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Spunem 
„Hristos 
a înviat!” 
de acasă

Dragi râșnoveni!
Ne pregătim de cea mai mare sărbătoare a

creștinătăţii, aceea care stă la temelia credinţei
noastre: Învierea Domnului sau Sfintele Paști.
Este ziua în care Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, după ce ne-a oferit, spre a o cinsti prin
veacuri, pilda sacrificiului Său pentru
omenire, a luminat totul prin Învierea Sa.

Jertfa pe cruce a Mântuitorului și Învierea
Sa reprezintă, pentru fiecare dintre noi și 
pentru întreg neamul omenesc, nu doar tre-
cerea de la moarte la viaţă, ci și trecerea de la
robia păcatelor la libertatea dobândită prin
credinţă și printr-o viaţă curată, prin stăruinţa
continuă de a ne situa de partea binelui,
oricâte necazuri am avea de îndurat.

În acest an, marea sărbătoare a Sfintelor
Paști ne găsește trecând printr-o grea
cumpănă, una de proporţii, cu care omenirea
nu s-a mai confruntat de foarte multă vreme.
Știu că multora dintre dumneavoastră le este
dificil, dar cu toţii trăim momente foarte 
complicate. Nu doar nouă, râșnovenilor, nu
doar nouă, românilor, ni se întâmplă, ci este
afectată, practic, într-un fel sau altul, întreaga
populaţie a planetei.  

Ce ne rămâne de făcut în aceste vremuri de
restriște, în care Dumnezeu ne pune la 
încercare? Să facem tot ceea ce depinde de noi
pentru a trece cu bine. Oricât de puţin am
crede că facem, se adună și contează. În primul
rând, să respectăm cu stricteţe măsurile luate
pentru limitarea răspândirii pandemiei
COVID-19. Pentru unii este greu și să stea
acasă, și să își limiteze deplasările în afara
locuinţei, și să respecte distanţarea socială.
Este greu mai ales acum, când obiceiul este să
ne strângem laolaltă și să ne bucurăm împre-
ună de sărbătoarea Sfintelor Paști. Dar aceste
restricţii sunt luate pentru binele nostru și al
celor dragi, nu împotriva noastră. Cu cât mai
strict le respectăm, cu atât scurtăm perioada în
care avem de înfruntat această încercare. 

Să redescoperim bucuriile simple, să
petrecem Paștile fiecare în casa sa, cu gândul
la cei cu care nu putem fi împreună și să luăm
aminte la pilda Mântuitorului, care a îndurat
atâtea patimi înainte de a Învia. Și, la fel ca El,
ne vom ridica și noi, ca popor, ca și comuni-
tate, după această cumpănă.  Sau, cum atât de
frumos spune poetul:         

„Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric,
și nimeni nu v-a mângâiat
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi... Hristos a Înviat!”
(Alexandru Vlahuţă)

LIVIU BUTNARIU,
Primarul Orașului
Râșnov 

Dragi râșnoveni,
În această perioadă de criză, pe

care cu toţii suntem nevoiţi s-o
trăim departe de ai noștri părinţi,
bunici și prieteni, într-o dureroasă,
dar atât de necesară distanţare
socială, gândurile noastre se îndreap-
tă spre cei dragi, pe care vrem să-i
știm sănătoși și în siguranţă. 

Pentru binele tuturor, fiecare
dintre noi va primi vestea Învierii
Domnului în propriul cămin. Să nu

ne întristăm că suntem departe unii
de alţii, ci să ne bucurăm că Învierea
Mântuitorului ne unește pe toţi în
spirit și în credinţă! În această sfân-
tă zi de sărbătoare și de triumf al
vieţii asupra morţii, să învăţăm cu
toţii lecţia răbdării, acceptării și
iertării. Să înţelegem că sacrificiile
pe care le facem acum sunt spre
binele tuturor. Să luăm decizii
înţelepte și responsabile. Să ne
găsim resursele interioare pentru a

răzbi în bătălia pe care o ducem în
aceste zile grele, indiferent că sun-
tem acasă sau în prima linie a com-
baterii pandemiei.

Fie ca bucuria Învierii Domnu-
lui s-o păstrăm în suflet mereu!
Această zi sfântă să ne lumineze
calea vieţii și să ne aducă mai
aproape de momentul în care ne
vom putea considera cu toţii
învingători!

Paște Fericit!

Protopop Preot 
Gheorghe Colţea

Preot Ionel - Cornel

Pușcariu

Preot Dorin 
Șerban

Preot Valeriu 
Frăţilă

Preot Ioan Ovidiu 
Coroiu

Preot Dorin - Silviu 
Giurgiu 

Preot Boltres 
Kurt 

Preot Lőrincz 
Károly Béla

Hristos a Înviat. Staţi acasă, vă aducem Lumină!

ADRIAN-IOAN VEȘTEA,
Președintele Consiliului
Judeţean Brașov

Anul acesta, Paștele nu va mai
fi la fel. Vom sărbători Învierea
acasă, slujbele vor fi săvârșite în
fiecare biserică, dar fără credincioși.
La Râșnov vor fi organizate trei
transmisiuni live, pe Facebook.

Anul acesta, vine Lumina la noi.
În seara de Înviere, râșnovenii pot
ieși în faţa casei/blocului cu o can-
delă sau lumânare, pentru a primi
de la voluntarii bisericilor Lumina
Sfântă adusă de la Ierusalim. 
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Acţiuni de dezinfecţie în aproape orice loc
din oraș, de la drumuri sau parcuri, la scări de
bloc și alte spaţii închise. De toate acestea au
fost făcute responsabile, cu titlu obligatoriu sau
de recomandare, autorităţile locale, iar la
Râșnov, acestea au fost, fără excepţie, imple-
mentate, pentru protejarea populaţiei și pentru
limitarea răspândirii noului coronavirus, din
cauza căruia este instituită starea de urgenţă în
România. Actorul principal în acţiunile de
dezinfecţie este Goscom Cetate Râșnov, soci-
etate comercială aflată în subordinea Consiliu-
lui Local, iar misiunea nu este tocmai simplă,
având în vedere că lucrătorii acestei firme sunt
pe două fronturi: să asigure continuitatea acti-
vităţi de salubrizare, de alimentare cu apă pota-
bilă, de canalizare, dar și să pună în aplicare
măsurile de prevenire a combaterii noului coro-
navirus. 

O parte dintre măsuri au fost luate încă de
luna trecută. O altă parte au devenit obligaţie
în urma ordonanţelor militare. Una dintre
obligaţii este dezinfectarea, care, la Râșnov se
face cu o substanţă specială. „Substanţa
folosită este KEM – SEPT KS 75, în concen-
traţie de 0,5%. Această substanţă nu este to-
xică”, au precizat reprezentanţii Primăriei
Râșnov. Aceasta este folosită oriunde se face
dezinfecţia. Pentru ca toate aceste acţiuni să
aibă efect în combaterea răspândirii noului
coronavirus, autorităţile recomandă locuito-
rilor să respecte cu stricteţe măsurile de
igienă și distanţare socială. 

Intervenţie zilnică 
pe străzi: măturat,
spălat și dezinfectat 
Încă de luna trecută, edilii din Râșnov au

decis dezinfectarea străzilor, măsură care con-
tribuie în limitarea răspândirii COVID-19. În
această acţiune au fost incluse toate străzile din
oraș și, potrivit primarului orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, activitatea se desfășoară zilnic,
în zilele lucrătoare, de luni până vineri. Ope-
raţiunea este realizată cu auto-măturătoarele,
care, în primă fază  mătură și spală străzile.
Ulterior, este răspândită și soluţia dezinfectantă. 

Tot în zilele lucrătoare ale săptămânii se
face și dezinfecţia trotuarelor, operaţiune care
se realizează cu ajutorul atomizatoarelor. 

Staţiile de călători: 
substanţe dezinfectante, 
pulverizate zilnic în cele 
11 refugii din oraș
Pentru a-i proteja pe râșnovenii care folo-

sesc transportul în comun, autorităţile locale
din Râșnov au luat, încă de luna trecută, decizia
dezinfectării celor 11 staţii de călători din loca-
litate. Ca și în cazul străzilor, acţiunile de dezin-
fectare a staţiilor de călători, inclusiv a refugi-
ilor, se realizează zilnic, în zilele lucrătoare ale
săptămânii. În refugii se acţionează cu ajutorul
atomizatoarelor, care împrăștie substanţa de-
zinfectantă pe toate suprafeţele ce pot fi atinse
de călători și pot deveni astfel vectori de trans-
mitere a virusului pe această cale. 

Pulverizare la sol în parcuri 
Conform reglementărilor ordonanţelor

miliare ce limitează circulaţia persoanelor,
nimeni nu mai are voie să stea în parcuri, locuri
de joacă sau alte zone de agrement, însă per-
soanele pot tranzita aceste zone. În aceste
condiţii, cele 15 locuri de joacă, parcuri sau
locuri de joacă au fost incluse în campania de
dezinfecţie a domeniului public. Acţiunile se
desfășoară săptămânal, prin pulverizare la sol,
cu ajutorul atomizoarelor, aceasta fiind cea mai
eficientă soluţie de eliminare a virusului, dacă
se întâmplă ca acesta să fie în aceste zone. Și
pentru dezinfectarea acestor zone, se folosește
substanţa specială de dezinfecţie.   

Dezinfecţie și la 
platformele de deșeuri 
menajere. Containerele 
vor fi golite mai des 
Nici platformele de deșeuri menajere nu

sunt ocolite de dezinfecţie. De altfel, aceste
spaţii au fost dezinfectate și până acum, având
în vedere că pot deveni surse de infecţie. 

În această perioadă, însă, sunt amplificate
acţiunile de dezinfectare, intervenţiile rea-
lizându-se în zilele lucrătoare ale săptămânii,
de luni până vineri.  

Pe de altă parte, în această perioadă a fost
crescută frecvenţa ridicării tuturor categoriilor
de deșeuri, respectiv a celor menajere, a celor
reciclabile, precum și a celor vegetale. 

Fiecare colţ al Râșnovului este dezinfectat 
Pentru a reduce riscurile legate de pandemia Covid-19, Primăria a aplicat, fără excepţie, măsurile 
preventive primite de la autorităţile sanitare, fie că au fost obligatorii sau cu titlu de recomandare

220 de scări de bloc:  
dezinfectate de trei ori pe 
săptămână, covoraș cu clor 
și dispenser cu dezinfectant
pentru mâini la intrare  

Una dintre cele mai importante măsuri
de limitare a răspândirii noului coronavirus
este cea de dezinfecţie a scărilor de bloc și a
spaţiilor comune din imobile, având în

vedere că aici riscul de răspândire a coro-
navirusului este mult mai mare, potrivit
autorităţilor sanitare, comparativ cu
locuinţele individuale/case. 

Campania este una amplă, iar la Râșnov
include 220 de scări de bloc. La fiecare dintre
ele, lucrătorii de la Goscom Cetate Râșnov au
pus câte un covoraș ce este udat în fiecare zi,
de luni până duminică, cu soluţie pe bază de
clor, rolul lui fiind acela de a elimina riscul ca
virusul să ajungă în casă pe această cale. 

Operaţiunea de a stropi covorașele le revine
celor șapte lucrători de la Goscom. 

Acesta este numai una dintre măsurile
anti-Covid ce vizează blocurile de locuinţe.
În plus, de trei ori pe săptămână, în zilele de
luni, miercuri și vineri, în fiecare scară, un
angajat îmbrăcat în combinezon pulve-
rizează o soluţie dezinfectantă. Pentru
această operaţiune, Goscom dispune de de
trei atomizoare  și două pompe, cu ajutorul
cărora se pulverizează pe scări și pe

suprafeţele de contact substanţa dezinfectan-
tă. Substanţa nu este toxică, nici dacă este
folosită în spaţiile închise, au asigurat
reprezentanţii societăţii, existând în acest
sens certificări sanitare. 

Tot pentru a elimina riscul răspândirii
noului coronavirus în blocuri, la intrarea în
fiecare scară va fi montat un dispenser cu
dezinfectant pentru mâini. Dispozitivele au
fost comandate și urmează a fi livrate în 
Săptămâna Mare.

Măsuri speciale în cartierele de blocuri

Casa Scării Luni/Miercuri/Vineri
Covorașe Luni - Duminică
Trotuare cu atomizorul Luni - Vineri
Străzi cu mașina Luni - Vineri
Staţii autobuz Luni - Vineri
Boxe gunoi Luni - Vineri

În weekend-uri sunt 
câte cinci curse pe zi 

În această perioadă, autobuzele RATBV cir-
culă după un program modificat, dat fiind că în
România este stare de urgenţă din cauza pan-
demiei de coronavirus și s-au impus restricţii de

circulaţie pentru populaţie. Astfel, pe linia
RATBV 120 Râșnov - Brașov, în zilele lucrătoare,
prima cursă de la Râșnov pleacă la ora 05.30 , iar
ultima este la ora 21.40. Pe traseul de
întoarcere, prima plecare de la Brașov este la
ora 05.00, iar ultima - la ora 21.00. Conform
graficului de circulaţie, în zilele lucrătoare, pe

ruta Râșnov - Brașov sunt 13 curse/zi, auto-
buzele circulând la orele de vârf. În weekend-
uri, de la Râșnov către Brașov circulă 5 curse, la
orele: 07.20; 08.50; 13.20; 14.50; 16.20. De la
Brașov către Râșnov, plecările sunt la orele:
06.40; 08.10; 12.40; 14.10; 15.40. 

Operatorul de transport a anunţat că

pasagerii pot cumpăra bilete și prin modalităţile
electronice, prin încărcarea online a cardului.
De asemenea, călătoriile se pot achita și prin
aplicaţia aplicaţia „24 pay”. În acest mod, RATBv
își protejează angajaţii de contactul cu
banii, care pot fi un vector de transmitere a
coronavirusului, după cum spun specialiștii.

Autobuzele RATBV de pe linia 120 Râșnov - Brașov 
circulă în regim special, în această perioadă 

PROGRAM DEZINFECŢIE RÂȘNOV



COMUNITATE Pagina 3

Începând cu data de 23 martie, la Cen-
trul de Permanenţă al Policlinicii a fost
instituită pază permanentă. Aceasta este
asigurată de către paznicii care s-au ocupat
de acest serviciu la unităţile școlare din
oraș, până la suspendarea cursurilor. Cei
patru paznici vor rămâne „pe poziţii” la
Policlinică pe tot parcursul stării de
urgenţă. „În afară de ocupaţia de bază,
paznicii se îngrijesc ca toate persoanele
care pătrund în clădire să parcurgă pașii
dezinfectării”, a explicat primarul Liviu
Butnariu. Acesta a mai precizat că în inter-
valul orar 7.30 - 15.30, în Policlinică au loc
două acţiuni de dezinfectare, cu soluţii pe

bază de clor, fiind vizate suprafeţele de con-
tact și pardoselile. În plus, în intervalul
16.00 - 20.00 se mai desfășoară o astfel de
acţiune, toate activităţile de dezinfecţie
fiind realizate de personalul de curăţenie,
care lucrează în două schimburi.

Pentru protecţia cadrelor medicale de la
Centrul de Permanenţă, dintre cele mai
expuse, dacă ne gândim la modul de răspân-
dire a noului coronavirus, Primăria Râșnov
a decis dotarea lor cu măști chirurgicale. 

O altă măsură luată de autorităţile locale
în ceea ce privește Centrul de Permanenţă a
fost aceea a achiziţionării de lămpi cu ultra-
violete. Este vorba despre două astfel de

aparate, folosite în intervalul orar 8.00 -
15.00, atunci când este pauză în
funcţionarea Centrului, pentru a dezinfecta
spaţiile acestuia. 

Dezinfecţia microaeroflorei, prin inter-
mediul radiaţiilor ultraviolete, completează
ansamblul măsurilor privind curăţenia și
dezinfecţia în practica medicală și industri-
ală, în încăperile cu o încărcătură micro-
biană mare, în general. Microorganismele
patogene ce se transmit pe cale aeriană pot fi
eliminate în proporţie de 99,9% cu ajutorul
lămpilor bactericide cu ultraviolete, evitân-
du-se, altfel, posibila răspândire în lanţ a
unor boli infecţioase, spun specialiștii.

Policlinica orașului: Pază 24/24, 
trei acţiuni de dezinfecţie zilnic
Măști pentru medici, lămpi cu ultraviolete pentru dezinfecţie

Sprijin de la firmele din 
oraș pentru medicii 
Centrului de Permanenţă, 
în perioada pandemiei

Responsabilitatea și solidaritatea sunt
factori extrem de importanţi pentru socie-
tate în această perioadă, la fel ca regulile
impuse de autorităţi. În acest sens, repre-
zentanţii Dino Parc au decis să acorde câte o
masă, zilnic, celor 12 medici și asistente de
la Centrul de Permanenţă al Policlinicii

Râșnov. „În aceste momente este foarte
important să fim uniţi! Susţinem, așadar,
cadrele medicale pe o perioadă nedetermi-
nată și le mulţumim pentru efortul lor de a
fi alături de noi toţi!”, a precizat Ioana Păiuș,
reprezentant al parcului de agrement.

O masă caldă este oferită și cadrelor me-
dicale de la Serviciul de Ambulanţă, această
iniţiativă aparţinând conducerii restaurantului
La Promenadă.

De asemenea, societatea Gamer Design a
donat medicilor 24 de măști textile, precum și
12 viziere.

Solidaritatea nu e străină râșnovenilor 

Atenţie râșnoveni! Dacă prezentaţi simp-
tome respiratorii, staţi în casă! Au fost multe
cazuri de oameni, în ţară, care s-au deplasat
la diferite unităţi medicale pentru a li se con-
firma sau infirma ipoteza, iar o parte dintre
ele au infectat mulţi alţi semeni. Procedura
impune rămânerea la domiciliu și infor-
marea cadrelor medicale prin apel telefonic. 

„În primă fază ar trebui apelat medicul
de familie, care urmează să îi explice
apelantului ce are de făcut. Dacă, din
diferite motive, medicul de familie nu poate
fi contactat, este valabil apelul la 112. În
ambele cazuri, persoana suspectă trebuie să
rămână în casă, iar după ce anunţă, o
echipă va fi îndrumată la domiciliu pentru
testare și eventual alte proceduri!”, a pre-
cizat dr. Marcela Vasii (foto), de la Centrul de
Permanenţă din Râșnov.

Pe de altă parte, persoanele autoizolate la
domiciliu timp de 14 zile, care nu prezintă
simptome de boală, pot ieși din izolare fără a
avea nevoie de documente justificative (aviz
epidemiologic). Persoana izolată care are
nevoie de concediu, completează o declaraţie
pe propria răspundere, pe baza acesteia
medicul de familie urmând a elibera con-
cediul medical pentru perioada de autoizo-
lare.

În schimb, Direcţia de Sănătate Publică
are obligaţia ca, la ieșirea din carantină, să
elibereze persoanelor ce s-au aflat în această
situaţie un aviz epidemiologic de ieșire din
carantină. Ieșirea din carantină instituţio-
nalizată se va face după o perioadă de 14 zile,
dacă persoana nu a prezentat simptome de
boală în decursul carantinării și este clinic
sănătoasă. 

AVEŢI
SIMPTOME?

Staţi acasă și sunaţi
medicul de familie! 

Variantă de urgenţă, 112

Preventiv: cum vă feriţi 
de escroci

Seniorii reprezintă cea mai vulnerabilă
categorie în faţa noului tip de coronavirus.
Dacă unii au familii și există sprijin, alţii nu
au acest noroc. Autorităţile locale au decis să
gestioneze această situaţie și le oferă spriji-
nul de care au nevoie, însă este nevoie ca ei
să ceară ajutor. 

„Ei trebuie să apeleze numărul special
dedicat acestei situaţii, 0729.499.397. Un
reprezentant al Primăriei Râșnov se va
deplasa la domiciliul fiecărei persoane care ne
solicită ajutorul, se întocmește lista cu ali-
mente și/sau medicamente de care apelantul
are nevoie, se estimează o sumă necesară și se
preiau banii. Cineva se va ocupa de cumpără-
turi și le va livra apoi, oferind totodată și
bonul, pentru a nu exista discuţii care ar
putea apărea în acest gen de situaţii”, a 

precizat primarul Liviu Butnariu. Tocmai pen-
tru că cetăţenii au o mai mare încredere în
poliţiști, pe cât posibil, acest serviciu va fi asi-
gurat de către Poliţia Locală, dar nu neapărat,
având în vedere că și atribuţiile, și volumul de
muncă pe linie de ordine și securitate publică
s-au mărit în această perioadă. 

Ionuţ Munteanu, șeful Poliţiei Locale
Râșnov, a ţinut să avertizeze seniorii de faptul
că ar putea apărea și escroci care să se
folosească de această metodă, astfel că reco-
mandă atenţie maximă: „E destul de simplu ca
oamenii să se asigure. În primul rând, nicio
persoană implicată în acest demers nu va
merge la nicio locuinţă dacă nu este chemată.
În plus, când se prezintă la cei în nevoie, va
prezenta și o legitimaţie. Ca detaliu, la telefon
se stabilește ora de întâlnire, astfel că apelan-
tul va ști când să-l aștepte pe cel ce-i va face
cumpărăturile. Dacă există și cea mai mică
suspiciune, îi rugăm să apeleze numărul de-
dicat, astfel putându-se lămuri”.

Primăria are grijă de seniorii singuri
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Paștile 
întristate...

Sunt trist când scriu aceste rânduri.
Sunt trist pentru că în anul acesta petrecem
Paștile într-o conjunctură socială foarte
tristă. Am început prost mileniul trei. Nici în
cele mai negre gânduri nu am crezut că
generaţia noastră va trece printr-o strâm-
torare atât de mare încât în Ziua Învierii să
nu avem voie să ne adunăm în biserici.

Slavă Domnului că cel puţin nouă, pre-
oţilor, ne-a fost îngăduit să intrăm în biserică
și să slujim Sfânta Liturghie.

E greu de înţeles această situaţie. Și e
greu să spunem ce gândim despre această
situaţie. Ne este teamă să ne exprimăm pen-
tru că riscăm să fim socotiţi ca fiind potri-
vnici ai unor rânduieli sociale prin care se
dorește apărarea vieţii oamenilor. Și nu este
așa. Doamne ferește! Din contră, implicân-
du-ne, întrebând și căutând răspunsuri,
dorim să apărăm viaţa oamenilor.

Multe îndoieli și întrebări care acum ne
frământă vor primi răspuns doar peste
timp. Unele răspunsuri le vom primi noi,
dar cele mai multe le vor primi generaţiile
următoare. 

Oricum, problemele care privesc sănă-
tatea oamenilor, care este atât de importan-
tă, sunt amestecate cu planuri geo-politice
care privesc organizarea societăţii umane în
perspectivă. De fapt, acestea sunt cele mai
importante. Bulversarea socială e globală.
Costurile gestionării acestei bulversări sunt
imense. Urmările celor pe care noi le petre-
cem și le experimentăm sunt imprevizibile și
incomensurabile. Depășesc chiar limitele
raţiunii și logicii normale. 

Oricât de mult ne-am strădui să pansăm
lucrurile și oricât ne-am încuraja, realitatea
rămâne foarte tristă și foarte crudă. Castelul
societăţii umane, zidit cu migală și cu oste-
neală, în mii de ani, se prăbușește, dovedin-
du-se a fi fost un castel de nisip. Așa se
întâmplă când construiești fără Dumnezeu.
Construcţia nu e durabilă. Osteneala este
zadarnică. Imaginea legendarului Turn
Babel este vie.  

Pe fundalul creat de o ipotetică pandemie
sau posibil de o pandemie reală și sub sloga-
nuri care privesc iubirea și grija de
aproapele, se anulează libertăţi, se distrug
instituţii, se cern persoane incomode, se fac
crime și se rezolvă probleme care, într-o
lume normală și într-o stare socială normală,
nu s-ar fi putut rezolva. Actorii care joacă în
această piesă nu au chip și nici identitate.
Chip și identitate au doar victimele, mi-
liardele de oameni simpli care trăiesc în
anonimat pe Terra. 

Păcat de noi. Păcat că nu am învăţat să

trăim frumos viaţa. Păcat că nu știm să
preţuim viaţa și oportunitatea de a fi prezenţi
pe Terra. Noi suntem responsabili de tot și de
toate. Nu extratereștrii ne fac viaţa amară și
tristă, ci noi înșine. Nu e de vină nici Dum-
nezeu, nici îngerii și nici demonii. Respons-
abilitatea o avem noi înșine. 

Însă, cu o dibăcie de nedescris, ne ascun-
dem în spatele degetului și ne prefacem că
nu știm nimic, că vai de noi - ce probleme
avem, că vai - câte greutăţi vin asupra noas-
tră și că vai – ce greu ne este să ne luptăm cu
un vrăjmaș pe care nu-l vedem, nu-l auzim și
nu-l simţim, dar care e atât de agresiv și per-
fid, care permanent se schimbă, ca un
cameleon, și face atâtea victime printre noi. 

Cred că ar fi normal să ne asumăm pro-
pria lucrare. Cred că ar fi normal să fim
responsabili de ceea ce facem. Și nu ar fi fără
sens să aruncăm o privire în istorie și să
vedem de câte crime oribile ne facem
responsabili. Ce să mai zic – dacă am fost în
stare să-L ucidem pe Fiul lui Dumnezeu, iar
apoi ne-am spălat pe mâini, ca Pilat din Pont.
Ba, i-am mai făcut și cântări propriei noastre
victime... Suntem foarte pricepuţi! 

Îmi pare rău că în acest an nu am spus
nimic despre Înviere. Ar fi fost prea frumos.
Nici nu ar fi avut rost să spun ceva. Sunt doar
trist și atât! Sper într-o revenire. Sper în zile
mai bune. Nădăjduiesc în Dumnezeu și 
într-o reașezare a lucrurilor în albia lor. Doar
Dumnezeu poate să aducă lumină într-o
lume în care oamenii permanent se strădu-
iesc să facă întuneric.

Hristos a Înviat!

Părintele Gheorghe Colţea, 
Protopop Bran-Zărnești

Ne apropiem de marea sărbătoare a întregii
creștinătăţi - Învierea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos.

Am început aceste rânduri cu partea
finală a Evangheliei a 8-a, din cadrul Deniei
din Joia Mare a săptămânii Patimilor 
Mântuitorului. De ce? Observăm asemă-
narea. Ne regăsim întru totul în suferinţa,
emoţia si poate și deznădejdea celor
prezenţi pe Golgota - prieteni și cunoscuţi.
Au fost opriţi să se apropie de crucea pe care
suferea Iisus, așa cum suntem și noi opriţi
de aproprierea socială și fizică din această

perioadă... și poate nu atât de grea precum
cea de atunci. 

Dumneavoastră, dragii noștri, vă
număraţi, împreună cu noi, printre
„cunoscuţii” care Îl însoţesc pe Hristos în
fiecare Sfântă Liturghie, dar de data aceasta, de
acasă, „de departe”, dar nădăjduim că de
aproape în rugăciune, trăire și iertare. În
fiecare din noi se regăsește Simon Cirineul -
care a fost chemat să ducă Crucea lui Iisus.
Suntem rugaţi să punem fiecare umărul la
Crucea acestei naţiuni și a întregii omeniri. Și
cei de atunci, și noi, și - peste veacuri - toţi,

suntem mângâiaţi de Învierea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.

Să credem cu tărie în Cel ce a biruit
moartea și pentru noi a Înviat, să-L iubim în
toate ale Sale - cer și pământ, și, cu nădejde, 
să-L rugăm să dăruiască sănătate tuturor ce se
luptă cu boala, oameni și medici deopotrivă, 
și să mântuiască sufletele noastre.

Amin! Hristos a Înviat!

Pr. Cornel Pușcariu 
Parohia Ortodoxă Râșnov I 
(Biserica nouă Sfântul Nicolae)

„Iar toţi cunoscuţii Lui și femeile care Îl însoţiseră 
din Galileea stăteau departe, privind acestea”

Avem un an
neobișnuit

Rezumându-ne doar la viaţa religioasă,
coincidenţa temporală nefericită dintre
Paște și epidemie ne-a dat ritmul peste cap.
Ritualizarea timpului, fie el religios ori
laic, ne este caracteristică. Așișderea miș-
carea. Drumul până la biserică, partici-
parea la slujbă, interacţiunea comunitară,
dau expresie practică religiozităţii, li-
bertăţii noastre specifice, modului nostru
creștinesc de a fi în lume. Necum într-o
perioadă atât de semnificativă ca cea pas-
cală. Poate de aceea teama de îmbolnăvire
a unora e însoţită de frustrarea altora care
nu asumă întru totul veridicitatea comuni-
catelor de specialitate și mai ales oportuni-
tatea severităţii măsurilor luate. Chiar și
restricţiile par a se supune necesarului de
curtoazie din partea autorităţilor. Se
vădește o oarecare amabilitate a tonului ce
însoţeste de fiecare dată anunţarea acestor
măsuri, mai ales cu referire la Paște.

Celor cărora le lipsește aerul bisericii li
se recomandă vizionarea online a
liturghiei. E bine? Poate că are dreptate cel
care spunea că din participanţi, credin-
cioșii devin astfel spectatorii unui ceremo-
nial. E ceva forţat și nefiresc aici, dar de
forţă majoră, cum se zice, se recurge și la
practici neconforme. O biserică goală
poate suporta slujba religioasă în speranţa,
confirmată sau nu, că până la sfârșit cine-
va tot o să intre în ea. Dar când oficierea se
desfășoară cu siguranţa că nimeni nu va
veni pentru că nimeni nu are voie s-o facă,
unde să căutam temeiul? 

Poate în următoarele:
Liturghia are valoare intrinsecă și nicio

contingenţă nu o poate invalida. Starea
preotului sau numărul participanţilor deci
nu contează decât secundar.

Temperarea nemulţumirii laicilor de a
li se fi interzis o practică esenţială vieţii
lor. Cu alte cuvinte, nu ni s-a luat chiar
totul.

Prudenţa de a nu întrerupe jertfa litur-
gică chiar dacă aceasta nu se întâmplă în
mănăstiri și schituri. Ponderea o reprezin-
tă laicii chiar dacă modelul spiritualităţii
este călugăresc. Ţinta mântuirii este în
primul rând lumea nu pustia.

Activismul eclezial care, pe lângă ofer-
ta filantropică, rămâne să funcţioneze de
pe poziţii specifice în slujba comunităţii.
Rugăciunea este tot ce are mai eficient
biserica de oferit.

Recuperarea firescului într-o vreme a
derutei. Continuăm pe calea noastră, cu
formulele noastre obișnuite dar și cu unele
adaptări, având credinţa că Dumnezeu este

prezent. Nu rămânem pradă niciunei fata-
lităţi; nici a celei că orice am face, Dum-
nezeu a hotărât,  nici a celeilalte că soarta
este doar în mâinile noastre.

În fine, putem găsi destule temeiuri.
Cel mai greu dintre ele este cel al
ascultării. Așa ni s-a spus, așa facem, însă
nu trebuie scăpat din vedere că biserica
înseamnă mult mai mult decât lăcașul de
cult, iar angajarea în slujba lui Dumnezeu
nu se reduce la rugăciune. Am zâmbit
cerului de primăvară? I-am zâmbit Lui.
Am spus o vorbă bună cuiva? Am stat de
vorbă cu El. Ne-am oprit la timp spre a nu
vorbi de rău pe cineva absent? L-am făcut
pe Acela să ne binecuvânteze. Deși acestea
nu sunt în primul rând chestiuni reli-
gioase, ele pot deveni profund spirituale
când știm de ce le facem. Exersarea lor,
conjuncturală câteodată, ţinând de carac-
ter sau educaţie alteori sau pur și simplu
datorată sensibilităţii sau chiar prudentei,
poate fi orientată, cum spuneam, spiritual.
Spunem despre Sfântul Duh că este
„vistieril bunătăţilor”. Duhul adie unde
vrea, el este libertatea prin excelenţă.
Rugăciunea adevărată este „în duh și în
adevăr”. Și asta indiferent de loc, sau, mai
în context, în pofida locurilor consacrate. 

Va veni și ziua în care ne vom aduna
iarăși la biserică. Dar o vom face doar spre
a respira iarăși aerul bisericii sau pentru a
ne inspira din duhul ei, noi înșine contami-
naţi și contaminându-i pe alţii cu Acesta?

Preot paroh Dorin Șerban, 
Parohia Ortodoxă Râșnov II 
(Biserica veche „Sfântul Nicolae”)
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Iisus Hristos,
viaţa noastră

Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca și în acest
an, în condiţii cu totul speciale, adică fără par-
ticiparea bunilor noștri credincioși, să sărbă-
torim Ziua Învierii, să ne reînnoim credinţa în
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Vorbind despre Înviere, nu vorbim despre
ceva obișnuit, este o sărbătoare dumnezeiască,
un eveniment mai presus de fire și uneori nu
ușor de înţeles. 

Prin Înviere Sa, Mântuitorul a clarificat cu
puterea evidenţei câteva adevăruri esenţiale,
întâi cu privire la El însuși, cu privire la noi,
oamenii, și cu privire la rostul nostru pe
pământ.

Am retrăit toţi, odată cu evangheliștii, în
săptămâna ce a trecut, numită „Săptămâna
Patimilor”, toate aceste evenimente cumplite.
Parcă îl auzim pe Iisus întrebându-i cu blân-
deţe pe judecători „De am grăit rău, arată ce
rău am spus, iar de am grăit bine, pentru ce
mă baţi? ” - Ioan 18:23. Nu îi puteau dovedi că
a grăit rău pentru că argumente nu aveau. 

Și totuși, în cele din urmă, L-au ucis prin

acea ucidere barbară și rușinoasă care era
răstignirea pe cruce, crezând că prin aceasta
vor termina cu El, că moartea încheie toate
socotelile.

Însă la capătul „Săptămânii Patimilor” s-a
produs marea surpriză: Hristos a înviat din
morţi, cu moartea pe moarte călcând. 

El S-a descoperit a fi Dumnezeu dătătorul
de viaţă, stăpânul vieţii, autorul vieţii. „Eu
sunt învierea și viaţa” - Ioan 11:25, „Eu sunt
calea, adevărul și viaţa” - Ioan 14:6.

Cel de-al doilea adevăr pe care ni-l clarifică
Mântuitorul, prin Învierea Sa din morţi, se

referă la noi. Știm toţi, din Simbolul Cre-
dinţei, că Mântuitorul a venit pe pământ „pen-
tru noi și pentru a noastră mântuire”. Tot ce a
făcut El, tot ce a învăţat, tot ce I s-a întâmplat
a fost cu rost pentru noi. Tot pentru noi a și
înviat, ca să ne înveţe că nu moartea are
ultimul răspuns, ci că există înviere, că și noi
vom învia „Dar acum, Hristos a înviat din
morţi, fiind începătură a celor adormiţi” - I
Corinteni 15:20. 

Aceasta este mângâierea și bucuria pe care
ne-o aduce Învierea Domnului, ne asigură că
suntem nemuritori, că viaţa noastră este
veșnică.

Cel de-al treilea adevăr pe care ni-l clari-
fică Mântuitorul prin Învierea Sa din morţi se
referă la rostul nostru pe acest pământ. Dacă
există înviere, atunci nu e deloc indiferent
cum ne trăim viaţa aici. Suntem responsabili
în faţa lui Dumnezeu de tot ceea ce facem.
Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre el
însuși, ne îndeamnă  „Mă silesc pururea să am
cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și a
oamenilor” - Faptele Apostolilor 24:16.
Nimeni nu poate pretinde că-L iubește pe
Dumnezeu pe care nu-L vede, dacă nu iubește
pe aproapele, pe care îl vede.

Întrebările judecăţii din urmă vor fi cu

privire la raporturile dintre noi și aproapele
nostru din viaţa aceasta, de pe pământ. Re-
gula de aur sunt cuvintele Mântuitorului din
Evangelia după Matei 7:12: „Toate câte voiţi
să vă facă vouă oamenii, faceţi și voi lor
asemenea”.

Dacă Iisus a înviat și dacă și noi vom învia,
avem de dat socoteală de felul cum i-am
urmat învăţăturile. Să fim buni și drepţi, să
stăruim în fapta cea bună, să ne iubim unii pe
alţii și, mai ales în aceste clipe de încercare a
credinţei noastre, să fim responsabili pentru
noi și aproapele nostru. 

Suntem profund recunoscători, pentru tot
ceea ce fac în aceste zile în spitale si labora-
toare, întregului personal medical, medici,
asistente pentru salvarea de vieţi omenești.

Vă îndemn, în aceste momente grele pen-
tru ţară și întreaga omenire, la rugăciuni
neîncetate și stăruitoare la Dumnezeu si
Maica Domnului pentru încetarea pedepsei lui
Dumnezeu, ce a venit asupra noastră pentru
păcatelor noastre.

Hristos a înviat!

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

Prin Învierea Sa, Hristos ne-a dăruit pu-
terea vieţii celei depline. Această bogăţie de
viaţă o simţim întrucâtva în zilele Sfintelor
Paști. De ce, însă, nu dobândim acest duh de
viaţă pe deplin? De ce, oare, pierdem și puţinul
acesta, de-a lungul anului? Răspunsul este
unul singur: pentru că nu suntem oameni ai
Învierii. O privire onestă asupra vieţii noastre
arată că, de cele mai multe ori, suntem creștini
doar cu numele. Împlinim exterior, dacă
împlinim, poruncile și rânduielile bisericești,
dar ne lipsește adâncimea vieţii duhovnicești.
În mod formal, aparţinem Bisericii, precum
ramurile unui copac. Prin aceste ramuri nu
mai curge însă seva dătătoare de viaţă, pentru
că nu avem duh de pocăinţă, cuget smerit și
rugăciune fierbinte. Lipsiţi de roadele Duhului
Sfânt – dragostea, bucuria, pacea, blândeţea –,
devenim ramuri uscate, fără legătură reală cu
viaţa copacului, adică a Bisericii. După cuvân-
tul Scripturii, deși trăim, suntem morţi, nu
avem viaţă în noi înșine. Suntem „izvoare fără
de apă și nori purtaţi fără de furtună, pomi
tomnatici fără roade, de două ori uscaţi și
dezrădăcinaţi”.

Consecinţa acestei stări de fapt se arată
dureros într-un val de nemulţumire, de neli-
niște, de deznădejde. Viaţa se desfășoară fără
perspectivă, golul interior se adâncește, iar
sentimentul zădărniciei macină pe tot mai
mulţi. Moartea și iadul sunt trăite cu antici-

paţie. Cum putem oare ieși din acest iad care
ne cuprinde tot mai mult? Cum se poate
depăși starea de moarte infiltrată până în cele
mai adânci unghere ale vieţii noastre?
Răspunsul la această criză nu poate fi aflat
nici în politică, nici în economie, nici în
tehnologie, nici în programele ecologice sau
de eliminare a sărăciei și a bolilor. Soluţia 
ne-o oferă Hristos: „Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui și
toate celelalte se vor adăuga vouă”.

Învăţătura Bisericii mărturisește că,
înainte de învierea cu trupul, Hristos a coborât
la iad pentru a elibera din lanţurile morţii pe
cei aflaţi acolo. Aceasta arată că singura cale de
a ieși din existenţa noastră de iad și de moarte
este coborârea lui Hristos în viaţa noastră. 

El coboară însă numai dacă și permitem acest
lucru, dacă ne deschidem prezenţei Lui în exis-
tenţa noastră. Hristos pătrunde în viaţa noas-
tră și ne scoate din diferitele forme de iad și de
moarte, făcându-ne părtași Învierii Sale. Iar
aceasta se realizează prin mai multe căi:

– „Cel ce crede în Mine are viaţă veșnică”,
spune Hristos. Credinţa este, așadar, funda-
mentul vieţuirii adevărate, al vieţii celei a-
dânci, cuprinzătoare, dătătoare de speranţă.
„Cel ce crede în Mine [...] râuri de apă vie vor
curge din pântecele lui”, ne încredinţează 
Mântuitorul nostru. Această apă vie – Duhul cel
Sfânt – adapă sufletul însetat de lumină al omu-
lui, umplându-i, prin aceasta, viaţa de sens.

– Apartenenţa la Biserica cea adevărată,
Biserica Ortodoxă, oferă credinţei puterea de a
influenţa viaţa noastră, gândirea, cuvântul și
atitudinea de zi cu zi. În interiorul Bisericii
aflându-ne, ne lăsăm cuprinși și îmbrăţișaţi de
duhul Învierii lui Hristos. „În adâncul sufletu-
lui dorim Învierea”, mărturisea Valeriu 
Gafencu. Ne deschidem spre Hristos în Biser-
ică, iar El clădește viaţa Sa întru noi. Ne
îmbogăţim în cunoașterea lui Hristos, iar El
aduce în viaţa noastră pacea. Ne adâncim în
rugăciune, iar Hristos aprinde, menţine și rea-
duce lucrarea harului care se arată într-o
bucurie nedepășită de nimic în această lume.
„Fă ca sufletele noastre moarte să audă glasul
Tău (Doamne) și să învie în bucurie”, se ruga

Sfântul Siluan Athonitul. În Biserică – Trupul
lui Hristos – noi, ca „mlădiţe” ale Lui, primim
viaţa care izvorăște din Dumnezeu și, astfel, ne
împlinim ca oameni: „Eu sunt viţa, spune
Hristos, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne
întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă,
căci fără Mine nu puteţi face nimic”

– Depășirea stării de neliniște, derută și
nemulţumire nu se împlinește decât printr-o
relaţie autentică, adevărată, cu semenii noștri.
De aceea, învierea noastră trece prin fratele de
lângă noi și prin cel de departe, prieten sau
dușman. Nu putem ajunge la învierea din
moartea care ne cuprinde decât dacă fratele
nostru devine viaţa noastră. „Noi știm că am
trecut din moarte la viaţă, spune Sfântul
Evanghelist Ioan, pentru că iubim pe fraţi; cine
nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.
Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de
oameni și știţi că orice ucigaș de oameni nu are
viaţă veșnică, dăinuitoare în El”.

Chiar dacă trăim vremuri tulburi să avem
încredere că Dumnezeu nu își întoarce faţa de
la noi, ne-a rânduit timp de rugăciune și de
căinţă. Până când ne vom putea reîntâlni, vă
îmbrăţișăm și vă urăm „Sărbători fericite!”
Hristos a Înviat! 

Preot paroh Ovidiu Coroiu, 
Parohia Ortodoxă Râșnov IV 
(Biserica „Sfinţii Constantin și Elena”)

(Mt. 28,20)
Aceste cuvinte, rostite de Însuși 

Mântuitorul Iisus Hristos, sunt cuvinte care
în această perioadă grea, în care întreg
pământul se confruntă cu o situaţie grea,
nemaiîntâlnită de către noi, ne întăresc și
ne conferă sprijinul și siguranţa că prin El și
cu El vom reuși să biruim toate necazurile
de pe acest pământ.

Iată că a venit vremea în care bisericile
sunt închise, vremea în care preoţii slujesc în
bisericile goale, iar creștinii ortodocși nu pot
intra în casa Domnului pentru a cinsti așa
cum se cuvine Învierea Domnului, Sărbă-
toarea Sărbătorilor care an de an ne amintește

de sacrificiul pe care Hristos l-a făcut pentru
noi și pentru mântuirea noastă. Prin Învierea
Sa, „cu moartea pe moarte călcând”, Iisus
Hristos a pus temelie nouă neamului ome-
nesc. „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine”
(Ioan 14). Așa cum El, după ce a fost batjo-
corit, chinuit și răstignit, a ieșit biruitor, așa și
noi, iubiţi credincioși, după săptămânile de
post și în aceste zile de grele încercări, trebuie
să primim așa cum se cuvine Lumina Învierii
în casele noastre, să ne închinăm Domnului,
să ne îmbrăcăm cu hainele curăţeniei
sufletești, ale  iertării și ale bucuriei și cu si-
guranţă vom ieși cu toţii învingători. 

„Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săp-
tămanii (Duminică) și ușile fiind încuiate
unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a
venit Iisus și a stat în mijlocul lor si le-a zis:
Pace vouă!” (Ioan 20, 19). 

Așa cum, după Înviere, Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos a intrat în casa ucenicilor, așa
va intra și în casele voastre, chiar dacă anul
acesta ușile bisericilor vor fi închise.

Vă doresc tuturor ca Sărbătoarea
Învierii Domnului să vă umple casele de
Lumină, pace și sănătate. Să fiţi binecuvân-
taţi și să ne rugăm bunului Dumnezeu să
fim cât mai curând împreună în casa Domu-
lui! 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”)

Dragi credincioși, „Iată, Eu cu voi sunt 
în toate zilele, până la sfârșitului veacului”

În lume necazuri veţi avea, dar Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!
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Un mesaj 
neobișnuit

În ultimul timp primim foarte multe informaţii
despre situaţia actuală, fie prin internet, fie prin mass-
media. Putem alege sursa de informare. Alegerea este a
noastră. Fără să vrem, ne sunt prezentate aceste infor-
maţii, chiar și fără să „dăm” click-uri sau like-uri pe pa-
gina de internet. Dacă informaţia este eronată sau ade-
vărată, nu putem decide pentru moment. Noi nu suntem
experţi în acest domeniu. Dar cu toţii suntem prinși în
reţeaua acestui virus. Însă, mesajul care ne este trimis
prin intermediul acestui virus este fără echivoc.

Nu pot altfel decât să-ţi povestesc un vis al meu. Este
recent. Nu voi începe cu cuvintele predicatorului Martin
Luther King „I had a dream …”, pe care le-a rostit
înainte de a fi ucis, acum cinci decenii, în SUA. Eu vreau
doar să îţi povestesc visul meu, și anume:

Se ridica în faţa mea un obiect mare, o fiinţă vie, ceva
rotund, mare și umflat. Avea multe puncte și mulţi ţepi.
Acest obiect viu se schimba în multe culori, așa că am
fost foarte confuz. Deodată, obiectul viu s-a prezentat și
mi-a spus: „Eu am cauzat această situaţie absurdă, în
care voi acuma trebuie să trăiţi. Eu sunt COVID 19. Aș
putea vorbi cu tine prin intermediul hârtiei scrise sau
prin intermediul referatelor biologice, prin cărţi sau prin
broșuri. Dar multă lume mă cunoaște deja. Îmi cer scuze
vouă pentru moment, fiindcă nu mi-am anunţat venirea
în prealabil, nu am dat un anunţ când și sub ce formă vă
voi vizita. Pot doar să vă spun că pur și simplu am fost
obosit si sătul să observ cum se dezvoltă omenirea în
aceste timpuri întunecate. Am obosit să observ cum este
tratată planeta Pământ. Am obosit să văd cum vă trataţi
unii pe alţii, cum duceţi războaie și conflicte personale.
Nicio logică nu se poate recunoaște în aceste divergenţe.
Invidia socială este prezentă, lăcomia și egoismul sunt pe
primul plan. Atât de puţin timp îl petreceţi cu familiile
voastre și oferiţi prea puţin respect copiilor voștri, care vă
vor întreţine la bătrâneţe. La voi, lucrurile superficiale au
prioritate, iar ceea ce este esenţial se îngrădește.

Am obosit, să asist la discuţiile și argumentele voas-
tre fără sfârșit. M-am săturat de dezbaterile voastre în
contradictoriu, iar deciziile voastre nu se iau nicicum.
M-am săturat de nenumărătele acuzaţii reciproce, care
sunt la ordinea zilei. Am obosit să văd o natură furată și
distrusă de indiferenţă. Aerul este poluat, apele sunt
poluate cu plastic și substanţe chimice, iar resursele na-
turale sunt irosite. Nu mai aveţi nicio singură pădure
frumoasă, albinele abia se mai văd zburând de la floare la
floare. Prin urmare, judecata mea va fi una dură, care va
costa și vieţi omenești, fiindcă eu sunt un virus progra-
mat de a distruge. Trebuie, deci, să înţelegeţi, că acum
este momentul în care voi mai puteţi schimba cursul
vieţii voastre pentru bunăstare. Aţi ajuns deja la limitele
voastre. Dacă veţi fi demni de o altă șansă, asta nu pot
decide eu. Dar ţineţi minte: m-am săturat!”.

Cu aceste cuvinte s-a terminat visul meu. A fost un
vis complet. A urmat în subconștientul meu, pe jumătate
adormit, unde m-am văzut într-un film ca prin interiorul
ochiului. Apăreau numai probleme: probleme cu
primăriile, probleme cu bisericile, probleme cu frumoasa
cetate, probleme cu terenul schiabil, probleme cu
autostrada, probleme cu apa, cu pensiunile și hotelurile,
probleme cu pădurea și… și.... Numai probleme.

Dar ce mi-a indicat COVID 19? Numai probleme,
niciun bine, nicio bucurie, doar un adevăr! Trebuie să
înţeleg acest mesaj, este atât de limpede! În ciuda aces-
tei revelaţii, care ne-a transferat într-o izolare absolută,
sunt și întâmplări petrecute cu mulţi ani în urmă, care
au avut aceeași gravitate. Chiar și acum 2000 de ani au
predominat unele situaţii de criză: Au fost lepra și

bolile istorice, care abia în sec. XIX au fost depistate de
virusologi.

Istoria ne amintește de Evul Mediu care a fost do-
minat de ciumă, o altă boală cruntă. Despre aceasta
scrie și în cronica Orașului Râșnov, care a avut cea mai
cruntă situaţie între anii 1719 – 1720. În data de 12
ianuarie 1720 se stinge ultima viaţă răpusă de ciumă, a
fost un anume A. Roth. Cronica mai menţionează că în
această perioadă au murit, în Orașul Râșnov, 521 de
sași și 711 de români. Atunci au rămas 57 de case goale
și fără proprietar. 

Cronica mai amintește că aceste situaţii de criză au
fost învinse numai prin credinţă. Puterea de a trăi și de a
supravieţui a fost dată de Dumnezeu. Căci Domnul 
Dumnezeu, prin Fiul Lui, Isus, a biruit moartea și a
învins păcatul pentru noi. Isus este mântuitorul nostru și
cuvintele sale ne însoţesc în viaţa actuală, cât și peste
moarte, până în Împărăţia sa. Așa l-au cunoscut și l-au
învăţat strămoșii noștri și așa îl cunoaștem noi astăzi.
Deși bisericile noastre vor rămâne un timp închise,
cuvântul divin trăiește prin credinţa noastră, în casele
noastre și în familiile noastre. Deoarece noi purtăm cre-
dinţa în inimile noastre, în sufletul nostru. Nădejdea să
nu o pierdem în momentul de faţă.

Avem totodată obligaţia de a propăvădui și răspân-
di acest Cuvânt al lui Dumnezeu aproapelui nostru și
prin soluţiile moderne, care ne sunt oferite de tehnica
nouă. Avem obligaţia de a ne întări reciproc în cre-
dinţă. Avem obligaţia să ne întărim și să ne consolăm,
ca să nu dea din nou alt virus peste noi, un virus mult
mai periculos, virusul anticredinţă. L-am uitat în
parte, pe comunismovirus, care a fost doar o formă
virală. Atunci am rezistat.

Sunt convins că și acum vom rezista, deoarece 
Mântuitorul, cel răstignit și cel Înviat, pe care l-am săr-
bătorit de Paște, este alături de noi. El ne-a vizitat în gân-
durile și visele noastre, cu toate că nu am putut merge la
Înviere și la stropit. Este și spre binele nostru. Dar acasă,
în odaia noastră, am putut ciocni un ou și am putut rosti
cu voce tare: „Hristos a Înviat! Cu adevărat a Înviat!”.
COVID 19 ne va deschide mintea și va urma o lume
schimbată, o lume examinată și o lume nouă.

Precizez prin această cuvântare că și în bisericile
noastre evanghelice din Ardeal au fost sistate slujbele
divine în lăcașul cel mai preţios pentru noi. Dar noi i-am
înștiinţat pe enoriașii noștri prin intermediul predicilor
și a rugăciunilor scrise, prin telefon sau prin mailuri
transmise sau chiar prin youtube. Mulţi enoriași, care au
această posibilitate, se întâlnesc deja prin intermediul
virtual. Astfel am dat în parohiile noastre și binecu-
vântarea mare de Paște.

Doresc tuturor un „Paște fericit!”, „Hristos a-nviat!”,
„Cu-adevărat a-nviat!”. Fiţi cu toţii binecuvântaţi!

Preot paroh Boltres Kurt, 
Parohia Evanghelică C.A. Râșnov 
(Biserica „Sfântul Matias”)

Paștele este inima anului liturgic și se sărbătorește trei zile, Triduum-ul Pascal.
Anul acesta situaţia este una aparte, iar Sfintele Paști s-a celebrat doar în familii.
Preotul paroh a celebrat singur sfintele liturghii, fără participarea enoriașilor.
În această situaţie atipică, de Sărbătoarea Floriilor am binecuvântat ramuri,
care au fost duse credincioșilor, la casele lor. De asemenea, slujbele celebrate
în joia, vinerea și sâmbăta Paștelui s-au desfășurat pe același tipar, fără eno-
riași, iar de Înviere, focul nu a fost binecuvântat, ci doar aprins. Toate aces-
tea nu ne împiedică să fim „aproape” chiar și de la distanţă. Cristos a Înviat! 

Preot paroh Lőrincz Károly Béla, 
Parohia Romano Catolică Râșnov 
(Biserica „Neprihănita Zămislire”)

Paștele, inima anului liturgic

Patriarhia Română a anunţat joi, 9
aprilie 2020, cum se vor desfășura sluj-
bele din Săptămâna Mare (a Sfintelor
Pătimiri) și de Sfintele Paști, reguli
obligatorii pentru toate parohiile din
ţară, stabilite după consultări cu Minis-
terul Administraţiei și Internelor.

Se va aduce Lumină
de la Ierusalim
Pentru a nu fi întreruptă tradiţia

începută în anul 2009, privind aducerea
Sfintei Lumini de la Ierusalim, mai ales
în această perioadă în care speranţa și
lumina trebuie aduse în sufletele oame-
nilor greu încercaţi de izolare sau de
boală, Sfânta Lumină va fi adusă de la
Ierusalim, sâmbătă, 18 aprilie 2020,
spre seară, și va fi distribuită delega-
ţiilor eparhiilor la Aeroportul Otopeni,
care vor purta mască și mănuși de pro-
tecţie și vor respect distanţa socială de 2
metri. Centrele eparhiale, prin pro-
topopiate, vor distribui Lumina Sfântă
fiecărei parohii, a anunţat Patriarhia.

Cum va ajunge lumina
la credincioși
Voluntarii din parohii, purtând

mască, mănuși și ecuson, vor primi
Sfânta Lumină și o vor distribui doar la
casele credincioșilor care o solicită și
care o așteaptă numai în faţa locuinţei
/blocului, având în mână o candelă sau o
lumânare, a transmis BOR.

„Slujbele se vor săvârși fără
participarea fizică a credincioșilor
mireni. Astfel, în Vinerea Mare (17
aprilie 2020), seara, după slujba Pro-
hodului Domnului, biserica va fi
înconjurată o singură dată de către
slujitorii bisericești prezenţi, dar fără
participarea credincioșilor mireni. De
asemenea, slujba Învierii Domnului, la
care anul acesta nu participă credin-
cioși mireni, va începe, potrivit tipicu-
lui, în afara lăcașului de cult, la ora
00.00 din noapte, deoarece Învierea lui
Hristos este temelia învierii tuturor
oamenilor. În acest sens, imediat după
chemarea «Veniţi de primiţi lumină!»
și cântarea «Învierea Ta, Hristoase,
Mântuitorule», se va citi Sfânta
Evanghelie, se rostește binecuvântarea
«Slavă Sfintei…», după care clericii
vor cânta de trei ori troparul «Hristos
a înviat!», se va cădi spre cele patru
puncte cardinale și se va rosti ectenia
mare, apoi toţi clericii vor intra în bise-
rică, pentru continuarea Canonului
Învierii și pentru săvârșirea Sfintei
Liturghii”, a precizat Patriarhia.

Urări cu grijă, pentru
a nu deranja vecinii
„La ora 00.00 din noapte, în timp

ce clopotele răsună la toate bisericile
unde se săvârșește slujba Învierii,
credincioșii mireni, având candelele
aprinse, pot ieși la ferestre și balcoane
sau în curţile caselor lor, adresându-se
unul către altul, de la distanţa de 2 m,
cu salutul pascal «Hristos a înviat!» și
răspunsul «Adevărat a înviat!», fără a
deranja pe alţi vecini care nu doresc să
participe la această sărbătoare”, este
apelul lansat de Biserică.

Învierea mică
Tot în prima zi de Paști, slujba

Vecerniei sau «A doua Înviere», se

săvârșește în biserici, începând cu ora
12.00, dar fără participarea credin-
cioșilor mireni.

Biserica îndeamnă la
ascultare și răbdare 
„Orice act de indisciplină a clericilor

(ierarhi, preoţi și diaconi) sau a credin-
cioșilor mireni afectează negativ imagi-
nea Bisericii în societate, deoarece, în
timpul stării de urgenţă, toţi avem
obligaţia de a respecta dispoziţiile auto-
rităţilor de stat, în caz contrar, vom
suporta sancţiunile prevăzute de lege.
Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii
Domnului și tuturor sfinţilor ca starea
aceasta de grea încercare cauzată de
pandemia actuală să înceteze cât mai
curând!”, a transmis Patriarhia Română.

Cum s-au organizat
bisericile din Râșnov
Pâinea binecuvântată, în formă de

mici prescuri, stropită cu agheasmă și
vin, numită „Paști”, va fi sfinţită anul
acesta în Joia Mare, 16 aprilie, după
Sfânta Liturghie, și va fi ambalată
igienic în pachete închise. 

Parohiile Râșnov I 
și Râșnov II
Preoţii de la Parohiile I și II vor ofi-

cia, ca în fiecare an, slujbă comună, la
Biserica nouă „Sfântul Nicolae”, care
va fi transmisă pe paginile de Face-
book, la adresele: „Parohia Râșnov I,
biserica Sf. Nicolae”, respectiv „Paro-
hia Râșnov II, biserica Sf. Nicolae”.

Paștile se pregătesc vineri și sâm-
bătă dimineaţă, iar sâmbătă după 
amiază se împart, atât în curtea bise-
ricii (după regulile de distanţare), cât
și cu voluntari, la fiecare casă, împre-
ună cu Lumina Sfântă de la Ierusalim.

Parohia Râșnov III
La Biserica „Sfinţii Constantin și

Elena”, Paștile se vor sfinţi joi dimineata
și se vor împărţi joi, vineri și sâmbătă,
între orele 11.00 și 13.00, în curtea bise-
ricii, doar enoriașilor acestei parohii. 

Lumina Sfântă va fi dusă la casele
credincioșilor imediat după miezul
nopţii, de către voluntarii parohiei. 

Slujba de Înviere se va oficia și aici
fără credincioși; nu va fi transmisă pe
Facebook.

Parohiile Râșnov IV și V
Joi seară se sfinţesc Paștile, iar

vineri și sâmbătă (toată ziua) ele pot fi
ridicate de la biserică. O persoană se va
afla în permanenţă la poartă pentru a
avea grijă ca regulile de distanţare să fie
respectate și oamenii vor intra pe rând.

Voluntarii vor porni cu Lumina
Sfântă către casele oamenilor în
noaptea Învierii, în jurul orei 0.10.
Slujba  va fi transmisă pe pagina de
Facebook a bisericii, „Parohia Orto-
doxă Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena Râșnov – Florilor”.  

Rugăminte pentru cei
care stau la blocuri
Râșnovenii care locuiesc la blocuri

sunt rugaţi să se organizeze și să fie
prezentă o singură persoană la scară
care să ia Lumina Sfântă de la volun-
tarii bisericilor, pe care să o împartă
apoi vecinilor.

Spunem „Hristos a 
înviat!” de acasă



ADMINISTRAŢIE Pagina 7  

Primăria Râșnov și-a adaptat modalitatea de
funcţionare în această perioadă, în care este insti-
tuită starea de urgenţă, astfel încât să îi expună
cât mai puţin pe angajaţi, dar și pe cetăţeni riscu-
lui de infecţie cu noul coronavirus. Astfel, pri-
marul orașului, Liviu Butnariu, a anunţat că unii
dintre salariaţi muncesc de acasă, telemunca
fiind una dintre modalităţile prin care se poate
asigura distanţarea socială atât de necesară în
această perioadă. „În cazul serviciilor de unde se
poate munci și de acasă, jumătate dintre anga-
jaţi lucrează de acasă timp de două săptămâni,
iar ceilalţi sunt la birouri. Activitatea se poate
desfășura normal, pentru că salariaţii comunică
între ei, inclusiv în sistem video. După două săp-
tămâni, se face schimbul”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Reguli speciale sunt și în ceea ce privește
relaţia cu publicul. Toate serviciile funcţionează
după programul normal, cu menţiunea că toată
activitatea a fost organizată la parter, la Centrul
de Informare pentru Cetăţeni, accesul la birourile
de la etajele superioare fiind restricţionat. „Dacă
o persoană are de rezolvat o problemă ce nece-
sită prezenţa unui funcţionar, acesta este

anunţat să coboare la parter”, a declarat Liviu
Butnariu. Când coboară, fiecare funcţionar va
purta mască de protecţie și mănuși. 

În Primărie pot intra maxim două persoane
(riscul de contaminare e mult mai mare în
spaţii închise), iar accesul se face doar pe ușa
principală. Dacă vor fi momente mai aglome-
rate, se va aștepta în afara instituţiei, cu păs-
trarea distanţei indicate în ordonanţele mi-
litare, de 2 metri. Conform recomandării Cen-
trului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brașov, oamenii ar fi bine să poarte mască sau
alt element de protecţie. Nu în ultimul rând, la
intrarea în instituţie, cetăţenii se vor dezinfecta
pe mâini, soluţiile sanitare fiind asigurate de
Primărie, acest lucru fiind obligatoriu. 

În ceea ce privește plăţile către Primărie,
casieria funcţionează normal, însă râșnovenilor li
se recomandă să folosească modalităţile de plată
online, prin platforma GlobalPay. 

Pe de altă parte, chiar dacă Primăria Râșnov
funcţionează după programul normal, cetăţenii
sunt rugaţi să evite, pe cât posibil, ieșirile din casă.
Sesizările sau alte probleme pot fi transmise pe
email, la adresa secretariat@primariarasnov.ro.

Primăria a reorganizat activitatea,
pentru a putea menţine toate 
serviciile pentru public deschise 

Plăţile către Goscom Cetate Râșnov, ope-
ratorul local de apă-canal și de salubrizare, pot
fi făcute și online, opţiune recomandată de
autorităţile sanitare, dată fiind situaţia gene-
rată de noul tip de coronavirus și recoman-
darea de distanţare socială. Dacă nu puteţi
plăti on-line, puteţi face plata și în numerar, la
casieria operatorului, care rămâne deschisă
după programul normal. Dar luaţi-vă toate
măsurile! Acoperiţi-vă gura și nasul cu o
mască/fular/eșarfă, purtaţi mănuși și păstraţi
distanţa faţă de persoana de dinainte. Aceste
măsuri vă protejează pe dumneavoastră, dar,
în aceeași măsură, și dumneavoastră îi prote-
jaţi pe cei din jur.

Conturile în care se poate 
viracontravaloarea facturilor:

� Cont: RO19 BTRL 0080 1202 1490 93XX
Banca: Transilvania - Sucursala Rasnov
� Cont: RO42 RNCB 0058 0086 4267 0001
Banca: BCR – Sucursala Râșnov
� Cont: RO23 RZBR 0000 0600 1170 8655
Banca: Reifeissen Bank – Sucursala Râșnov
� Cont: RO36 BRDE 080S V886 0580 0800
Banca: BRD – Sucursala Râșnov
� Cont: RO56 TREZ 1385 069X XX00 0051
Banca: Trezoreria Râșnov

Program casierie:
� Luni - Vineri: 7.30 - 15.30

PLĂŢILE POT FI FĂCUTE ȘI ONLINE, 
LA GOSCOM CETATE RÂȘNOV

PRIMELE EFECTE ALE PANDEMIEI DE CORONAVIRUS
ASUPRA ECONOMIEI LOCALE

Înhumarea se poate face în baza
unei adeverinţe speciale. 
Certificatul de deces va fi eliberat
după încetarea stării de urgenţă 

Starea de urgenţă schimbă regulile și în ceea
ce privește înregistrarea deceselor, după cum au

precizat reprezentanţii serviciului Stare Civilă
din cadrul Primăriei. Astfel, potrivit noilor nor-
mative, medicul care a constatat decesul desem-
nat la nivelul spitalului/ unităţii medicale/ servi-
ciului de medicină legală/ medicul de familie va
transmite prin intermediul serviciilor de poștă
electronică securizate (e-mail, fax etc) certifica-
tul medical constatator al decesului, împreună

cu actul de identitate al defunctului sau un alt
act care dovedește identitatea. 

Apoi, ofiţerul de stare civilă  va înregistra
decesul și va transmite unităţii medicale, tot
prin intermediul serviciilor de poștă elec-
tronică securizată, adeverinţa de înhumare
sau de incinerare, document care va fi înmâ-
nat aparţinătorului defunctului. Atunci

aparţinătorului îi va fi comunicat faptul că
certificatul de deces se va elibera după înc-
etarea stării de urgenţă. 

Documentele originale referitoare la defunct
vor fi transmise oficiilor de stare civilă compe-
tente în termen de 30 de zile de la încetarea stării
de urgenţă prin intermediul serviciilor poștale
sau printr-o procedură stabilită ulterior. 

Procedură specială de înregistrare a deceselor 
pe perioada stării de urgenţă Covid 19

Închiderea unităţilor turistice și a
unităţilor de alimentaţie publică în perioada
stării de urgenţă, instituită din cauza pan-
demiei de coronavirus, afectează și activitatea
operatorului de salubritate din oraș, Goscom
Cetate Râșnov. 

Potrivit directorului societăţii, Rareș
Secăreanu, de la instituirea stării de urgenţă, au

fost transmise mai multe solicitări de suspendare
a contractelor de salubritate. „Astfel de cereri au
fost depuse de 90 de pensiuni și de 20 de unităţi
de alimentaţie publică”, a explicat acesta.  

Reamintim că, potrivit ordonanţelor mi-
litare, unităţile de cazare sunt închise, iar cele
de alimentaţie publică pot funcţiona doar în
regim de „livrare la domiciliu”. 

Chiar dacă suntem în plină criză epidemică
din cauza noului coronavirus, acolo unde este
posibil, lucrările edilitare sunt continuate con-
form graficului iniţial. Acum se lucrează la
pietruirea drumurilor din zonele orașului care 
s-au extins rezidenţial în ultimii ani. „Lucrările
se desfășoară pe drumurile la nivel de pământ
care asigură accesul la locuinţele cetăţenilor
sau pe străzile pietruite care necesitau
reparaţii. Este vorba de artere cu construcţii
noi, unde situaţia terenului a fost reglementată
(cedarea căilor de acces către Primărie, pentru
a putea fi efectuate intervenţii din bani publici).
Unde s-a ales soluţia pietruirii a fost pentru că
mai sunt de realizat lucrări la reţelele de uti-
lităţi, astfel că nu era deocamdată oportună
asfaltarea lor. Totodată, mai sunt loturi pe care
nu s-au edificat construcţii, iar dacă le asfal-
tam, suprafaţa carosabilă ar fi degradată din

cauza vehiculelor de mare tonaj”, a explicat pri-
marul Liviu Butnariu. 

Conform informaţiilor Primăriei Râșnov,
vizate de aceste lucrări sunt străzile Rebreanu,
prelungire Crizantemelor, Grădinarilor, Aleea
Floarea Soarelui, Plopului, Lanurilor, prelun-
gire Postăvarului, acces bloc locuinţe sociale
MAN, Lupului și alte străzi, în funcţie de
nevoile identificate.

Suprafaţa totală a drumurilor pe care se
face pietruirea este de 25.880 metri pătraţi, iar
valoarea totală a proiectului este de 365.687,
inclusiv TVA. 

După ce vor fi încheiate lucrările la
reţelele de utilităţi și la proiectele imobiliare,
arterele în cauză vor fi modernizate. Vor fi
așternute straturile din pietriș specifice fun-
daţiei drumului, va fi realizată bordurarea și
vor fi turnate straturile de asfalt. 

„Străzile de pământ” vor fi pietruite 
Este o soluţie de „tranzit” către asfalt, până la finalizarea lucrărilor la reţelele de utilităţi sau la proiectele imobiliare  

Trotuar asfaltat pe strada Izvorului 
Lucrări se fac și pe strada Izvorului, pe segmentul din cartierul nou. Concret, pe o
porţiune din această stradă, amplasată în zona intersecţie cu str. Armata Română,
va fi amenajat un trotuar asfaltat. 
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Dezinfectare frecventă, 
„oră” dedicată vârstnicilor 
și restricţii de acces 

Magazinele din Râșnov s-au adaptat
acestei perioade în care măsurile de dis-
tanţare socială ar trebui să ne ajute să
depășim mai repede pandemia de Covid 19.
Astfel, Carrefour și Penny au introdus pauze
pentru igienizare în fiecare zi, dar au și
urmat recomandările la nivel naţional în
ceea ce privește acordarea de prioritate per-
soanelor vârstnice. Pe de altă parte, Pepco a
decis să închidă în această perioadă. 

Măsuri asemănătoare au fost luate și la
unităţile mai mici de pe raza orașului, atât
în ceea ce privește distanţarea (numărul de
persoane din interior este limitat, în funcţie
de mărimea spaţiului), dar și în ceea ce
privește igienizarea, acestea fiind vizibile
prin intermediul afișelor utilizate de agenţii
economici.

�CARREFOUR
- Program: Luni – Sâmbătă 9.00 – 21.00,
Duminică 9.00-20.00
- Pauză zilnică de igienizare 14.00-14.30
- În intervalul 11.00 – 13.00, persoanele
de peste 65 de ani au prioritate la
cumpărături. „Recomandarea noastră
către toţi cetăţenii este să înţeleagă acest
lucru și să permită celor vârstnici să-și
poată face cumpărăturile”, transmit
reprezentanţii unităţii.

� PENNY
- Program: Luni – Sâmbătă 7.30 – 21.00,
Duminică 8.00 - 19.00
- Programul de igienizare se realizează
dimineaţa, înainte de deschiderea maga-
zinului, dar și în timpul programului de
funcţionare, de trei ori pe zi (cu clienţii în
magazine)
- În intervalul 11.00 – 13.00, persoanele
de peste 65 de ani au prioritate la
cumpărături. Pentru acestea există și
case de marcat speciale (dacă este cazul,
se pot deschide până la patru case
simultan). „Recomandarea noastră către
toţi cetăţenii este să înţeleagă acest lucru
și să permită celor vârstnici să-și poată
face cumpărăturile”, transmit reprezen-
tanţii unităţii.

� PEPCO, ÎNCHIS ÎN PERIOADA STĂRII
DE URGENŢĂ
Discounterul Pepco a decis închiderea
temporară a magazinelor locale încă de
la finalul lunii martie.  Decizia a fost
anunţată după ce Guvernul a luat
decizia închiderii mall-urilor din Româ-
nia, în contextul în care cele mai multe
magazine Pepco sunt în astfel de centre
comerciale. Totuși, decizia a afectat și
celelalte unităţi Pepco, inclusiv cea de la
Râșnov.

Magazinele 
din Râșnov, 
în timpul stării
de urgenţă

Piaţa agroalimentară din Râșnov rămâne
deschisă în această perioadă, după programul
zilnic normal, 7.00 - 19.00, iar mieii pentru
Paște vor fi aduși în Săptămâna Mare, în 
Miercurea Mare sau în Joia Mare.

„Se va putea achiziţiona carne de miel din
piaţa agroalimentară a orașului. Din expe-
rienţa ultimilor ani, am avut un singur pro-
ducător specializat pe acest segment. Acesta
va asigura, în spaţiul în care vinde, măsurile
actuale de distanţare, respectiv o singură per-

soană va putea intra, la un moment dat, să
cumpere”, a explicat Florin Ilie, responsabil
din partea autorităţilor locale de piaţa agroali-
mentară.

Pe de altă parte, din piaţă, râșnovenii se
mai pot aproviziona și cu legume și fructe. „A
fost o perioadă, în luna martie, când din cauza
pandemiei, piaţa a fost efectiv goală. Producă-
torii au început însă să revină, avem oameni
din Dâmboviţa, din Olt și din alte zone care au
venit sau urmează să vină. În piaţă, la acest

moment, sunt doi producători cu legume –
ceapă, ridichi, salată, verdeţuri – și fructe –
mere, pere. Sunt, într-adevăr, și comercianţi
care au anunţat că vor reveni abia după ce se
va ieși din starea de urgenţă”, a mai spus
Florin Ilie.

Acesta a mai precizat că sunt luate, în
piaţă, în această perioadă, toate măsurile nece-
sare pentru a limita răspândirea noului tip de
coronavirus. Piaţa este dezinfectată zilnic,
dimineaţa, înainte de deschidere.

Mieii pentru Paște 
ajung în piaţă în 
Săptămâna Mare
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