
PUBLICAŢIE FONDATĂ DE PRIMARUL ADRIAN VEȘTEA

„UN OM INFORMAT ESTE  UN OM PUTERNIC”

Acum, la final de an, ţin să
vă mulţumesc pentru felul în
care aţi știut să rămâneţi, chiar
și în vremuri grele, o comuni-
tate. Am avut multe obstacole
de depășit și anul acesta, sănă-
tatea fiind, pentru al doilea an
la rând, principala îngrijorare. 

Pandemia nu a fost
depășită, dar mă bucur că sun-
tem cu un pas mai aproape de
normalitate și putem să ne
reîntâlnim în Piaţa Unirii, la
trecerea dintre ani, să ne
bucurăm împreună de focurile
de artificii, șampanie și urările
de lângă brad. 

Mai întâi de toate, însă, vine
Crăciunul, iar odată cu el
renaște, an de an, speranţa. E
sărbătoarea pe care cu toţii o
așteptăm cu bucurie, pentru a
fi împreună cu familia și cei
dragi. 

Viitorul an ne va pune în
faţa unor noi provocări, dar
rămân optimist și încrezător
că, împreună, avem puterea de
a construi în continuare
lucruri bune. 

Dragi râșnoveni, aveţi grijă
de voi și de cei dragi vouă! Să
avem grijă unii de alţii și cu
toţii de urbea și ţara noastră. Vă
doresc ca nimic să nu vă
umbrească sărbătorile, iar în
noul an să aveţi parte doar de
lucruri bune, dar mai ales să
aveţi SĂNĂTATE. Să vă fie
îmbelșugate casa, masa și
inima, să aveţi parte de pace și
de binecuvântare! 

La Mulţi Ani 
și sărbători fericite!

Al Dvs.,
Liviu Butnariu,
Primarul Orașului Râșnov

Dragi 
râșnoveni, 

Primăria și Consiliul Local Râșnov
vă urează „Sărbători Fericite”!

Revelion 
în Piaţa Unirii

Râșnovenii și turiștii care vor să
pășească în 2022 chiar din inima orașului

sunt așteptaţi pe 31 decembrie în Piaţa
Unirii, începând cu ora 23.30. La cumpăna
dintre ani, la petrecerea în aer liber, atmosfera
va fi întreţinută de un DJ și chiar în prima
secundă a anului 2022 va începe un foc de
artificii, ce va dura aproximativ 10 minute.
Spectacolul va continua cu muzică, până

în jurul orei 0.30. Petrecerea din Piaţa
Unirii este organizată de

Primăria Orașului Râșnov.
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Ne pregătim să înche-
iem un an dificil, în care
viaţa noastră a continuat
să stea sub semnul crizei
pandemice prin care trece
întreaga planetă.  

Pentru fiecare dintre
noi, 2021 a fost un an de
luptă pentru sănătate și de
eforturi susţinute pe toate
planurile, făcute pentru ca
familiile noastre, comuni-
tatea locală din care facem
parte și societatea româ-
nească în ansamblul ei să
fie bine, să evolueze, să se
dezvolte continuu. 

Nu ne-a fost ușor, însă
greutăţile ne-au călit și
ne-au făcut mai înţelepţi,
mai răbdători, mai puter-
nici. 

Privim spre anul 2022
cu speranţa și încrederea
că vom trece cu bine peste
această grea încercare și
vom reuși să revenim la
normalitatea care ne
lipsește tuturor. 

Cu acest gând le doresc
concetăţenilor mei râșno-
veni, precum și tuturor lo-
cuitorilor judeţului Brașov
un Crăciun fericit, cu
multă sănătate, liniște în
suflet și pace în casă, iar
trecerea în Noul An să le
aducă bucurie și armonie
alături de cei dragi.  

La mulţi ani!

Adrian Veștea, 
Președintele 
Consiliului 
Judeţean Brașov

La mulţi
ani,

2022!
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Luminile de sărbătoare au fost aprinse, în
Râșnov, în seara de 5 decembrie, transfor-
mând Orașul Trandafirilor într-un oraș de
poveste. Odată cu iluminatul festiv, la căsuţa
din inima orașului și-a făcut apariţia și
îndrăgitul Moș Crăciun, după care, râșnovenii

aflaţi în Piaţa Unirii au urmărit un frumos
concert de colinde, susţinut de Alexandru
Șveţ, Georgiana Popescu și Karina Roșu
Teleanu.

În Piaţa Unirii, acolo unde, an de an, sunt
concentrate evenimentele festive, s-a aflat și

un stand al celor de la EUROPE DIRECT,
unde cei prezenţi au putut servi câte un pahar
de suc, oferit de voluntarii centrului.

De asemenea, seara a cuprins și un eveni-
ment caritabil, bunurile donate fiind dăruite
unei familii de nevoiași din oraș.

Magia sărbătorilor de iarnă a
cuprins orașul pe 5 decembrie Administraţia locală a amplasat în

fiecare zonă a orașului câte un brad, de
dimensiuni mai mici, și i-a invitat pe
râșnoveni să-și îmbodobească pomii. Singu-
ra limită, evident, rămâne imaginaţia. 

13 brazi au fost duși, în total, în cartiere,
mai exact, în Florilor 1, Florilor 2, Piaţa
Veche, Centru Nord, Caragiale Parc,
Șoseaua Predeal, Piaţa Agroalimentară,
Romacril, Caragiale Scuar, Promenadă,
„Gaz Metan”, Piaţa Școlii (Școala Gimna-
zială nr. 3), ISR. 

Pentru toţi, Primăria Râșnov a asigurat
și iluminatul de sărbătoare, pentru a doua
iarnă la rând fiind lansată provocarea per-
sonalizării lor de către comunitate.

Pentru elevii și sportivii din Râșnov,
primul cadou de Moș Crăciun a fost, ca în
fiecare an, cel venit din partea Primăriei.

Nu mai puţin de 2.715 pachete au
pregătit reprezentanţii autorităţilor locale
pentru elevii de la grădiniţele, școlile pri-
mare și gimnaziale din oraș, precum și 
pentru sportivii râșnoveni.

Chiar dacă evenimente precum târgul
sau serbările de Crăciun nu pot avea loc, în
această perioadă, în felul în care se desfășu-
rau în mod obișnuit, Moșul nu i-a uitat pe
micuţi, aceștia primind câte un pachet plin
cu dulciuri. 

Primăria a pus la dispoziţie fondurile
necesare, iar de conţinutul pachetelor, în
special dulciuri, s-a ocupat fiecare grădiniţă
și școală în parte.

„ADOPTĂ UN BRAD”, ȘI
ÎN ACEST AN, ÎN CARTIERE

PRIMUL CADOU DE MOȘ
CRĂCIUN A VENIT DE
LA PRIMĂRIE

Balul va fi organizat pe 8 
ianuarie, cu un număr 
restrâns de persoane

După o pauză cauzată de pandemie, flăcăii
râșnoveni sunt deciși să reia obiceiul Balului
Zoritorilor, la începutul anului viitor, așa cum
se întâmpla an de an, până în 2020. Evident, în
condiţiile impuse de contextul pandemic în
care ne aflăm. 

Conform tradiţiei, activităţile vor începe

chiar din prima zi de Crăciun. „Ne-am hotărât
să ne adunăm la restaurantul Pănicel, în data
de 8 ianuarie 2022. Bineînţeles, cu un număr
restrâns de persoane, cu certificatul verde și cu
respectarea tuturor normelor epidemiologice
în vigoare, dar ne vom aduna, sperând să
reușim să păstrăm această frumoasă tradiţie
și să o ducem mai departe! Vom porni cu 
colindul în zilele de 25 și 26 decembrie, prin
cântecul specific al zoritorilor, «O, ce veste 
minunată!» și prin urări de «La mulţi ani!»”, 

a spus Eusebiu Velea, unul dintre zoritorii
râșnoveni implicaţi în organizarea acţiunilor. 

Cum se desfășoară tradiţia 
Ceata de băieţi obișnuiește să participe la

slujba de Crăciun, cântând colindul specific. 
La finalul liturghiei, preotul le dă feciorilor
binecuvântarea, iar aceștia pornesc să-i colinde
pe râșnoveni din casă în casă. Pentru a reuși să
colinde tot orașul, Zoritorii vor parcurge jumă-
tate din acesta pe 25 decembrie, iar a doua zi o

vor lua de la capăt cu cealaltă jumătate. La
casele unde ceata a fost bine primită, înainte de
a pleca, se cântă „O, ce veste minunată!”.  

După colindul din casă în casă, Zoritorii se
adună din nou în centrul orașului, unde pun la
cale balul și fac socoteala banilor strânși, cu
care se plătește orchestra și se închiriază sala. 

De asemenea, la finalul petrecerii din 8 ia-
nuarie, înainte de a pleca fiecare către casa lui,
flăcăii vor mai cânta o dată colindul lor
străvechi.

„Zoritorii” reiau tradiţia și vă vor colinda pe 25 și 26 decembrie

Obicei care se ţine la Râșnov de mai bine
de un secol, Balul Călușarilor ar putea avea
loc în luna februarie 2022. Evenimentul nu a
putut avea loc în iarna trecută, din cauza pan-
demiei de coronavirus, însă organizatorii
speră să reînnoade tradiţia. 

„Trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce
privește sănătatea, situaţia sanitară. Trebuie
să găsim un moment în care să ne putem
vedea în siguranţă. De principiu, ar putea fi
luna februarie, dar totul depinde de cum vor
arăta lucrurile atunci. Nu poţi să îţi faci pla-
nuri prea îndepărtate, având în vedere ceea
ce se întâmplă în acești ani. Ne dorim, însă,
din suflet, să putem organiza acest 

eveniment atât de drag râșnovenilor”, a pre-
cizat Dorin Armăsar, organizator al Balului
Călușarilor.

Potrivit tradiţiei, la înnoirea anului,
călușarii râșnoveni obișnuiesc să iasă la joc.
Programul este deschis, de fiecare dată, de
Dansul Călușarilor, iar pe lângă jocurile popu-
lare prezente mereu, precum Sârba, Brâul,
Fecioreasca sau Căluţul oltenesc, se dansează
și „Romana”, un alt obicei străvechi al locului. 

Balul este una dintre tradiţiile importante
ale râșnovenilor, Steagul Călușarilor, moște-
nit de la Societatea de Lectură Română, fon-
dată în 1896, fiind dovadă a vechimii acestei
datini. Participarea se face pe bază de invitaţii.

Balul Călușarilor ar putea avea loc în februarie
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Operatorul local de deszăpezire,
Goscom Cetate Râșnov, a luat și anul acesta
toate măsurile necesare asigurării acestui
serviciu în cele mai bune condiţii. Potrivit
directorului Goscom Cetate Râșnov, Sorin
Bălășescu, au fost achiziţionate materialele
antiderapante și au fost pregătite utilajele.
În depozitele operatorului, zilele trecute,
erau 20 de tone de clorură de calciu, 41 de
tone de sare industrială pentru deszăpezire
și 61 de tone de nisip. Pentru intervenţii au
fost pregătite două autospeciale cu plug, o
autospecială cu plug și sărăriţă și un tractor
cu sărăriţă. 

Cum se face deszăpezirea
Directorul Goscom a precizat că pentru

activitatea de deszăpezire sunt mobilizate
echipe 24 de ore din 24 de ore, iar inter-
venţiile se fac ori de câte ori este nevoie.
Pentru a se evita producerea poleiului, în
fiecare seară, după orele 22.00, pe străzi,

este răspândită sare. Atunci când ninge, în
primă fază se intervine pe arterele pe care
sunt școli sau alte obiective de interes pu-
blic, precum și pe cele pe care circulă
mijloacele de transport în comun. Ulterior,
autospecialele ajung și pe celelalte străzi. 

Drumurile naţionale, 
în sarcina CNAIR 
Operatorul local de deszăpezire nu poate

interveni pe drumurile naţionale ce
tranzitează Râșnovul, respectiv DN 73, 
DN 73 A și DN 1E (Râșnov - Poiana Brașov).
Aceste artere sunt în administrarea Com-
paniei Naţionale de Administrare a Infra-
structurii Rutiere (CNAIR), prin Direcţia
Regională de Drumuri și Poduri Brașov,
care realizează toate intervenţiile pe acest
drum, inclusiv deszăpezirea. 

În rest, Goscom Cetate Râșnov intervine
pe toate arterele, inclusiv spre Colţii Cheii,
până aproape de pepinieră.  

În 24  și 31 decembrie 202 nu vor fi ridi-
cate deșeurile reciclabile de la populaţie,
însă, situaţia din teren va fi monitorizată în
permanenţă și, acolo unde se impune, se va
deplasa o mașină de intervenţie. Anunţul a
fost făcut de reprezentanţii operatorului
local de salubritate, Goscom Cetate Râșnov,
care au pregătit planul de intervenţii pentru
perioada sărbătorilor de iarnă. 

Totodată, în zilele de weekend (25 și 26
decembrie, respectiv 1 și 2 ianuarie), va fi  în

consemn un echipaj și pentru ridicarea
deșeurilor menajere, care va interveni acolo
unde va fi nevoie. 

Echipe de intervenţie sunt pregătite și
pentru a remedia eventualele avarii ce pot
apărea la reţelele de alimentare cu apă și de
canalizare, în zilele libere. 

Pentru cei care nu vor să intre cu datorii
în 2022, casieria Goscom va rămâne
deschisă și în 31 decembrie, dar cu program
scurt, până la orele 13.00.  

În 24 și 31
decembrie nu se vor ridica
deșeurile reciclabile Râșnovenii și ai lor oaspeţi vor putea să

viziteze principalele obiective turistice din
oraș și în zilele de Crăciun și Revelion. 

Astfel, liftul pe plan înclinat către
Cetatea Râșnov va circula 7 zile din 7, fără
pauză în zilele libere legale, programul de
funcţionare fiind 9.00 – 17.00, în toate zilele
săptămânii.

Vizitatorii sunt așteptaţi și la Dino Parc,
care va fi deschis inclusiv în prima zi de
Crăciun și în prima zi a noului an, dar cu un
program mai scurt, între orele 11.00 și
18.30. În rest, parcul cu dinozauri va fi

deschis în zilele de luni, marţi, miercuri și
joi, între orele 10.00 - 17.30. Vinerea, obiec-
tivul poate fi vizitat între orele 10.00 -
18.30, iar duminica, între orele 10.00 -
18.00. 

O altă atracţie a Râșnovului este Peștera
din Valea Cetăţii, care va rămâne deschisă și
în zilele declarate libere, respectiv 25 și 26
decembrie, precum și 1 și 2 ianuarie 2022.
Programul de funcţionare va fi cel valabil în
orice zi din sezonul rece, respectiv între
orele 10.00 și 17.00, ultima intrare fiind la
ora 16.30.

Liftul pe plan înclinat, peștera
din Valea Cetăţii și parcul 
cu dinozauri rămân deschise
de Crăciun și Revelion

4 utilaje și 122 de tone de material antiderapant pe stoc

Echipajele de deszăpezire 
sunt în consemn 
24 de ore din 24

În perioada sărbătorilor de iarnă, insti-
tuţiile publice vor lucra după program nor-
mal, având în vedere că, anul acesta, zilele
libere legale de Crăciun și Revelion (25 și
26 decembrie 2021, respectiv 1 și 2 
ianuarie 2022) cad în zile nelucrătoare,
de weekend.

În schimb, va fi asigurată perma-
nenţa la serviciul Stare Civilă, pentru
decese. În astfel de situaţii, oamenii sunt
așteptaţi la Primărie, la ofiţerul de servi-
ciu, iar acesta va lua legătura cu reprezen-
tanta Serviciului Stare Civilă, ce va elibera
certificatul de deces.

DISPECERATE: 
� Goscom (apă, canalizare,

salubritate, deszăpezire): 0268.230.196
(între orele 07.30 - 15.00) / Mobil:

0724.005.189 sau 0726.992.471 (permanent) 

� Centrul de Permanenţă de la Policlinica
Râșnov (urgenţe medicale, program non-stop):
0268.230.123

� Salvamont Râșnov: 0725.826.668

� Electrica: 0268.506.502 - Oficiul Râșnov;
0800.801929 – Telverde 

� Engie: 0800.877788 - Telverde 

� Număr unic de urgenţă: 112

� Poliţia Locală Râșnov:
0268.230.115

Permanenţă de sărbători 
pentru înregistrarea deceselor
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Începute în luna februarie a anului 2020,
lucrările de restaurare, conservare și valorifi-
care durabilă a incintei de vest a Cetăţii Râșnov
au fost finalizate în proporţie 45%, iar din
punct de vedere financiar, pentru acest proiect
s-au decontat, în urma recepţiilor, 40% 
din lucrări. 

Reprezentanţii 
ADR au apreciat 
progresul proiectului 
Investiţia este finanţată din fonduri

europene, prin Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020, proiectul fiind direct
monitorizat și de către Agenţia de Dezvoltare
Regională (ADR) Centru. Ultima verificare în
teren a reprezentanţilor ADR a fost în 16
noiembrie. „Au fost verificate documentele
financiare, dar a fost făcută și o vizită pe
șantier, de către specialiștii Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Centru. În urma acestei
evaluări, reprezentanţii ADR Centru au apre-
ciat progresul proiectului și nu au dispus nicio
măsură”, a precizat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Acest lucru nu este surprinzător, având în
vedere că lucrările se realizează respectând
toate prevederile legale, dar și normele de
bună practică specifice intervenţiilor la mo-
numentele istorice, a precizat edilul. Încă din
etapa de proiectare a lucrărilor, care a durat
aproape doi ani (în care este inclusă și perioa-
da necesară obţinerii tuturor avizelor, inclu-
siv pe cel de la Ministerul Culturii), toate
intervenţiile au fost stabilite după o docu-
mentare minuţioasă, pentru a fi respectat
adevărul istoric.

Case reconstruite, 
altele conservate
Practic, în prima fază, au fost eliminate

toate construcţiile „parazitare”, fie că a fost
vorba de imobile precum cele amenajate de
investitorul italian, fie că a fost vorba de unele
amenajări, cum a fost cazul scărilor din lemn,
care asigurau accesul în turn, din curtea de la
barbacana mare.

Prin acest proiect au fost reconstruite două

case (căsuţe, după reperele de azi), la altele
lucrările fiind în curs. Pentru o serie de ansam-
bluri sunt prevăzute doar lucrări de consoli-
dare, refacere a tencuielilor, completate de
refacerea spaţiilor interioare.

Spre exemplu, căsuţele de lângă Turnul
Armelor vor avea pivniţă (care în trecut era
folosită ca depozit) și un nivel (locuit, în urmă
cu mai multe secole). 

De asemenea, va fi reconstruit Turnul
Principal – de Nord („Gotic”) și Turnul Adosat
acestuia. „Această lucrare va fi extrem de com-
plicată”, a declarat inginerul Ion Necula,
reprezentantul firmei Romconstruct Grup
SRL, care realizează lucrările. De asemenea, va
fi refăcut parţial turnul prăbușit. Totodată, la
alte turnuri (cum este și cazul celui pentago-
nal) care s-au conservat bine, sunt prevăzute
reparaţii.

Nu în ultimul rând, două șiruri de
locuinţe, care nu mai pot fi reconstruite inte-
gral sunt refăcute parţial, asta pentru a oferi o
imagine de ansamblu a cetăţii.

Rezistenţă pentru alte 
sute de ani de intemperii
„Unele dintre imobile erau într-o stare

avansată de degradare. Unde a fost cazul s-au
făcut consolidări, iar faptul că au fost reten-
cuite aduce un plus de rezistenţă clădirilor.
Tencuiala veche nu mai asigura nici protecţia
la intemperii. Urmează acum finisarea inte-
rioarelor, cu lucrări de înlocuire a padoselilor,
scărilor și elementelor de tâmplărie, lemnul
folosit fiind stejarul. La spaţiile interioare se va
putea lucra și iarna, pentru că vor putea fi
încălzite pe rând. După finalizarea lucrărilor,
spaţiile interioare vor fi încălzite cu ajutorul
unor panouri electrice”, a declarat dirigintele
de șantier, Cătălin Albu. 

Dincolo de partea de „redescoperire” a isto-
riei, prin restaurarea unor ansambluri pier-
dute ale cetăţii, cel mai importat beneficiu pe
care îl aduce acest proiect de restaurare este
consolidarea monumentului istoric. Aceasta
pentru că sunt exemple de prăbușiri recente,
ce-i drept, unele din ele provocate de inter-
venţiile neautorizate făcute aici de fostul
administrator privat.

Construită cu mâna, reparată cu mâna
Cetatea Râșnov, un șantier fără macarale și utilaje grele
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O istorie de „redescoperit”
Pe râșnovenii și turiștii care vor veni să

„redescopere” Cetatea de la Râșnov îi va aștep-
ta aici o imagine mult mai apropiată de viaţa
din trecut. Vor putea vedea vechea Primărie
(un ansamblu de 4 căsuţe), casa Rectorului și
mica școală din cetate, casa preotului, capela în
care se rugau râșnovenii retrași în vreme de
restriște în cetate (situată pe cel mai înalt
punct al fortificaţiei),  o parte din ansamblul de
case în care locuiau oamenii de rând, casa
„armatei”.

În „lumea contemporană”, toate aceste
căsuţe vor avea o altă funcţionalitate, dar
povestea lor va fi marcată. O altă parte ascunsă
până acum a Cetăţii care va fi redată publicului
este partea de galerie în care erau „rezervele de
stat” ale cetăţii, depozitele în care se păstrau
proviziile de siguranţă. După restaurare,
culoarul va fi amenajat ca muzeu.

De asemenea, un aspect important al aces-
tui proiect este amenajarea grupurilor sanitare
în incinta Cetăţii, inexistente până acum.
Grupurile sanitare (pentru femei, bărbaţi și
persoane cu dizabilităţi) vor fi amenajate 
într-una dintre cele patru „căsuţe ale
Primăriei”, care au fost refăcute. 

Fosta capelă nu va fi reconstruită, dar acolo
există o mică platformă, care va fi reamenajată,
cu o scară de acces pentru vizitatori (un alt
punct de belvedere al Cetăţii).

Ulterior vor fi amenajate aleile și celelalte
spaţii exterioare. Aleile vor fi pavate cu piatră,
dar vor exista și mici insule verzi. Aceste ame-
najări vor masca toate reţelele de utilităţi rea-
lizate în incintă.

Fiecare ţiglă a fost
curăţată manual
După deschiderea șantierului, restaura-

torul a fost extrem de atent în ceea ce privește
materialele și tehnologiile folosite în proiectul
de reconstituire și conservare. Practic, ne-a

explicat șeful de șantier, pentru toate ele-
mentele constructive din Cetate s-au utilizat
materiale și tehnologii din epoca luată ca reper,
dar, mai întâi, ce s-a putut recupera din mate-
riale a fost recuperat. „Ţigla este recuperată
din construcţii vechi, acest lucru fiind stabilit
prin contract. Ideea proiectului a fost să nu se
pună ţiglă nouă, de fabrică, pentru că aceasta
face notă discordantă cu întreg ansamblul.
Fiecare ţiglă a fost curăţată manual, cu perie
de sârmă, de resturile de material, ciuperci
sau alte impurităţi. După această operaţiune,
acum arată foarte bine. Aveam și un echipa-
ment de curăţat sub presiune, dar cu ajutorul
acestuia nu se obţine aceeași calitate. A fost o
etapă anevoioasă a proiectului, dar din fericire
aproape s-a încheiat. A mai rămas de acoperit
barbacana mare”, a explicat inginerul Ion
Necula. Există totuși o diferenţă faţă de trecut:
„înainte erau doar așezate. Acum, ţiglele sunt
fixate cu holșuruburi”.

Pentru completări, a fost adusă ţiglă pro-
dusă după reţete vechi, pentru care au fost
obţinute certificate de conformitate din partea
furnizorilor. Practic, prin acest proiect a fost
schimbat întreg acoperișul. Montarea ţiglei  a
fost ultimul pas, pentru că înainte a fost refă-
cută structura de susţinere. Căpriorii care erau
putreziţi au fost înlocuiţi, apoi a fost montată
astereală (un strat de scânduri fixat peste căpri-
ori, acoperind scheletul șarpantei pe care se
fixează apoi ţigla – n.r.). Înainte, ţigla se
monta direct pe șipci, iar apa sau zăpada
intra printre ţigle, afectând structura
de lemn.

Totodată, la elementele metalice
de la acoperișuri nu s-a folosit tablă
zincată, ci una de alamă, care are
un impact vizual mult mai redus. 

Reţeta stabilită de
proiectant: 33% 
var, iar 60% nisip, 
praf de cărămidă și câlţi
Atenţie a fost acordată și tencuielilor,

pentru realizarea cărora s-a folosit un mortar
de var, conform unor reţete vechi de sute de

ani. „33% din mortar este var, iar 60% este
nisip. De asemenea, pentru a da culoarea roși-
atică materialului se folosește un praf de
cărămidă, în procent de aproximativ 1%. Ceea
ce este important, la tencuială s-au folosit
câlţi, care au fost tocaţi la dimensiunea de 1
cm – 2 cm și care au rolul de a combate
fisurarea tencuielii. Reţeta de mortar și soluţia
tehnică au fost stabilite de proiectant”, a expli-
cat reprezentantul constructorului.

Grâul - ingredient esenţial
în mortar, în urmă cu mai
multe sute de ani
În urmă cu 400 – 500 de ani, din

compoziţia mortarului pentru
faţadă făcea parte grâul. Acest
procedeu a fost descoperit
în timpul lucrărilor de
conservare la una din-
tre căsuţe. „Punctele
negre din faţadă
sunt grăunţe de
grâu carbonizat.
În tencuială se
folosea grâu.
Rolul acestuia

era de a preveni fisurarea tencuielii”, a
dezvăluit inginerul Necula rolul boabelor de
grâu din tencuială.

Un șantier fără macarale 
și utilaje grele
Chiar dacă sunt ample, lucrările la Cetatea

Râșnovului se fac, în mare parte, manual.
Practic, și când a fost scos molozul rezultat în
urma demolării lucrărilor parazitare, materia-
lul a fost cărat cu roaba sau cu un tractoraș de
mici dimensiuni. Acum, pentru transportul
materialului este folosit un cărucior care, pe o

pantă cu înclinaţia de aproxima-
tiv 45 de grade, este

ridicat manual.Știe
Cetatea „ca-n palmă”

Șeful de șantier, inginerul Ion Necula, cel care
coordonează lucrările, a ajuns să cunoască istoria

fiecărui cotlon al fortificaţiei în care se refugiau locuitorii
din vale, în caz de război. Inclusiv legendele, cum este cea a

fântânii cu o adâncime de 146 de metri, despre care se spune că
a fost săpată de prizonierii otomani. „Li s-a promis eliberarea, dar

acest lucru nu s-a întâmplat, așa că aceștia au blestemat Cetatea. Cert
este că nu a fost apă în această fântână și din ea exista o cale de
evadare din cetate, care ajungea pe un deal din vecinătate. Tot legenda
spune că ar fi ars”, a povestit Necula. De asemenea, știe toate căile de
ieșire din cetate, dar și funcţionalitatea fiecărei căsuţe sau altei construcţii.
În general, camerele erau destul de mici.

„Corpul de vest avea și rol de apărare. Funcţiona și ca turn de
observaţie. Aici era barbacana mică sau barbacana de vest.

Avea un rol important pentru securizarea căilor de acces.
Existau guri de tragere și alte amenajări necesare

împiedicării accesului invadatorilor”, a explicat
inginerul. De la ieșirea din Cetate de la corpul de
vest se poate ajunge la litere și la staţia supe-
rioară a liftului pe plan înclinat.
Accesul principal în incintă se face prin
barbacana mare, de est, unde se
dorește și reamenajarea gurii

de lup.
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Andreea Pavel, Andrei Stoichiţa, Ștefan
Zaroiu, Andrei Ion și Alexandru Diaconu,
altfel spus „Buburuze Râșnov”, au fost cei
care au reprezentat orașul nostru în Code
Kids Fest 2021 – Târgul naţional online de
știinţă și tehnologie pentru copii. Eveni-
mentul, ajuns la a II-a ediţie, a avut loc
online, în 7 și 8 decembrie.

Ce au propus cei 5 copii 
de la „Buburuze Râșnov”
Cei cinci elevi, care desfășoară activităţi

la Biblioteca Orășenească, îndrumaţi de 
bibliotecara Teodora Pavel și voluntarul
Ovidiu Floca, au realizat un dispozitiv cu
ajutorul căruia se poate permite accesul
într-o încăpere, în funcţie de capacitatea
acesteia. Mai ales în contextul pandemiei de
coronavirus, când numărul persoanelor
dintr-un spaţiu public închis este, de cele
mai multe ori limitat, „Scanare RFID” per-
mite accesul unei persoane în interior doar
dacă nu s-a atins, încă, acea capacitate ma-
ximă. „Este setat numărul maxim admis, iar
când cineva dorește să intre, primește un
răspuns cu «da» sau «nu». Proiectul a
obţinut locul secund la faza pe judeţ a con-
cursului, în luna noiembrie. De asemenea,

copiii au avut două proiecte în această fază
judeţeană, cel de-al doilea, un instrument
de măsurare a temperaturii și a umidităţii
dintr-o încăpere, obţinând locul al treilea.
Primele două au mers în faza naţională. 
A fost o experienţă foarte plăcută, de care
copiii s-au bucurat mult. Noi obișnuim să
ne vedem la bibliotecă, desfășurăm constant
activităţi, ultima din acest an fiind pentru

realizarea unor ornamente de Crăciun”,
a precizat bibliotecara Teodora Pavel.

580 de participanţi 
din toată ţara
Code Kids Fest este un eveniment de IT și

STEM, organizat de Fundaţia Progress, în
cadrul programului „CODE Kids - Pro-
gramează viitorul comunităţii tale!”. 

La ediţia de anul acesta s-au înscris
580 de participanţi, din toate

regiunile României.
Judeţul Brașov a

mai fost reprezentat
de echipa RoboGeţii,
de la Academia 
de Informatică
Brașov, care a
obţinut locul trei,
cu „Overloop”, un
sistem de trans-

port modern,
inteligent, „verde”,

care nu are nevoie de
motor, baterii sau șofer

și care folosește energie
curată, neconvenţională, 

stocată sub formă de aer compri-
mat pentru propulsie. 
Pentru premiile puse în joc de Cavaleria

Hub și cunoscutul om de televiziune
George Buhnici au mai concurat 10
proiecte, dintre care o șapcă AntiCovid,
creată de echipa Code Kids din Sarichioi, un
semafor vesel pentru evitarea accidentării
elevilor, din comuna Talzău, judeţul Neamţ,
un Joystick pentru oameni cu dizabilităţi,
propus de coderii din Copalnic Mănăștur. 

Elevi râșnoveni, la Code Kids Fest - Târgul
naţional de știinţă și tehnologie pentru copii
Au realizat două proiecte, ambele pe podium la faza judeţeană, unul participant la faza naţională

Bonificaţia de 10% se va acorda
până la 31 martie

Râșnovenii își pot plăti din 10 ianuarie
2022 impozitele și taxele locale. Ca în
fiecare an, plata se poate face atât „fizic”, la
casieria din incinta sediului Primăriei
Râșnov, cât și în format electronic, accesând
www.ghiseul.ro sau de pe site-ul Primăriei
Râșnov, www.primariarasnov.ro (cu suport
asigurat prin intermediul platformei 
„Global Pay”).

Totodată, contribuabilii vor plăti și în
anul 2022 impozite nemajorate, din iniţiati-
va autorităţilor locale, singurele creșteri
fiind cauzate de aplicarea prevederilor legis-
laţiei naţionale. „Consiliul Local nu a sta-
bilit pentru 2022 cote adiţionale la
impozitele și taxele locale, decizie care se
menţine la Râșnov pentru al 18-lea an con-
secutiv. Au apărut indexări cu rata inflaţiei
pe parcurs, impuse de Codul Fiscal, dar la
Râșnov nu s-a uzat de prevederile legisla-
tive care permit administraţiilor locale să
impună cote de impozit suplimentare faţă
de cele minime stabilite prin lege. Dez-
voltarea orașului s-a făcut fără a pune pre-
siune asupra veniturilor populaţiei,
proiectele fiind finanţate din alte surse, fon-
duri europene și guvernamentale, sau
măsuri care să ducă la creșterea veniturilor
proprii ale orașului”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Indexare de 2,6% 
pentru impozitul pe
terenuri și imobile 
Și pentru anul viitor, singurele modi-

ficări ale taxelor și impozitelor locale sunt
cele stabilite prin Codul Fiscal, însă, au pre-
cizat reprezentanţii Primăriei Râșnov, influ-
enţa este de câţiva lei în plus. Astfel, în cazul
impozitului pe proprietăţi, valoarea impozi-
tului este indexată cu rata inflaţiei, majo-
rarea fiind de 2,6%. Pentru anul 2021,
indexarea a fost de 3,8%. 

În ceea ce privește impozitul auto, pen-
tru vehiculele de mare tonaj (cu o masă mai
mare de 12 tone pe osie), în 2022 va fi apli-
cată o indexare echivalentă cu rata de
schimb leu-euro. Practic, pentru această
categorie de vehicule, impozitul va crește
cu 4,95% faţă de anul 2021. 

Ce facilităţi vor fi 
aplicate în 2022 
Ca și în acest an, persoanele fizice care

își achită integral impozitul până la data de
31 martie 2022, vor primi o bonificaţie de
10% (pragul maxim posibil) din suma sta-
bilită. De asemenea, se acordă o reducere de
50% din valoarea penalizărilor, dacă sunt
achitate integral debitele restante la
31.12.2021, facilitate aprobată atât pentru
persoanele fizice, cât și pentru persoanele
juridice. 

Taxele și impozitele locale pot 
fi plătite din 10 ianuarie 2022

Râșnovenii care doresc să primească pe 
e-mail deciziile prin care sunt stabilite taxele
și impozitele sau alte documente emise de
Biroul Taxe și Impozite din Primărie pot uza
de această facilitate cu o simplă înștiinţare
transmisă în acest sens. Concret, de pe adresa
de e-mail pe care doresc să o folosească în
corespondenţa cu Biroul de Taxe și Impozite,
se transmite un simplu mesaj de informare
către impozite.taxe@primăriarasnov.ro. 

Odată făcut acest pas, oamenii vor primi
documentele de la biroul amintit, decizii,
titluri, somaţii numai în format electronic.
Trebuie menţionat că odată stabilită ca moda-
litate de comunicare cea electronică, orice
mail primit are valoare juridică.  

Tot prin această modalitate de comuni-
care, oamenii pot transmite și cereri de
soluţionare pentru diverse probleme către
biroul amintit.

Anul trecut, specialiștii Biroului Urba-
nism, din cadrul Primăriei Râșnov, și cei ai
Poliţiei Locale au făcut un inventar al
clădirilor neîngrijite, asta în contextul în
care legislaţia impune supraimpozitarea, cu
până la 500%, a caselor lăsate în paragină.
Decizia Consiliului Local Râșnov a fost ca,
într-o primă etapă, majorarea de impozit în
cazul acestor imobile să fie de 100%.

„2021 a fost primul an în care s-a apli-
cat supraimpozitarea. Au fost evaluate mai
multe imobile, iar proprietarii au fost noti-
ficaţi că au obligaţia să le reabiliteze. Cei
mai mulţi s-au conformat, însă, în două
cazuri, am fost nevoiţi să aplicăm supraim-
pozitarea de 100%”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

De altfel, și anul viitor, proprietarii care
nu vor lua măsuri pentru reabilitarea imo-
bilelor degradate vor fi notificaţi în cazul în
care acestea reprezintă un pericol pentru
siguranţa celor din jur.

Programul Casieriei Primăriei Râșnov: 

Luni, Miercuri: 8.00 – 12.00
Marţi, Joi: 8.00 – 12.00, 14.00-16.00
Vineri: 8.00 – 10.00

RÂȘNOVENII POT 
CORESPONDA ȘI 
ELECTRONIC CU PRIMĂRIA 

SUPRAIMPOZIT 
PENTRU DOUĂ IMOBILE
LĂSATE ÎN PARAGINĂ.
CLĂDIRILE DEGRADATE
VOR FI VERIFICATE 
ȘI ANUL ACESTA 
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A fost zi de mare sărbătoare în 6 decem-
brie, de Sfântul Nicolae. Zeci de râșnoveni
au luat parte la slujba religioasă comună de
celebrare a marelui praznic din începutul
iernii, care a avut loc la „Biserica Mare”.
Liturghia a fost oficiată de către preoţii
parohiilor Râșnov II (pr. Dorin Liviu 
Șerban) și Râșnov I (pr. Ionel Cornel 
Pușcariu), pentru săvârșirea acestei slujbe
speciale răspunzând invitaţiei și alţi preoţi

din Râșnov.
„Am început cu Utrenia, la 8 dimineaţa,

după care s-a continuat cu Liturghia, de la
ora 9.00. În mod tradiţional, a avut loc
parastasul pentru ctitorii bisericilor, dar s-a
citit și pastorala de la Mitropolie, cu
mesajul părintelui Mitropolit, Înalt Prea
Sfinţitul dr. Laurenţiu Streza. Ne bucurăm
că au venit râșnovenii, chiar peste aștep-
tări, în contextul unei zile din timpul 

săptămânii. Ne bucură și faptul că, în ciuda
vremurilor prin care trecem, am putut 
celebra alături de oameni și anul trecut, și
anul acesta. Oamenii se protejează, îi
îndemnăm și noi mereu să facă acest
lucru”, ne-a spus părintele Dorin Șerban.

După oficierea slujbei religioase, icoana
Sfântului Nicolae a fost scoasă din biserică,
iar enoriașii au înconjurat lăcașul de cult, o
procesiune care datează încă din 1890.

Tradiţia ortodoxă îl identifică pe Sfântul
Ierarh Nicolae (secolele III-IV d. Hr., pe vre-
mea împăraţilor Diocleţian și Maximilian)
prin viaţa exemplară, el devenind ierarh și
apoi sfânt. Tradiţia a păstrat îndeosebi ima-
ginea bătrânului blând și aducător de daruri,
ocrotitor al fetelor de măritat și al copiilor
cuminţi. În Transilvania, Sfântul Nicolae
este unul din cei mai veneraţi sfinţi, fiind
cunoscut și sub numele de Sân-Nicoară.

Sfântul Nicolae, mare praznic 
pentru credincioșii râșnoveni

Credincioșii romano-catolici din
Râșnov au sărbătorit, pe 11 decembrie,
hramul bisericii din orașul nostru,
„Neprihănită Zămislire”. Slujba a fost
oficiată de șase preoţi, la ea participând
zeci de credincioși, din Râșnov și din
împrejurimi.

Sărbătoarea are loc, în calendarul
catolic, pe data de 8 decembrie, însă
fiind vorba despre o zi din timpul 

săptămânii, pentru ca un număr mai
mare de credincioși să poată participa,
slujba a avut loc trei zile mai târziu.

Comunitatea romano-catolică din
Râșnov numără aproximativ 350 de
persoane. O comunitate tânără, for-
mată din mulţi oameni care au venit
în special din Moldova, din zonele
Roman sau Bacău, în ultimele două-
trei decenii. 

Echipa de fotbal – seniori a Clubului
Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a reușit un
parcurs foarte bun în prima parte a sezonu-
lui Ligii a 3-a. Iar aceasta s-a întâmplat în
ciuda mai multor factori care au făcut ca
2021 să fie un an mai dificil decât cei din
urmă. Efectele pandemiei de coronavirus au
afectat și sportul românesc, nevoia ajustării
bugetului fiind, astfel, absolut necesară, iar
în pauza competiţională din această vară un

tragic eveniment a avut loc în familia
sportului râșnovean: Ciprian Mustaţă, direc-
torul sportiv al echipei de fotbal a trecut la
cele veșnice, la doar 45 de ani.

Cu toate acestea, s-au strâns rândurile de
către jucători, staff tehnic și cel administra-
tiv, iar rezultatele au fost unele foarte apre-
ciate. Râșnovul se află, în pauza de iarnă, pe
locul patru în Seria a 5-a a Ligii a 3-a, cu 28
de puncte, 7 mai mult decât formaţia de pe

locul cinci, CS Blejoi. Cum din sezonul regulat
mai sunt de disputat doar trei etape, for-
maţia pregătită de Lucian Petre are aproape
asigurat locul în playoff-ul campionatului.
Practic, putem vorbi de cea mai bună toam-
nă fotbalistică de la promovarea în cel de-al
treilea eșalon, care a avut loc în 2016.

Mai mult, cu 23 de goluri marcate și doar
15 primite, Olimpic Cetate are a doua apărare
a seriei, după liderul din Odorheiu Secuiesc.

Campionatul se va relua în luna martie
2022, iar după cele trei etape rămase din
sezonul regulat primele patru clasate din
cele 10 serii de Liga a 3-a se vor califica în
playoff, iar celelalte șase vor evolua în play-
out. La finalul sezonului, primele două
clasate din playoff vor accede în barajul de
promovare în Liga a 2-a, iar ultimele două
clasate din playout vor retrograda în Liga 
a 4-a.

SPORT - FOTBAL 

Cea mai bună toamnă de la promovarea în Liga a 3-a 

Lotul Olimpic Cetate Râșnov
� Petrescu Fabian, Rusu Raul, Poverlovici
Andrei, David Alexandru, Sorin Marin,
Drugă Raul, Alupoaie Diego, Dumitrivoci
Raul, Solovăstru Gabriel, Staicu Flavius,
Lambrinoc Eduard, Moldoveanu Iulian,
Argăseală Dorin, Dobre Alin, Gheţu Paul,
Mircescu Andrei, Babei Alin, Vîrlan
Alexandru, Diaconu Andrei, Suciu 
Narcis, Razvan Arteni, Furtea Claudiu. 

� Petre Lucian - antrenor, Nicu Badea -
director sportiv, Guteanu Gabriel - delegat.  

Clasament C5
1. AFC Odorheiu Secuiesc 34

2. FC Pucioasa 32

3. Sepsi OSK II 29

4. Olimpic Cetate Râșnov 28    

5. CS Blejoi 21

6. KSE Târgu Secuiesc 20

7. FC Hermannstadt II 15

8. SR Brașov 12

9. CSO Plopeni 10

10. Kids Tâmpa Brașov 8

Hramul Bisericii Romano-Catolice, celebrat de tânăra comunitate 
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Calendarul pentru anul 2022 a ieșit deja de
la tipar, în 5.000 de exemplare, iar unii
râșnoveni l-au primit deja. Cei la care nu a
ajuns îl pot ridica de la sediul Primăriei, în baza
buletinului de identitate. 

Ca în fiecare an, calendarul e unul cu totul
special și aduce în atenţie o temă generală,
ilustrată sugestiv cu fotografii și scurte texte.
Pentru 2022, tema este „Râșnov, poartă în
Carpaţi”, documentarea istorică fiind realizată
de istoricul Nicolae Pepene. „Au fost selectate
articole sau cărţi, unele publicate în urmă cu
mai bine de 50 – 60 de ani, altele mai recente.
Unele prezintă tradiţia turistică a Râșnovului,
altele detalii inedite din istoria orașului”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.   

De ce „poartă de 
intrare în Carpaţi”?
Un răspuns îl putem afla din fila aferentă

primei luni al anului 2022, unde este prezentat
un fragment al articolului „Punct pe harta
iubitorilor de drumeţie: Rîșnovul turistic”,
publicat de Ștefan Petraru, în „Drum Nou”, an
XXII, nr. 6341, 21 mai 1965: „Rîșnovul se
oferă, înainte de toate, ca un interesant centru
turistic, care atrage atenţia iubitorilor de
drumeţie prin vestigiile sale istorice, prin
pitorescul peisajelor și noile cetăţi industriale,
prin înfăptuirile urbanistice și drumurile sale
de acces, care se ramifică radial spre toate
zările, făcînd legătura între culmile marilor
masive și așezările de la cîmpie. (...) Sus-
pendată pe o stîncă uriașă, în calea furtunilor
și a pustiului, deasupra așezării devenită în
anii noștri oraș, cetatea părăsită, cu zidurile ei
singuratice, oferea adăpost doar păsărilor de
noapte și era obiect de curiozitate pentru rarii
turiști”. Atunci, Râșnovul era vizitat de 60.000
de persoane în fiecare an. 

Săriturile cu schiurile, o
tradiţie veche la Râșnov 
Unul dintre punctele forte ale Râșnovului

îl reprezintă Baza Olimpică de Sărituri cu
Schiurile, care, an de an, găzduiește com-
petiţii internaţionale de mare anvergură.
Dar tradiţia acestui sport începe din dece-
niile trecute. Din articolul publicat de 
C. Gruia, „Concurs de inaugurare la sărituri
pe schiuri”, în „Drum Nou”, an XIX, nr.
5295, din 5 ianuarie 1962, aflăm că pe tram-
bulina nou construită în Valea Cetăţii a fost
organizat un concurs de sărituri cu schi-
urile. „Noua trambulină, care permite sări-
turi de cca. 35 – 40 m, a permis înregis-
trarea unui punctaj satisfăcător în concur-
sul de inaugurare, dovadă a bunei
pregătiri”, se arată în materialul amintit.
Autorul articolului a amintit că trambulina
„a fost realizată cu sprijinul clubului
Dinamo și al muncii voluntare depuse de
sportivii din localitate, constituind un
mijloc în plus pentru dezvoltarea întrece-
rilor de sărituri din regiunea Brașov”.

Hans Bergel, un râșnovean
care a promovat 
orașul în Germania 
Hans Bergel este un scriitor râșnovean,

născut în data de 26 iulie 1925. A fost deţi-
nut politic în vremea regimului comunist,
din cauza unei nuvele istorice, iar din
pedeapsa primită, de 15 ani, a executat
aproape 3 în temniţele comuniste și lagărele
de muncă. Din 1968 s-a stabilit în 
Germania. A fost decorat cu Crucea de Merit
a Germaniei (1988), este cetăţean de onoare
al municipiului Brașov (1996) și al Orașului
Râșnov (2012). De asemenea, este Doctor
Honoris Causa al Universităţii București
(2000). În calendarul pe anul 2022 sunt
incluse paragrafe din cartea „Când vin vul-
turii”, traducere din limba germană de
George Guţu, Editura Eikon, București,
2016. Printre altele, el amintește în lucrare
de valea gheţarului Mălăiești, dar și de
Masivul Bucegi, care domină întreaga zonă

în care este Râșnovul. Râșnovul a rămas în
inima lui Bergel, iar în cartea amintită își
aduce aminte cu nostalgie de casa părin-
tească și de locurile unice din grădină, de
unde putea admira măreţia muntelui. 

Scurte episoade 
din istoria orașului 
Tot din calendarul pe anul 2022 aflăm

cum se numeau, în vechime unele străzi din
oraș. Astfel, la 21 de ani de la Marea Unire,
primarul Râșnovului de atunci, căpitanul în
rezervă Nicolae Ţăranu, a emis o decizie
prin care, de exemplu, strada Podurilor a
devenit strada Mihai Viteazul, iar strada 
Prundului Nou a devenit strada Mihai 
Eminescu. Unele denumiri de străzi au
rămas neschimbate. 

Cine a descoperit Peștera 
și când au fost plantaţi
pinii de la Cetate
De asemenea, în arhive a fost descoperit

un material apărut în ziarul „Drum Nou”,
din anul 1954, în care este anunţată
descoperirea peșterii de la Râșnov. „Era o zi
pe la începutul lunii iulie. Trei băieţi în
vîrstă de vreo 18 ani, din orașul Rîșnov, au
pornit într-o excursie. Mergînd pe drumul
care duce din Rîșnov spre Poiana Stalin, nu
departe de Valea Cetăţii, au observat lîngă
drum ceva neobișnuit. O gaură în deal. (...)
După ce au trecut de intrare printr-un fel
de gang, în faţa lor s-a deschis o hală
mare”, se arată în respectivul articol. Acum,
peștera este un punct de atracţie a orașului,
aici fiind organizate și concerte.

Aflăm și când au fost plantaţi pinii de pe
dealul pe care se află Cetatea. În „Cronica
Râșnovului și a cetăţii”, scrisă de râșnovea-
nul Remus Ilie, se precizează că pinii au fost
plantaţi la începutul secolului trecut,
înainte vreme dealul fiind „o stâncă prăpăs-
tioasă lipsită de vegetaţie”. Odată cu pinii au

fost plantaţi și alţi arbori, iar în timp,
pădurea a început să se dezvolte după pro-
priile reguli. Remus Ilie (1901 – 1970),
râșnovean, a fost profesor de istorie, direc-
torul Liceului „Aurel Vlaicu” din București,
decorat de Regele Mihai cu Ordinul
„Coroana României”, în grad de Cavaler
(1942). A fost deţinut politic 7 ani. 

Râșnovul, platoul 
de filmare preferat 
de Sergiu Nicolaescu 
Orașul Râșnov a fost „platou de filmare”

pentru mai multe filme istorice, iar acest
lucru este reflectat și în calendar. De altfel, în
anul 2010, în timpul Festivalului de Film
Istoric, regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu
a spus că Râșnovul era locul lui preferat pen-
tru a face filme „Acolo am filmat la «Mihai
Viteazul», la «William Cuceritorul», un film
francez și mai toate filmele de război le-am
făcut acolo, pentru că aveau locuri extrem de
spectaculoase, extrem de sălbatice, cu trecă-
tori din stâncă, cu un râu care curge vioi și
care de multe ori ai impresia că merge la
deal. Aveam tot ce îmi trebuia. Și era o zonă
destul de liberă. Filmam liniștit cu mii de sol-
daţi, de oameni, cu figuranţi, cu actori”, și-a
amintit regizorul. 

Clădirile vechi ale
Râșnovului, „un bogat
repertoriu ornamental”
„Plastica faţadelor la casele râșnovene

conţine un bogat repertoriu ornamental, de
cele mai multe ori inspirat din decoraţia
faţadelor Brașovului”, se arată în lucrarea
„Evoluţia arhitecturală și urbanistică a
Râșnovului în secolele XVIII – XIX”, Academia
de Artă, București, 1996, scrisă de Ruxanda
Beldiman, istoric de artă. Din aceeași lucrare
mai sunt reproduse în calendar câteva pasaje
din care râșnovenii pot afla mai multe detalii
despre arhitectura Râșnovului. 

DE LA OAMENI, PENTRU OAMENI

„Râșnov, poartă în Carpaţi”: 
un calendar ca o mărturie, pentru 2022
În fiecare lună, râșnovenii își pot redescoperi orașul din cele lăsate scrise de ziariști, personalităţi, specialiști din diverse domenii


