima zi de
Paște (duminică, 24 aprilie) între 11.00 și

18.30, în a doua zi de Paște (luni, 25
aprilie) între 10.00 și 18.00, iar pe 1 Mai,
între 10.00 și 18.30. În rest, Dino Parc va
fi deschis după programul normal de
vară: de luni până joi, între 10.00 și 17.30;
vineri si sâmbătă, în intervalul 10.00 -
18.30; iar duminică, între 10.00 și 17.30.
Pentru prima zi de Paști, 24 aprilie,
începând cu ora 11.00, aici este pregătită
o vânătoare de ouă, cu 300 de ouă de
jucărie ce eclozează în apă, în interiorul
cărora se ascund puiuţi de dinozauri.

UȘI DESCHISE DE SĂRBĂTORI
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După doi ani în care s-a desfășu-
rat în condiţii speciale, din cauza pan-
demiei de coronavirus, anul acesta,
curăţenia de primăvară a revenit la
„graficul normal”. Curăţenia de
primăvară este realizată cu ajutorul
angajaţilor operatorului local de
salubritate, Goscom Cetatea Râșnov,
dar și a beneficiarilor de ajutoare
sociale (cei care, potrivit legii, au
obligaţia de a efectua ore de muncă în
folosul comunităţii). Prin această
campanie este ecologizat domeniul
public, străzile, trotuarele și aleile
sunt măturate și se fac lucrări de
întreţinere a spaţiilor verzi. „Anul
acesta, singurul impediment a fost
vremea, care a amânat începerea
campaniei. În prima etapă au fost
incluse zonele de blocuri, iar în etapa
ulterioară - străzile din zonele de
case. În funcţie de condiţiile meteo,
noi sperăm să încheiem campania în
cursul acestei săptămâni”, a declarat
viceprimarul Râșnovului, Carmen
Sandu. 

Prima săptămână: 
Florilor, 
Centru Nord, ISR
Campania a început în 12 aprilie,

iar prima zonă în care au fost
curăţate toate străzile și spaţiile verzi
a fost cartierul Florilor. Ulterior, s-a
intrat și în cartierul Centru Nord.
După ce au finalizat curăţenia aici,
beneficiarii de ajutor social au con-
tinuat și pe străzile Izvor, Teiului,
Armata Română și Brazilor. 

Campania a continuat în ISR,
unde au fost curăţate toate aleile 
dintre blocuri, spaţiile verzi și
locurile de joacă. De asemenea, au
fost curăţate și străzile Negoiului, 
Abatorului, Vlad Ţepeș, Piaţa
Industriei și parţial strada Florilor.

Deșeuri de toate 
felurile, aruncate 
în locuri nepermise
După prima săptămână a cam-

paniei, autorităţile locale spun că
situaţia nu a fost mai gravă faţă de
anii trecuţi, dar, în continuare, au
fost găsite cantităţi destul de mari de
deșeuri aruncate în locuri nepermise
(de exemplu, pe malul Ghimbășelului,
lângă platformele de deșeuri sau pe
diferite terenuri, unele dintre ele
proprietate privată). 

„Se aruncă diferite deșeuri, de la
resturi din construcţii la deșeuri
menajere, plastic sau cartoane. Noi
monitorizăm permanent situaţia și
luăm măsurile care se impun. 
Pentru a-i identifica pe cei care
aruncă la platformele de depozitare
alte deșeuri decât cele menajere și
reciclabile, am mai montat camere
de supraveghere”, a spus vicepri-
marul Carmen Sandu. 

Totuși, vestea bună este că
râșnovenii au început să se
obișnuiască să arunce selectiv
deșeurile, ceea ce înseamnă o canti-
tate mai mică de gunoi dusă la depo-
zitul de la Brașov și, implicit, o redu-
cere a costurilor.

Curăţenia de primăvară: Primăria 
pregătește orașul pentru Paști 
Campania a început în 12 aprilie, în cartierele de blocuri

Râșnovenii nu vor mai încercui
în calendar zilele în care trebuie
să predea deșeurile 

Râșnovenii din zonele de case au la dis-
poziţie o nouă facilitate care să le simplifice
colectarea selectivă a deșeurilor. Este vorba
despre „ARA”, o aplicaţie pentru telefoanele
mobile, de pe care pot afla graficul de ridicare
a deșeurilor de pe strada pe care locuiesc, pot
consulta un ghid de reciclare, dar pot și să inte-
racţioneze cu operatorul local de salubritate.

„Prin instalarea acestei aplicaţii, nu mai este
nevoie de notiţe, de încercuirea unor zile în
calendar, pentru că toate informaţiile sunt
«la un click distanţă». De asemenea, ei vor
avea la dispoziţie o nouă modalitate de
comunicare cu operatorul de salubritate.
Cred că acesta este încă un pas înainte în
ceea ce privește colectarea selectivă din
Râșnov”, a explicat primarul Orașului Râșnov,
Liviu Butnariu.

Cum funcţionează aplicaţia 
Aplicaţia „ARA” poate fi descărcată din

Appstore (pentru iPhone) sau Google Play
(pentru terminalele cu sistem Android), iar
după descărcare, pentru a obţine calendarul
reciclării și alte informaţii utile, se cere
introducerea străzii pe care locuiește uti-
lizatorul. 

Apoi, acesta poate vedea în ce zile sunt
ridicate diferitele categorii de deșeuri de pe
strada lui, dar primește și notificări ce conţin
informaţii despre colectarea selectivă. De
asemenea, aplicaţia conţine și un ghid al
reciclării, prin care este explicat ce tipuri de
deșeuri se aruncă în fiecare pubelă. Aplicaţia

are și o secţiune „Cereri și ajutor”, unde
cetăţeanul poate adresa întrebări legate de
următoarea colectare sau poate solicita
pubele. În aplicaţie au fost încărcate și alte
informaţii utile pentru cetăţeni, printre care
Regulamentul de salubritate din Râșnov. 

Aplicaţia a fost dezvoltată de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu”
(ADI ISO Mediu), în parteneriat cu Primăria
orașului și operatorul local de salubritate –
Goscom Cetatea Râșnov, în cadrul Campaniei
EcoAtitudine – „Judeţul Brașov reciclează”
2021 – 2022. 

Colectarea selectivă și ghidul reciclării, „la un click distanţă” 

Timp de o săptămână, în această primă-
vară, râșnovenii au avut ocazia de a scăpa de
deșeurile electrice în cadrul a două campanii,
una desfășurată în perioada 4 – 8 aprilie (ce a
vizat doar deșeurile mici), iar cealaltă, în
perioada 9 – 10 aprilie (când s-au strâns toate
tipurile de deșeuri). 

Cantitatea de deșeuri de echipamente elec-
trice și electronice (DEEE) colectate de la
râșnoveni a fost impresionantă, semn că ei 
s-au obișnuit să nu mai arunce aceste aparate
electrice stricate (care sunt periculoase pentru
mediu), ci să aștepte aceste campanii. 

700 de aparate electrice
depuse la centrele de colectare
sau preluate de acasă
Astfel, în cadrul Campaniei de colectare a

DEEE-urilor, din perioada 9 – 10 aprilie, au
fost amenajate patru centre de colectare, pe
strada Florilor (la parc), în faţa Liceului 
Industrial, la Școala Gimnazială nr. 3 (Piaţa
Școlii) și la Biserica Sf. Nicolae (str. I.L. Caragiale).

În cadrul acestei campanii a fost strânsă
cantitatea totală de 10.543 kg. „Au fost colec-
tate 700 de aparate electrice de toate
dimensiunile. Deșeurile au fost colectate de la
157 de persoane, dintre care 110 au venit la
centrele de colectare, iar 47 au solicitat prelu-
area DEEE-urilor de la domiciliu”, a declarat
viceprimarul orașului, Carmen Sandu. 

Cetăţenii care au participat la această cam-
panie s-au putut înscrie la o tombolă cu premii
(patru truse de scule, două aparate de tuns și
două uscătoare). De asemenea, s-au acordat și
premii în bani, respectiv 20 lei pentru
deșeurile voluminoase (mașini de spălat,
frigidere și combine frigorifice) sau 10 lei pen-
tru alte deșeuri electrice de peste 30 kg.

Campania de colectare a
aparatelor electrice mici 
ar putea fi continuată 
Înainte de campania din perioada 9 - 10

aprilie, Primăria Râșnov și Asociaţia Ecocivica
au derulat un proiect pilot de colectare a
bateriilor, becurilor și altor echipamente elec-
trice de mici dimensiuni, acestea fiind
deșeurile de care oamenii au cel mai frecvent
obiceiul de a „scăpa” la ghenele de gunoi. Prin
acest proiect, la Policlinică și la unităţile de
învăţământ din oraș au fost amplasate recipi-
ente metalice, unde locuitorii să lase bateriile,
corpurile de iluminat sau alte electrocasnice
mici. Chiar dacă nu a fost încheiat bilanţul
final al proiectului, autorităţile locale spun că
rezultatele preliminare arată că această cam-
panie a fost un succes, context în care se ia în
calcul menţinerea recipientelor de colectare a
deșeurilor electrice mici. 

ÎN „SĂPTĂMÂNA RECICLĂRII”,
10.543 KG DE DEȘEURI 
ELECTRICE STRÂNSE 
DE LA RÂȘNOVENI

Primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
a fost ales, în 4 aprilie, vicepreședinte al 
Consiliului Director al Asociaţiei Orașelor din
România (AOR), structură care reprezintă
interesele a 216 orașe din ţara noastră. Decizia
a fost luată în cadrul Adunării Generale a AOR,
ce s-a desfășurat în perioada 3 – 4 aprilie, la
București.  „În urma voturilor membrilor

Asociaţiei, am avut onoarea să fiu ales 
în funcţia de vicepreședinte al Consiliului
Director al AOR. Le mulţumesc tuturor celor
care m-au votat în noua funcţie, iar colegilor
din Consiliul Director le urez succes în noul
mandat”, a declarat Liviu Butnariu. Consiliul
Director a l Asociaţiei este format din 27 de
membri titulari.

Reamintim că primarul Râșnovului este 
și președinte al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ISO Mediu (ADI ISO Mediu)
Brașov, din care fac parte toate primăriile din
judeţul Brașov. Asociaţia se ocupă de manage-
mentul deșeurilor în judeţul Brașov, unul din-
tre obiectivele acesteia fiind creșterea cantităţii
de deșeuri reciclate.  

LIVIU BUTNARIU, 
PRIMARUL ORAȘULUI
RÂȘNOV, ALES 
VICEPREȘEDINTE 
AL ASOCIAŢIEI 
ORAȘELOR 
DIN ROMÂNIA
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Persoanele fizice din Râșnov care au
cazat refugiaţi din Ucraina au posibilitatea
să deconteze cazarea și masa lor. În luna
martie, conform evidenţelor Primăriei
Râșnov, persoanele fizice din Râșnov au găz-
duit aproape 80 de ucraineni fugiţi din calea
războiului. Însă, doar pentru o parte dintre
ei se decontează și cazarea, și masa, asta
pentru că legislaţia care permite acest lucru
a intrat în vigoare abia în a doua jumătate a
lunii martie. 

Pentru a obţine sumele de la bugetul de
stat aferente lunii martie, conform legis-
laţiei, persoanele fizice au depus dosarele de
decontare la Primăria Râșnov. Două seturi
de acte: unul pentru decontarea hranei, iar
altul pentru decontarea cazării. 

Hrana, decontată 
pentru 79 de refugiaţi,
cazarea pentru 31
În primă fază, legislaţia permitea doar

decontarea costurilor aferente hranei, iar la
Primăria Râșnov, persoanele fizice au depus
actele pentru obţinerea alocaţiei de hrană
aferente perioadei 1 – 31 martie pentru 79
de persoane (care erau și cazate), suma

totală solicitată fiind de 16.720 de lei. 
Alocaţia de hrană încasată de persoanele fi-
zice este de 20 de lei pe zi/ persoană. 

Ulterior, legislaţia a fost completată, eli-
gibile fiind și cheltuielile de cazare, astfel că
râșnovenii au transmis un nou set de acte.
Spre deosebire de acoperirea costurilor pen-
tru hrană, în cazul cazării, pentru luna mar-
tie a fost luată în considerare numai perioa-
da 23 martie – 31 martie. 

În aceste condiţii, potrivit evidenţelor
Primăriei Râșnov, au fost depuse documente
pentru 31 de refugiaţi cazaţi, suma totală
solicitată fiind de 13.350 de lei. Diferenţa din-
tre 31 și 79 de persoane cazate este reprezen-
tată de refugiaţii cazaţi înainte de 23 martie. 

Suma încasată de persoanele fizice pen-
tru cazarea refugiaţilor din Ucraina este de
50 de lei pe zi/ persoană. 

Pentru luna aprilie se
depune un singur dosar
Conform legislaţiei, după ce Primăria

Râșnov centralizează datele, transmite
documentele la Inspectoratul pentru Situa-
ţii de Urgenţă (ISU) Brașov, de unde sunt
trimiși apoi banii către autoritatea locală.

Ulterior, în baza solicitării beneficia-
rilor, Primăria face plăţile către per-
soanele fizice (în numerar sau prin
transfer bancar). 

Pentru luna aprilie, persoanele
fizice care găzduiesc și hrănesc
persoane refugiate din Ucraina nu
vor mai depune două seturi de
acte, ci vor depune un singur
dosar (atât pentru decontarea
cazării, cât și a hranei). Cererile și
situaţiile centralizatoare se depun la
Primăria Râșnov în primele trei zile
lucrătoare ale lunii mai. 

48 de persoane găzduite 
la unităţile de cazare 
În ceea ce privește decontarea pentru

găzduirea și hrănirea refugiaţilor la
unităţile de cazare (hoteluri și pensiuni)
procedurile sunt derulate direct prin ISU
Brașov. Astfel, pentru a beneficia de decon-
tarea costurilor pentru cazarea refugiaţilor,
aceste unităţi trebuie ca, înainte de a prelua
refugiaţi, să se înregistreze la ISU Brașov,
menţionând că sunt dispuse să cazeze
această categorie de persoane, dar și să

comunice numărul de locuri disponibile.
Ulterior, în primele trei zile lucrătoare ale
lunii, agenţii economici transmit la Inspec-
torat situaţia locurilor ocupate în luna ante-
rioară, iar în baza acestor situaţii se fac
decontările. 

Conform evidenţelor Primăriei Râșnov,
în 15 aprilie, în oraș erau trei unităţi unde
erau cazaţi refugiaţi, care aveau disponibile
84 de locuri. Erau ocupate 48.

30.070 DE LEI, DECONTUL PE LUNA MARTIE PENTRU HRANA ȘI CAZAREA 
UCRAINENILOR LA PERSOANE FIZICE DIN RÂȘNOV 

„Suntem foarte norocoși 
să fim aici, în Râșnov”
„Din cauza războiului teribil, crud din

ţara noastră, noi, mamele cu copii din
diferite părţi ale Ucrainei, a trebuit să
părăsim casele noastre, soţii noștri, cei mai
dragi și cei mai apropiaţi. Trecând graniţa cu
România am fost șocaţi, deprimaţi și spe-
riaţi. De la punctul de trecere a frontierei,
fiecare dintre noi am simţit ospitalitatea și
generozitatea incredibilă a românilor. 
Suntem foarte norocoși să fim aici, în
Râșnov, ne simţim foarte calmi și liniștiţi în
acest loc pitoresc. Hotelurile din Râșnov și
localnicii ne-au cazat, iar proprietarii de
pensiuni și locuitorii ne susţin tot timpul ca
membri ai familiei. Mulţumesc mult furnizo-
rilor de alimente din Râșnov. Suntem
deosebit de recunoscători comunităţii și

Primăriei Râșnov, Centrului Educaţional
Schubz și Asociaţiei de Turism Rosenau pen-
tru oportunitatea de a organiza Centrul de
Agrement și Educaţie pentru noi, refugiaţii
ucraineni”, ne-a spus Oksana Muzyka, una
dintre ucrainencele implicate în activităţile
de la Centrul „Schubz”.

„Râșnovenii, de la mic la mare, au
reacţionat extraordinar. În această perioadă,
s-au mobilizat pentru ca oaspeţii noștri,
aflaţi într-o perioadă extrem de grea a
vieţilor lor, să se simtă ca acasă. Astfel de
momente, pe cât de triste sunt ele, aduc
oamenii mai aproape și creează «punţi»
între suflete! Sunt convins că, atât timp cât
va fi nevoie, fiecare dintre noi, râșnovenii,
vom încerca să-i ajutăm cu orice putem și să
le fim alături”, a spus primarul Orașului
Râșnov, Liviu Butnariu.

„Ne exprimăm recunoștinţa
deosebită! Vă dorim pace și
bunăstare în casele voastre!”
În noul centru, zi de zi, mamele ucrainene

organizează cursuri și activităţi captivante pen-
tru cei mici.

„Nu numai că ni s-au pus la dispoziţie săli
de clasă complet utilate și o curte mare pentru
activităţi în aer liber, ci și mobilier special pen-
tru copii, o gamă variată de papetărie, cărţi și
jucării de către comunitatea din Râșnov și
sponsorii din Brașov. Multe mulţumiri furnizo-
rilor de alimente! Dorim să exprimăm
recunoștinţa noastră deosebită administraţiei
Râșnov pentru ajutorul și sprijinul acordat. Fie
ca iubirea și bunătatea să domnească în inimi-
le voastre! Vă dorim pace și bunăstare în casele
voastre!”, a precizat și Diana Budiachenko, o
altă mămică din Ucraina cazată la Râșnov.

Ucrainenii
din Râșnov vor avea

primele discuţii despre 

angajare după 1 mai  
Când se va termina războiul nimeni nu știe, iar

cum se anunţă o ședere pe termen lung în România,
unele dintre persoanele refugiate și-au manifestat
intenţia de a-și asigura singure traiul, angajându-se.
„După 1 Mai se va organiza o întâlnire între reprezen-
tanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă de la Râșnov și reprezentanţii comunităţii
ucrainene din Râșnov, dar și cu angajatorii din oraș.
Scopul acestor discuţii este de a le prezenta per-

soanelor refugiate prevederile legale și proce-
durile ce trebuie urmate de angajatori și de

viitorii salariaţi, în cazul angajării”, au
precizat reprezentanţii

Primăriei Râșnov. 

„O cană pentru o conservă”
Elevii Școlii Gimnaziale „Peter Thal” din Râșnov sunt și ei alături de refugiaţii ucraineni.
Au pictat nu mai puţin de 250 de căni ce au fost oferite ca suvenir persoanelor care spri-
jină acţiunile de ajutor umanitar din Gara Brașov. Cei care au donat cel puţin o con-
servă au primit în schimb o cană pictată de elevi. 
Celor mici le-au fost alături învăţătorii, diriginţii, psihologul Irina Palade și pictorul și 
terapeutul prin artă Claudiu Spasici. Pictorul grafician a pregătit un material video pen-
tru cei mici, cu rol de terapie prin artă. Cu ajutorul acestuia, le-a dezvăluit copiilor secre-
tul prin care pot întipări emoţiile trezite de voluntariat și de situaţia războiului în
desenele realizate pe căni, folosind pigment galben și albastru. 

Mulţumim, râșnoveni! 
„Șocaţi, deprimaţi și speriaţi” de război, și-au găsit în orașul nostru liniștea

„Grădiniţa” de la 
Centrul Schubz, 
refugiul micuţilor
ucraineni
Micuţii din Ucraina ajunși în orașul

nostru cu mamele sau bunicii, după
izbucnirea războiului din ţara lor, încearcă
să se adapteze vieţii de aici, iar comuni-
tatea râșnoveană încearcă să-i ajute cum
poate să traverseze mai ușor această
perioadă. 

La Centrul de Educaţie pentru Dez-
voltare Durabilă „Schubz” a fost organiza-
tă de puţin timp o mică „grădiniţă” pentru
copiii ucraineni. „Educatori” le sunt un
psiholog și două profesoare de limba
engleză, tot dintre refugiaţi. Iar de îngri-
jirea micuţilor se ocupă femeile refugiate,
prin rotaţie, în baza unor grafice proprii. 
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Învierea lui Hristos a luminat toată
suflarea omenească. Cerul și pământul se
veselesc, căci se arată biruinţa împăcării,
surparea războiului, zdrobirea morţii și
înfrângerea celui viclean. Lumina cea
necreată, izvorâtă din mormântul lui Hristos,
să vă însoţească în toate zilele vieţii voastre,

călăuzindu-vă spre împărtășirea veșnică cu
Domnul Hristos Paștile cele noi!

PREOT PAROH 

CORNEL PUȘCARIU, 

Parohia Ortodoxă Râșnov I 
(Biserica nouă Sfântul Nicolae)

Iubiţi credincioși,
Învierea Domnului nostru Iisus 

Hristos umple Sfânta Biserică de bucuria
triumfului asupra morţii, constituie
comoara, idealul și izvorul vieţii noastre
spirituale creștine.

Mântuitorul Hristos, Care S-a răstignit
pentru noi, prin Înviere nu numai că ne
eliberează de osânda morţii, ci ne
călăuzește spre desăvârșire și strălucire. El
lucrează, în mod natural, din interior
asupra făpturilor reunite în plinătatea
Trupului Său tainic, dăruindu-ne tuturor
oamenilor bogăţia energiilor Sale 
dumnezeiești prin Sfântul Duh.

Învierea e mântuirea lumii, biruinţa
vieţii veșnice și intrarea noastră în
Împărăţia lui Dumnezeu.

Într-adevăr, numai Învierea lui Hristos
inaugurează începutul îndumnezeirii
noastre și gustarea noastră din plinătatea
vieţii divine.

Biserica noastră Ortodoxă a acordat
întotdeauna o importanţă deosebită
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel omorât de
cei fărădelege și pus în mormânt, Se ridică

biruitor cu puterea Sa dumnezeiască. 
El devine viaţa noastră și pune temelie
nouă neamului omenesc prin învierea Sa,
încununând toate minunile făcute de El pe
pământ.

Aceste vremuri ne arată cât de fragilă
este viaţa omului pe pământ și cât de mare
nevoie este de a păstra permanent legătura
cu Dumnezeu, Izvorul vieţii pământești și
al vieţii cerești veșnice. Așa cum Sfântul
Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne
gândim la Dumnezeu în vreme de pace, ca
să se gândească și El la noi în vreme de
război, a sosit timpul să fim  fiii Luminii și
ai Învierii, iar nu ai întunericului și morţii.
Să fim ajutători zidirii unei lumi  în care să
nu mai fie vrajbă și neînţelegeri. 

Hristos a înviat din morţi, cu moartea
pre moarte călcând și celor din mormân-
turi viaţă dăruindu-le. Hristos a înviat!

PREOT PAROH 
GIURGIU DORIN SILVIU, 
Parohia Ortodoxă Râșnov V 
(Biserica în construcţie „Sfântul 
Arhanghel Gavriil” și „Sfântul 
Ierarh Andrei Șaguna,
Mitropolitul Transilvaniei”)

Iubiţi credincioși,
A binecuvântat Dumnezeu să străba-

tem acest urcuș duhovnicesc de șapte
săptămâni ale Postului Mare și să ajun-
gem la final pentru a prăznui cu bucurie
marea sărbătoarea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos din morţi. A fost o
perioadă lungă dar și frumoasă, în care
am putut să lucrăm la mântuirea sufle-
tului și să intrăm în adâncul lui. Impor-
tant este că după această perioadă să fim
mai buni și mai iubitori, punând început
bun mântuirii noastre.

Această sărbătoare este cea mai fru-
moasă și mai înălţătoare sărbătoare a noas-
tră a creștinilor. Hristos este viu!.. Hristos
trăiește!.. Hristos a Înviat! Nu mai suntem
singuri ci suntem împreună cu El. Astăzi ni
se cade să auzim cuvintele Sfântului Ioan
Gură de Aur, care zice: „Unde-ţi este
moarte boldul tău? Unde-ţi este iadule
biruinţa ta?”. Înviat-a Hristos si tu ai fost
nimicit. Sculatu-s-a Hristos și au căzut
diavolii. Înviat-a Hristos și se bucură
îngerii. Înviat-a Hristos și viaţa stăpânește.
Înviat-a Hristos și nici un mort nu este în
groapă; că Hristos sculându-Se din morţi,
începătura celor adormiţi S-a făcut. Lui se
cuvine slavă și stăpânire în vecii vecilor.

Acum auzim din nou glasul Domnu-
lui Iisus Hristos care răsună de 2000 de
ani și trece pe la ușa sufletului nostru,
zicând: „Bucuraţi-vă! și nu vă temeţi!”,
deoarece sunteţi fii ai Învierii, trăiţi prin
Înviere și treceţi prin „moarte la viaţa și
de pe pământ la cer”.

Veniţi de luaţi lumină, voi cei osteniţi
și împovăraţi cu atâtea greutăţi și sufe-
rinţe în trupul și sufletul vostru! Nu vă
lăsaţi copleșiţi de întunericul deznădej-
dii care încearcă să pună stăpânire peste
lume, căci Hristos a Înviat! 

Trăim vremuri complicate, dar în
același timp nădejdea noastră trebuie să
nu dispară pentru că noi suntem cu
Dumnezeu, Cel care întotdeauna vine în
ajutorul celui care strigă.

Fiţi purtători de lumină într-o lume
în care întunericul necredinţei, al urii, al
păcatului și al dușmăniilor de tot felul
încearcă să zdruncine temeliile cele mai
adânci ale existenţei! Tineţi această
lumină în mâini și puneţi-o în suflet,
căci este lumina adusă de Hristos.

Transmiteţi dragostea și credinţa în
Dumnezeu copiilor dumneavoastră,
pentru a duce mai departe aceaste
comori cu care noi ne identificăm. Ei
sunt cei care se vor ruga pentru sufletele
noastre și vor ţine vie flacăra credinţei în
Dumnezeu.

Lumina nu poate fi cuprinsă de
întuneric, așa cum nici adevărul nu
poate fi înlocuit cu minciuna. Domnul
Hristos spune: „Eu sunt Calea, Adevărul
și Viaţa”. Să păstrăm acest Adevăr, venit
de sus, de la Dumnezeu, propovăduit de
sfinţi și păstrat de înaintașii noștri, pre-
oţi și credincioși, care au luptat, s-au
sacrificat și și-au dat viaţa pentru adevăr.
Acest lucru ne identifică cu Hristos, cu
casa noastră din cer, dar și de pe pământ.

Hristos Cel Înviat să facă parte din
viaţa noastră, să îl ţinem în sufletul nos-
tru, păstrând focul dragostei aprins, și
așa vom arăta lumii că suntem ucenicii
Lui. El să fie călăuza noastră de acum
încolo, în vecii vecilor. Amin! 

Hristos a Înviat! 

PREOT PAROH 
MARIUS IONUŢ OLTEANU,
Parohia Ortodoxă Râșnov III 
(Biserica „Adormirea Maicii Domnului”)

Biruinţa împăcării, surparea războiului, 
zdrobirea morţii și înfrângerea celui viclean  

„Veniţi toţi credincioșii să ne închinăm sfintei
Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce
bucurie la toată lumea; totdeauna binecuvântam
pe Domnul și lăudăm Învierea Lui!”

„Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede
în Mine să nu rămână întuneric” (Ioan 12, 46) 
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Sfânta Sărbătoare a Paștelui în
fiecare an ne aduce aminte că firea
noastră nefastă se poate învinge.
Puterea lui Cristos cel Înviat pătrunde
în noi și ne transformă chiar și atunci
când împrejurările exterioare adesea ne
pun piedici. 

Adevărata înviere trece peste toate
zidurile, învinge orice piedică și din

acestea se naște adevarata bucurie și
bucuria învierii. Această fericire doresc
cititorilor și întregii lumi! 

Cu mult drag!

PREOT PAROH 
LŐRINCZ KÁROLY BÉLA, 
Parohia Romano Catolică Râșnov 
(Biserica „Neprihănita Zămislire”)

Stimaţi fraţi și surori întru Hristos!
Cât de mult ne dorim să auzim un astfel
de mesaj: binele a învins răul. Mai ales în
aceste timpuri, ne dorim o izbândă a
binelui. Trăim vremuri pe care credeam
că le cunoaștem doar din cărţile de isto-
rie. Dar iată că nu este așa! Trăim vre-
muri în care oamenii din ţara vecină își
părăsesc casele. Viaţa lor și tot ce și-au
construit timp de o viaţă sunt
ameninţate de bombele unui agresor. Nu
putem ști cât va mai dura această si-
tuaţie. Dar creștini fiind, credem într-o
izbândă a vieţii și a binelui!

Cuvântul Evanghelie provine din
limba greacă și înseamnă: „vestea cea
bună”. Învierea Domnului nostru Isus
Hristos este vestea cea bună despre
marea izbândă asupra morţii. Isus 
Hristos a înviat în ziua de Paști și a
învins moartea. Mesajul de sfintele săr-
bători de Paști este mesajul izbnâzii lui
Hristos! Hristos a înviat!

PREOT PAROH 
UWE SEIDNER,
Parohia Evanghelică C.A. Râșnov 
(Biserica „Sfântul Matias”)

Hristos a Înviat! 
Iubiţi credincioși,
Trăim într-o lume indiferentă faţă de

credinţă sau chiar ostilă ei. Preocuparea
principală, dacă nu exclusivă, a omului
modern este legată de viaţa aceasta
pământească. Tehnica, știinţa ca și
diferitele doctrine sociale și politice se
întrec în „a asigura” omului o viaţă feri-
cită, un paradis terestru. Ceea ce însă
nimeni n-a experimentat, pentru că feri-
cirea este altundeva. Dimpotrivă, omul
este tot mai frământat, tot mai agitat, iar
viaţa tot mai dificilă și nesigură.

Trăim într-o lume în care valorile
sunt răsturnate. În loc să se îngrijească
înainte de toate de suflet, ca principiu al
vieţii și al fericirii, explorând adâncurile
infinite ale fiinţei sale lăuntrice, omul se
îngrijește exclusiv de trup, de lumea
exterioară care este doar cadrul de mani-
festare al vieţii lăuntrice. Ce s-ar întâm-
pla dacă mulţimea savanţilor care
cercetează cosmosul sau legile naturii 
s-ar preocupa mai întâi de cosmosul inte-
rior al omului și de legile sale spirituale?

Greșeala începe atunci când omul
uită de Dumnezeu și de destinul său
veșnic și se preocupă doar de trup și de
viaţa sa pământească. Astfel, tinderea
spre Dumnezeu sădită în fiinţa noastră
prin creaţie se pervertește și devine tin-
dere spre sine însuși, adică egoism. Omul
nu se mai vede decât pe sine însuși,
interesele sale, drepturile sale; ceilalţi nu
mai contează. De unde, tragedia umană:
închis în egoismul său, omul trăiește
drama veșnicei nemulţumiri. Căci
mulţumirea nu vine decât de la 
Dumnezeu și din relaţia sinceră și curată
cu semenii noștri și cu lumea înconjură-
toare. Iadul nu este altceva decât lipsa
comuniunii, a relaţiei, deci neputinţa de
a iubi.

Dar dacă omul, prin libertatea cu care
a fost înzestrat, îl poate părăsi pe 

Dumnezeu, Dumnezeu nu părăsește
niciodată pe om. „Oare femeia uită pe
pruncul ei și de rodul pântecelui ei n-are
milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te
voi uita pe tine. Iată te-am însemnat în
palmele mele”, zice Domnul prin
proorocul Său Isaia (49, 15). Aceasta
înseamnă că Dumnezeu este mereu
prezent în viaţa noastră, chiar atunci
când ni se pare că este absent. Mâna Sa,
de-a pururi întinsă spre noi, așteaptă
mâna noastră, pentru ca mână-n mână să
umblăm pe toate drumurile vieţii. Pentru
aceasta trebuie să avem credinţă neclin-
tită în puterea lui Dumnezeu care face
minuni („Cine este Dumnezeu mare ca
Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeu
Care faci minuni!”), să ne rugăm întotdeau-
na fără să ne lenevim (Lc. 18, 1) și să aștep-
tăm cu încredere ajutorul Lui, care vine pe
măsura angajării noastre în credinţă.

Necazurile și greutăţile vieţii nu tre-
buie, deci, să ne înspăimânte, nici să ne
descurajeze, căci ele sunt îngăduite de
Dumnezeu spre îndreptarea și nu spre
pierderea noastră. Sfinţii au văzut în
încercările dureroase ale vieţii tot atâtea

șanse oferite de Dumnezeu pentru a ne
întoarce la El. Răbdarea necazurilor și a
suferinţelor este un adevărat har de la
Dumnezeu care ne purifică și ne mântu-
iește. Într-adevăr, niciodată nu expe-
rimentăm neputinţa noastră ontologică
și dependenţa totală de Dumnezeu ca în
suferinţă și în necaz. Atunci, mai cu
seamă, ne rugăm din toată inima,
strigăm la Dumnezeu după ajutor, care
nu va înceta să vină într-o formă sau alta.
Și bucurându-ne de el, „văzând deci mi-
nunea cu ochii noștri”, ne întărim în
credinţă, ne smerim, recunoscându-ne
păcatul și rătăcirea, îi înţelegem mai bine
pe semenii noștri cu neputinţele lor și
încercăm să facem cât mai mult bine.

Învierea Domnului pe care o
prăznuim cu bucurie astăzi, ca și în
fiecare duminică de peste an, revarsă în
sufletul omului credincios aceeași putere
dumnezeiscă prin care Hristos Însuși a
biruit păcatul, moartea și pe diavolul.
Venim la biserică în duminici și sărbători
tocmai pentru a ne împărtăși de puterea
lui Dumnezeu de care avem atâta nevoie
în creșterea noastră duhovnicească, în

lupta împotriva păcatului și a ispitelor ca
și în împlinirea datoriilor de fiecare zi
faţă de familie și societate. Dar Biserica
este înainte de toate locul regăsirii și al
comuniunii. În Biserică, omul credincios
se regăsește pe sine însuși, intră prin
rugăciune înlăuntrul său și-și descoperă
adevărata sa natură, creată de Dumnezeu
pentru comuniunea cu El și cu semenii
săi. Biserica este cu atât mai importantă
pentru noi care trăim în împrăștiere, căci
numai ea ne poate aduna laolaltă și dez-
volta în noi simţul comuniunii și al soli-
darităţii, ajutându-ne să învingem ego-
ismul care ne omoară sufletul, iar în cele
din urmă și trupul.

Vă îndemn deci părintește și vă rog în
numele lui Dumnezeu să faceţi tot efor-
tul pentru a veni în fiecare duminică la
biserică, iar în biserică să participaţi cu
multă evlavie la săvârșirea Sf. Liturghii
ca unii care sunteţi împreună cu preotul
slujitori ai acestei Sfinte și Mari Taine.
Spovediţi-vă și împărtășiţi-vă cu Trupul
și Sângele Domnului cât mai des pentru
a-L avea pe Hristos mereu în inima voas-
tră. Aduceţi și pe copii la Sf. Liturghie și
învăţaţi-i să se roage, rugându-vă împre-
ună cu ei în biserică și acasă: dimineaţa,
seara, înainte și după masă. Nu plecaţi la
lucru sau în călătorie fără să vă însemnaţi
cu semnul Sf. Cruci și fără să vă rugaţi,
cerând ajutorul și paza lui Dumnezeu.
Integraţi-vă tot mai mult în parohia de
care ţineţi, având sentimentul aparte-
nenţei la un organism divino-uman,
dătător de viaţă. 

Bunul Dumnezeu să vă poarte de
grijă, să aveţi parte de Sărbători cu
bucurie! 

PREOT PAROH 
OVIDIU COROIU, 
Parohia Ortodoxă Râșnov IV 
(Biserica „Sfinţii
Constantin și Elena”)

Cristos a Înviat! „Mesajul izbânzii“
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Despre impactul războiului de la graniţa
cu România, despre politici de mediu și despre
tineret. Sunt doar câteva dintre punctele
atinse „În direct cu un EUroparlamentar la
Râșnov”. Evenimentul a avut loc în data de 13
aprilie și au participat peste 50 de persoane la
întâlnirea cu invitatul Siegfried Mureșan,
membru al Parlamentului European din
partea PNL. S-a desfășurat atât online, cât și în
format fizic, iar cei ce au ales această ultimă
variantă, au fost prezenţi la Cinematograful
Amza Pellea. 

În contextul războiului din Ucraina, s-a
discutat mult și despre solidaritatea arătată de
Uniunea Europeană prin ajutor umanitar,

sprijin pentru refugiaţi, dar și cele cinci valuri
de sancţiuni impuse până în prezent Rusiei și
Belarusului. 

De asemenea, participanţii au aflat că pri-
orităţi precum „Pactul verde european” și 
„O Europa pregătită pentru era digitală” merg
înainte și sunt foarte importante nu doar 
pentru oprirea schimbărilor climatice, dar și
pentru întărirea independenţei energetice a
întregii Uniuni Europene.

Pentru că unii dintre participanţi au fost
tineri, de la Liceul „George Moroianu” din
Săcele și Colegiul de Știinţe „Grigore Antipa”
Brașov, au apărut și întrebări legate de Anul
European al Tineretului. Elevii prezenţi au

aflat despre programul DiscoverEU, pentru
tinerii care împlinesc 18 ani și pot călători
gratuit cu trenul timp de 30 de zile oriunde
în Europa.

Un punct important al întâlnirii a fost
Conferinţa privind viitorul Europei, cel mai
mare exerciţiu de democraţie participativă și
cum fiecare european poate încă participa cu
propuneri concrete pentru a contura un
viitor mai bun, accesând platforma online a
conferinţei.

Evenimentul, dedicat comunităţii locale
și deschiderii spre dialog cu instituţiile
europene, a fost organizat de EUROPE
DIRECT Râșnov în colaborare cu Biroul de

Legătură al Parlamentului European în
România. Participarea a fost liberă, pe bază
de înscriere.

Centrul EUROPE DIRECT Râșnov, situat
pe str. Caragiale nr. 7, este membru al reţelei
Europe Direct administrată de Comisia Euro-
peană. Aceste centre aduc Europa mai aproape
de cetăţeni și îi ajută să se implice în dezbateri
privind viitorul UE. Cetăţenii pot contacta
centrul dacă au întrebări despre politicile, pro-
gramele și priorităţile UE și dacă doresc să se
implice în evenimente privind viitorul UE. 

Datele de contact ale EUROPE DIRECT
Râșnov sunt: edrasnov@gmail.com, 0788 11
55 11, www.europedirectrasnov.ro.

Ce au întrebat râșnovenii 
„în direct cu un EUroparlamentar”

Pentru autorecenzarea 
asistată, în Râșnov sunt 
disponibile acum 8 centre 

Începută în 14 martie, prima etapă a
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor
2022 - autorecenzarea online și asistată - se
va încheia în 15 mai. A doua etapă se va
derula în perioada 16 mai – 17 iulie 2022 și
presupune ca recenzorii să meargă din casă
în casă, pentru a culege datele din
gospodăriile care nu au fost recenzate în
prima etapă. 

Pentru autorecenzarea asistată de la
Râșnov, în oraș au fost înfiinţate, iniţial, 7
puncte de autorecenzare asistată (unde
râșnovenii pot completa chestionarele
online, cu ajutorul unor recenzori). Ulte-
rior, analizând dinamica procesului de
autorecenzare, Primăria Râșnov și Direcţia
Judeţeană de Statistică (DJS) Brașov au
decis să înfiinţeze un nou centru de autore-
cenzare, în proximitatea localnicilor din
cartierul Centru Nord. 

Când merg la centrul de autorecenzare,
râșnovenii trebuie să știe toate detaliile

despre locuinţă (suprafaţă, an construcţie,
material de construcţie etc), dar și infor-
maţiile despre membrii din gospodărie
(vârstă, studii, naţionalitate, cod numeric
personal, anul și locul nașterii). Persoana
care urmează să completeze chestionarul va
trebui să aibă asupra ei actul de identitate,
dar nu este obligatoriu să aibă alte docu-
mente (acte de studii, documente ale
locuinţei etc). 

În cazul autorecenzării, chestionarele sunt
completate fără a beneficia de ajutorul recen-
zorilor ARA. În această situaţie, link-urile și
codurile de acces sunt primite de cel care com-
pletează chestionarele. 

Salariaţii care se autorecenzează au
dreptul la o zi liberă, plătită de angajator.
Aceasta se acordă în termen de maximum
12 luni de la data realizării cu succes a
autorecenzării.

Conform evidenţelor DJS Brașov, până
în 13 aprilie, mai mult de o treime dintre
râșnoveni s-au autorecenzat. Astfel, dintre
cei 15.915 locuitori estimaţi la data de 1
decembrie 2021, s-au autorecenzat 5.642
dintre ei, adică 35,45%.

Râșnovenii se mai pot autorecenza doar până în 15 mai 

Valabil pentru perioada 

20 aprilie – 15 mai 2022

Sediul Primăriei Râșnov 
– Piaţa Unirii nr. 12
- Luni - Joi: 08.00 - 17.00
- Vineri: 08.00 - 15.00
- Sâmbătă: 10.00 - 12.00
- Duminică: 10.00 - 12.00

Asociaţia de proprietari din 
cartierul Florilor nr. 1: 
- Luni și Miercuri: 15.00 - 19.00
- Joi: 11.00 - 18.00
- Vineri: 14.00 - 19.00
- Sâmbătă: 09.30 - 13.00

Asociaţia de proprietari din 
cartierul Florilor nr. 2: 
- Marţi - Miercuri: 17.00 - 19.00
- Sâmbătă: 09.00 - 11.00

Asociaţia de proprietari 
cartierul ISR: 
- Luni - Vineri: 18.00 - 20.00                         
- Sâmbătă: 09.00 - 12.00
- Duminică: 12.00 - 15.00

Asociaţia de proprietari cartierul

Romacril (Chimica): 

- Luni - Vineri: 16.00 - 18.00
- Sâmbătă: 11.00 - 12.00
- Duminică: 11.00 - 12.00

Școala Gimnazială nr. 1 

(str. I.L. Caragiale nr. 131): 

- Luni - Vineri: 10.00 - 11.00; 14.30 - 17.00
- Sâmbătă: 10.30 - 12.30
- Duminică: 10.00 - 12.00

Școala Gimnazială nr. 3 

(Piaţa Școlii nr. 5): 

- Luni - Vineri: 14.00 - 16.00
- Sâmbătă: 14.00 - 16.00
- Duminică: 14.00 -16.00

Asociaţia de proprietari 

cartierul Centru Nord:

- Luni - Vineri: 16.30 - 19.00
- Sâmbătă: 10.00 - 12.00; 14.00 - 18.00
- Duminică: 10.00 - 13.00

Notă: În perioada vineri, 22 aprilie - luni, 
25 aprilie, activitatea este suspendată, 
fiind perioada Sfintelor Sărbători de Paște.

PROGRAMUL CENTRELOR DE AUTORECENZARE ASISTATĂ
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În perioada 14-15 aprilie, la București, în
Sala de Scrimă „Ana Pascu” (Floreasca), au
avut loc întrecerile Campionatului Naţional
de seniori, proba de spadă. Foarte tinerii
sportivi ai secţiei de scrimă a CS Olimpic
Cetate Râșnov au participat în premieră la
competiţia dedicată seniorilor, o experienţă
foarte bună pentru dezvoltarea lor. Patru
sabreri a trimis clubul râșnovean la concurs,
Alexia Dan, Bogdan Cristolovean, Mihai Bujor
și Albert Lionte.

„A fost o experienţă foarte utilă pentru
tinerii noștri sportivi. Alexia a terminat pe
locul 29 din 40, a reușit două victorii în grupe,
intrând astfel în primii 32. Pe aceeași poziţie 
s-a clasat și Bogdan, dintr-un total de 45 de
sportivi. Și pentru Albert și Mihai participarea
a reprezentat un plus de experienţă. De fapt,

aceasta a fost preocuparea noastră
pentru naţionalele de seniori,

ţinând cont că toţi au 16-17
ani. Am evoluat și în con-

cursul pe echipe, iar la
final putem spune că a
fost un plus toată
acţiunea”, a precizat
Cezar Ailincă, antre-
norul scrimerilor de
la CS Olimpic Cetate
Râșnov.

Pentru tinerii
sportivi ai Râșnovului

urmează Campionatul
Naţional de tineret, tot la

București, în ultimele zile ale
lunii aprilie.

SCRIMĂ

Sabrerii de la Olimpic Cetate, în premieră 
la Campionatul Naţional de seniori

Pe 10 aprilie, sportivii secţiei de karate a
Clubului Sportiv Olimpic Cetate Râșnov au
luat parte la concursul zonal de karate
kyokushin Cupa „Tiger Budo”, eveniment care
s-a desfășurat la Târgu Mureș. La această com-
petiţie au participat peste 250 de sportivi, de la
15 cluburi din ţară. Clubul râșnovean a avut în
concurs 21 de sportivi, cu vârste între 7 și 14
ani, aceștia obţinând rezultate frumoase și
întorcându-se acasă cu nu mai puţin de 32 de
medalii: 9 de argint și 23 de bronz.

„Mulţumim conducerii clubului Olimpic
Cetate, precum și părinţilor implicaţi, fără de
care efortul copiilor nu ar fi fost posibil”, a
declarat, după concurs, Florin Oltean,
antrenor al secţiei de karate a CS Olimpic
Cetate Râșnov. 

KARATE

32 de medalii
la Cupa 
„Tiger Budo”

Rezultatele complete 
al sportivilor râșnoveni 
la Cupa „Tiger Budo”
- Luca Lavinia - loc 2 Kata și loc 2 Kumite; 
- Dode Elias - loc 2 Kata și loc 2 Kumite; 
- Tănase Rareș - loc 2 Kata și loc 2
Kumite; 
- Niţu Matei – loc 2 Kumite; 
- Sulica Francesco - loc 2 Kata și loc 3
Kumite; 
- Luchian Eduard - loc 3 Kata și loc 2
Kumite; 
- Tică Maia – loc 3 kumite;
- Boian Antonia – loc 3 kata; 
- Iftimie Mara - loc 3 Kata și loc 3 Kumite; 
- Niţu Sara – loc 3 Kumite; 
- Tică Ștefan – loc 3 kumite; 
- Moldovan Davide - loc 3 Kata și loc 3
Kumite; 
- Botezatu Daniel – loc 3 Kumite; 
- Pinko Isabela – loc 3 kumite; 
- Mihăilă Roxana – loc 3 Kumite; 
- Alexoiu Marius - loc 3 Kata și loc 3
Kumite; 
- Alexoiu Daria – loc 3 kumite; 
- Boian Miruna – loc 3 Kumite; 
- Petrișor Eduard - loc 3 Kata și loc 3
Kumite; 
- Petrișor Teodora - loc 3 Kata și loc 3
Kumite; 
- Tatoiu Maya - loc 3 Kata și loc 3 Kumite.

Sportivii de la secţiile de schi fond și schi
biatlon din cadrul CS Olimpic Cetate
Râșnov și-au făcut bilanţul, la finalul
sezonului de iarnă 2021 - 2022, acesta
numărând nu mai puţin de 18 medalii. Trei
dintre ele au fost obţinute la „fond”, iar alte
15 la biatlon.

Este vorba de 4 medalii, (2 de argint și 2 de
bronz) la Campionatul Naţional de schi fond,
11 medalii, (3 de aur, 5 de argint și 3 de bronz)

la Campionatul Naţional de biatlon, respectiv 3
medalii, (câte una de aur, argint și bronz) în
cupe de schi-biatlon.

Sportivii care au adus medaliile în vitrina
clubului râșnovean sunt Leonard Buduca
(juniori III), Daniel Andrei Duicu (juniori IV),
Diana Podoleanu (juniori IV), Bogdan Gânju
(juniori III), Ionuţ Costea (juniori II) și Andrei
Bălău (juniori II), aceștia fiind pregătiţi de Dan
Duicu și Ion Bărăscu.

SCHI FOND

Trofeul Râșnov

Sezonul naţional de viteză în coastă din
2022 a început la Râșnov în primul weekend al
lunii aprilie. Astfel, în zilele de 2 și 3 aprilie, pe
drumul dintre orașul nostru și Poiana Brașov,
iubitorii sporturilor cu motor au avut parte de
un agreabil spectacol, atât în manșele de cali-
ficări, cât și în concursul propriu-zis.

Pilotul brașovean Octavian Ciovică a reușit
să se impună în ambele manșe, la volanul mo-
delului său, un Radical SR8. De altfel, Ciovică
și-a adjudecat și titlul de „King of The Hill”,
oferit pilotului cu cel mai bun timp de urcare,
brașoveanul oprind cronometrul la 1:55,911. 

După o bătălie frumoasă cu Costel

Cășuneanu, în prima zi de concurs, unde ploa-
ia l-a pus în avantaj pe băcăuan și a sa Škoda
Fabia R5, Ciovică a avut ultimul cuvânt de spus
la finalul primei etape de viteză în coastă, aces-
ta reușind un timp cumulat de 3:51,827 cu 4,9
secunde mai puţin decât Costel Cășuneanu,
respectiv cu 6,4 secunde mai puţin decât 
mangaliotul Emil Ghinea. 

La categoria 1, câștig de cauză a avut 
Costel Cășuneanu, care a fost urmat pe podium
de către Bogdan Rusea și Mihai Manole, în
această ordine, în timp ce la categoria 2, victo-
ria i-a revenit aceluiași Octavian Ciovică,
urmat de Emil Ghinea și Botond Szabó.

AUTO

Trofeul Râșnov a deschis
sezonul de viteză în coastă
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Aniversări pline
de emoţie
Patru căsnicii de 50 de ani, una de 60

Zile de sărbătoare, pline de emoţie, pentru cinci familii de
râșnoveni, în această primăvară. Soţii Rozeta și Constantin
Proca au aniversat pe 11 martie jumătate de veac de la momen-
tul în care au spus „Da” în faţa ofiţerului de Stare Civilă. 
Cu acest prilej, viceprimarul Orașului Râșnov, Carmen Sandu, 
le-a transmis felicitări, dar și gândurile bune din partea comu-
nităţii râșnovene.

Și soţii Doina și Vasile Jojea au celebrat 50 de ani de la nun-
ta lor, moment sărbătorit pe 25 martie, aceștia fiind vizitaţi și
felicitaţi și de către primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

Recent, la Râșnov au mai fost două „Nunţi de Aur”, ambele
sărbătorite în 15 aprilie. Este vorba despre curplurile Aurica și
Ioan Tudor, dar și de Rodica și Ioan Rusu, care au împlinit 50
de ani de căsnicie. 

Decanii de vârstă ai cuplurilor care au spus „Da” sunt însă
soţii Florica și Gheorghe Andrei. Pe 5 martie, au împlinit nu
mai puţin de 60 de ani de căsătorie. Și-au unit destinele în
1962, iar în acest început de primăvară au fost felicitaţi pentru
îndelungata căsnicie de către ediul râșnvean, Liviu Butnariu.
„În momentul în care soţii Andrei au împlinit 50 de ani de
căsătorie, încă nu obișnuiam să organizăm aceste mici
momente prin care celebrăm «Nunta de Aur» pentru familiile
din oraș. Ne bucurăm pentru toate familiile clădite în urmă cu
multe decenii și este o plăcere, dar și o onoare să îi aniversăm.
La mulţi ani fericiţi!”, a spus primarul orașului Râșnov, Liviu
Butnariu.

Tuturor celor sărbătoriţi, Primăria le-a oferit câte o pla-
chetă, care reprezintă o reproducere a unui certificat de căsă-
torie de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Pentru sprijinirea activităţii organizaţiei locale a pen-
sionarilor, primarul Liviu Butnariu a fost răsplătit cu o
diplomă de onoare. Recunoștinţa a venit din partea
seniorilor care, de-a lungul celor 30 de ani de activi-
tate a Sindicatului Liber al Pensionarilor, au găsit
mereu un sprijin în autorităţile locale. Obișnuiţi o viaţă
întreagă să pună umărul la tot ceea ce înseamnă
gospodărirea nu doar a propriei curţi, ci și a orașului,
membrii Sindicatului Liber al Pensionarilor din
Râșnov răspund „prezent” ori de câte ori sunt solici-
taţi în diferite acţiuni. Întâlnirile seniorilor nu au loc
doar la momente festive, pensionarii din Râșnov des-
fășoară și alte activităţi, iar pentru acest lucru, colabo-
rarea cu Primăria localităţii este un adevărat succes.

Primarul Liviu Butnariu, 
distins de seniorii orașului

05 martie 2022 - Florica și Gheorghe Andrei 15 aprilie 2022 - Aurica și Ioan Tudor

25 martie - Doina și Vasile Jojea

15 martie 2022: 15 aprilie 2022:

11 martie - Rozeta și Constantin Proca 15 aprilie 2022 - Rodica și Ioan Rusu 

15 martie a fost ziua în care familia Mustaţă și-a
văzut la propriu munca de-o viaţă făcută scrum. Le-a ars
casa în incendiul izbucnit atunci. Pompierii voluntari,
alături de cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU Brașov) au reușit să stingă focul înainte ca
acesta să se extindă, dar pentru familia Mustaţă nu s-a
mai putut face nimic, la acel moment. 

Tristul eveniment însă a unit comunitatea
râșnoveană. Reprezentanţii autorităţilor locale au lansat
o campanie de ajutorare, care a avut parte de un răspuns
prompt din partea oamenilor. Primăria a donat material
lemnos pentru refacerea acoperișului, iar un râșnovean
cu inimă mare a pus la dispoziţie ţigla. „Mâna de lucru”
a fost asigurată de alţi câţiva localnici, astfel că familia
Mustaţă și-a recăpătat acoperișul de deasupra capului.

Cum clădirea a fost afectată într-o mare proporţie,
nevoie de ajutor există în continuare, iar cei care doresc
să doneze o pot face la adresa: strada Negoiului nr. 16
sau la numărul de telefon 0749703163.

Flăcările le-au distrus casa, comunitatea 
râșnoveană îi ajută să și-o recapete
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