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Hristos a Înviat. Veniţi de luaţi lumină!
În paginile 6 și 7 vă prezentăm mesajele preoţilor din Râșnov cu ocazia Sfintelor Sărbători.

„UN OM INFORMAT ESTE  UN OM PUTERNIC”

Dragi râșnoveni!
Ne pregătim de cea mai mare 

sărbătoare a creștinătăţii, aceea care
stă la temelia credinţei noastre:
Învierea Domnului sau Sfintele Paști.
Jertfa pe cruce a Mântuitorului și
Învierea Sa reprezintă, pentru fiecare
dintre noi și pentru întreg neamul
românesc, nu doar trecerea 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.

Și în acest an, marea sărbătoare a
Sfintelor Paști ne găsește trecând prin
greaua încercare la care suntem supuși
de anul trecut, una de proporţii, cu
care omenirea nu s-a mai confruntat
de foarte multă vreme. Tuturor ne este
greu, poate mai greu ca anul trecut pe
vremea aceasta, când nu doar nouă,
râșnovenilor, nu doar nouă, românilor,

ci tuturor oamenilor de pe planeta
aceasta, ne-a fost dată viaţa peste capăt.

Traversăm de mai bine de un an o
perioadă dificilă, provocată de pan-
demia de Covid-19, dar împreună le
vom depăși pe toate. În aceste mo
mente avem nevoie, mai mult ca
oricând, de credinţa și speranţa pe care
Lumina Învierii ni le insuflă. Vă doresc
tuturor multă sănătate și încredere,
mai ales că acum avem un capăt de
speranţă, avem posibilitatea ca, prin
vaccinare, să revenim la normalitate.
Și vă mulţumesc pentru solidaritatea și
responsabilitatea de care aţi dat dovadă
până acum, fie ca această zi sfântă să
ne lumineze calea vieţii și să ne aducă
mai aproape de momentul în care vom
depăși această cumpănă.

Paște Fericit!

LIVIU BUTNARIU,
Primarul Orașului 
Râșnov

Întâmpinăm Paștele, cea mai mare
sărbătoare a creștinătăţii, cu încre-
derea că în curând, prin efortul nostru
al tuturor, ne vom bucura ÎMPREUNĂ
cu cei dragi de Normalitate! 

Am trecut ÎMPREUNĂ, cu respon-
sabilitate și respect, o perioadă
extrem de dificilă, cu multe necunos-
cute și neliniști! Însă, am convin-

gerea că bucuria revederii în sigu-
ranţă a celor dragi a meritat toate
eforturile noastre! 

Anul acesta, sărbătoarea Luminii
și a Învierii ne găsește mai puternici,
mai curajoși, mai încrezători. 

Vă doresc ca Învierea Mântuitoru-
lui să vă găsească sănătoși, să vă aducă
pace în familie, să vă întărească în
credinţă și să vă dea speranţa unui
viitor mai bun!  Paște fericit!

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

Centrul de vaccinare anti Covid-19
din Râșnov a devenit funcţional din 15
martie 2021, într-o primă etapă fiind
alocate 1.600 de doze de vaccin
Moderna. „Putem spune că vaccinarea
merge bine la Râșnov. Există zilnic
anulări în platforma oficială, dar doar
câteva, pe când oameni în lista de
așteptare sunt câteva zeci, tot zilnic.
Așa că nu se pierd dozele, avem o rată
de vaccinare de 100% până în acest
moment. Am efectuat și efectuăm șe-
dinţe de vaccinare la domiciliu. De
asemenea, de la 5 persoane vaccinate
pe oră, cu cât s-a pornit campania,

capacitatea a fost crescută la 8 per-
soane vaccinate pe oră”, a precizat dr.
Adrian Popa, coordonatorul centrului
de vaccinare de la Râșnov.

Primăria Râșnov a finalizat amena-
jarea centrului de vaccinare din oraș
încă din data de 15 ianuarie, acesta
funcţionând în incinta Policlinicii, la
mansarda clădirii. Centrul este organi-
zat pentru un flux de vaccinare, cu
program de 12 ore pe zi, de luni până
duminică.  Programările sunt deschise
pentru toţi râșnovenii, indiferent de
vârstă, dar și pentru persoane din afara
localităţii, fără restricţii.

VACCINAREA ANTI COVID-19: RATĂ DE 
VACCINARE DE 100% LA CENTRUL DIN RÂȘNOV

LUMINA SFÂNTĂ DE LA IERUSALIM 
Slujba de Înviere se va săvârși anul acesta fără nicio

restricţie, după orânduiala obișnuită a Bisericii, credincioșii
fiind rugaţi să poarte mască de protecţie și să respecte 
distanţarea.  Lumina Sfântă va ajunge și în acest an de la
Ierusalim, prin grija Patriarhiei Române și a Propopiatului
Brașov. Totuși, în acest an Învierea Mică, de duminică, nu se
va face în Piaţa Unirii, cum se obișnuia înainte de pandemie,
cu enoriașii și preoţii de la toate bisericile din oraș. Aceasta
deoarece încă sunt restricţii pentru adunări publice pe timpul
zilei, derogările de normele de protecţie santitară fiind 
ridicate doar pentru marea noapte a Învierii.

Dragi
râșnoveni,
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COD DENUMIRE INDICATOR NR. 2021
RD.

0 1 2 3
102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 36.389,57

VENITURI PROPRII 2 8.547,02
030218 Imp. din transfer de proprietate 3 142,42
402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 4 13.586,00
40201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5 8.283,00
40204 Sume alocate din cote defalcatedin imp pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 6 4.703,00
40205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 7 600,00
70002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 8 4.252,34

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9 4.252,34
70201 Impozit pe cladiri 10 2.986,32
70202 Impozit pe terenuri 11 1.132,16
70203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 12 133,86
1102 Sume defalcate din TVA 13 5.154,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti 14 3.987,00
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 15 0
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 16 1.167,00
1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE pe BUNURI SI SERV. 17 0
120207 Taxe hoteliere 18 0
1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 19 0,00
150201 Impozit pe spectacole 20 0,00
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 21 1.664,79
160202 Taxa asupra mijloacelor de transport 22 1.133,37
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 34,98
160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 24 496,44
290002 C Venituri nefiscale 25 2.487,47
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 26 860,94
300002 Venituri din proprietate 27 860,94
300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale 28 200,00
300203 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 29 0
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 660,94
300208 Venituri din dividende 31 0
300250 Alte venituri din proprietate 32 0
330002 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33 1.626,53
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE  SERVICII SI ACTIVITATI 34 1.007,58
330208 Venituri din prestari serv 35 10,80
330224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura+ servicii 36 0,58
330228 Venituri din recuperarea chelt. 37 0
330250 Alte venituri din prest serv si alte activitati 38 996,20
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE 39 0,28

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 40 0
340250 Alte venituri din taxe administrative 41 0,28
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 42 509,44
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 43 506,36
350203 Incasari din valorificarea bunurilor 44 3,08
350250 Alte venituri 45 0
3602 DIVERSE VENITURI 46 109,23
360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 47 0
360206 Taxa speciale 48 0
360232 Sume provenite din finantarea anilor precedenti 49 0
360250 Alte venituri 50 109,23
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 51 0,00
370201 Donatii si sponsorizari 52 0,00
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 53 -4.000,00
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 54 4.000,00
390002 II Venituri din capital 55 21,30
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 56 21,30
390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice 57 0
390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fodurile statului 58 0
390207 Venituri din vanz unor bunuri din  dom. privat 59 21,30
410002 IV Subventii 60 7.085,30
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 61 3.085,30
420205 Subventii primite de bug local pt planuri si regulamente de urbanism 62 0
420220 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 63 0
400228 Subventii primite din fondul de interventie la dispozitia guvernului  pentru situatii de urgente 64 0
420233 Sprijin financiar pentru constituirea familiei conf L 396/2006 65 0
420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolier 66 0
420236 Subventii pentru acordarea trusoului pt nou-nascuti 67 0
420240 Subventii de la bugetul statului catre bugetele  locale pentru 

realizarea obiectivelor de investitii in turism 68 0
420242 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 69 0
420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 70 2.780,03
420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele  locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2014-2020 71 305,27
4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 72 4.000,00
430204 Subventii  de la bug. Asig. Somaj 73 0
430208 Subventii primite de la Consiliul Judetean 74 0
430220 Alte subventii primite de la administratia centrala 75 4.000,00
4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR 

EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 76 1.995,95
480201 Fond European de Dezvoltare Regionala 77 1.995,95
48020101 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 78 1.532,37
48020102 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori 79 463,58
Excedent 2020 9.723,94

VENITURI

Capitol Denumire 2021
TOTAL BUGET CHELTUIELI  din care: 46.113,51

51.02 Autoritati publice 8.485,98
Cheltuieli  personal 51.02.10 5.867,00
Cheltuieli materiale si servicii 51.02.20 2.356,35
Alte cheltuieli 51.02.59 80,00
Achizitii licente 51.02.71 10,79
Servicii intocmire strategie dezvoltare 2020-2027 Orasul Rasnov 51.02.71 86,00
Intocmire documentatii si obtinere avize de securitate la incendiu 
pentru cladirile apartinand Orasului Rasnov 51.02.71 50,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 51.02.72 50,00
Plati din anii precedenti 51.02.85 -14,16

54.02 Evidenta persoanelor 248,20
Cheltuieli  personal 54.02.10 224,00
Cheltuieli materiale si servicii 54.02.20 14,38
Achizitie echipament emitere carti electronice identitate 54.02.71 10,00
Plati din anii precedenti 54.02.85 -0,18

55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 820,00
Cheltuieli materiale si servicii 55.02.20 20,00
Alte cheltuieli financiare 55.02.30 800,00

61.02 Ordine publica-politie locala,pompieri 1.347,00
61020304-Politie locala 1.298,50
Cheltuieli personal 61.02.10 1.177,00
Cheltuieli materiale si servicii-pol locala 61.02.20 121,82
Plati din anii precedenti 61.02.85 -0,32
610205-Protectie civila si protectie contra incendiilor 48,50
Cheltuieli materiale si servicii-pompieri 61.02.20 48,50

65.02 Invatamant 3.199,50
65020301-Gradinita cu program normal nr.1 Rasnov 169,00
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 3,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 156,00
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 10,00
65030301-Gradinita cu program prelungit nr.2 Rasnov 160,00
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 5,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 155,00
65020401-Scoala Gimnaziala Peter Thal Rasnov 801,00
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 13,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 604,00
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 26,00
Alte cheltuieli-burse 65.02.59 150,00
Achizitii licente si antivirus 65.02.71 8,00
65020401-Scoala Gimnaziala nr.3 Rasnov 693,00
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 21,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 521,00
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 73,00
Alte cheltuieli-burse 65.02.59 63,00
Achizitii licente 65.02.71 15,00
65020402-Liceul Tehnologic Rasnov 426,50
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 8,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 372,00
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 15,00
Alte cheltuieli-burse 65.02.59 21,00
Achizitii licente si antivirus 65.02.71 10,50
650250-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 10,00
Ajutoare sociale -Tichete de cresa 65.02.57 10,00

940,00
Cheltuieli materiale si servicii (tablete achitate direct de Orasul Rasnov) 65.02.20 940,00

66.02 Sanatate 341,00
Alte institutii si actiuni sanitare-Policlinica 191,00
Cheltuieli materiale si servicii 66.02.20 151,24
Plati din anii precedenti 66.02.85 -10,24
PT si executie modernizare cladire policlinica 66.02.71 50,00
Centrul de vaccinare 150,00
Cheltuieli personal 66.02.20 130,00
Cheltuieli materiale si servicii 66.02.20 20,00

67.02 Cultura,recreere si religie 7.689,30
67020302-Biblioteca 63,50
Cheltuieli personal 67.02.10 61,50
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 2,00
67020303-Muzee (Cetate) 2.473,78
Cheltuieli personal 67.02.10 127,70
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 72,40
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare "Restaurarea, conservarea si valorificarea durabila a cetatii Rasnov
(incinta de vest) si crearea infrastructurii conexe" 67.02.58 2.238,68
DALI muzeu "Prima scoala Romaneasca Rasnov" 67.02.71 35,00
67020304-Institutii publice de spectacole si concerte 78,00
Actualizare/Revizuire SF Teatru de vara Valea Cetatii 67.02.71 78,00

67020306-Case de cultura 38,50
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 38,50
67020330-Alte servicii culturale 100,00
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 100,00
67020501-Sport 2.572,02
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 220,00
Alte cheltuieli-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de 
structurile sportive de drept privat,programe pentru tineret 67.02.59 2.125,00
PUZ  Valea Carbunarii 67.02.71 41,00
SF modernizare baza olimpica Valea Carbunarii 67.02.71 160,00
Cofinantare proiect ,,Extinderea si dezvoltarea infrastructurii turistice/
de agrement sportive si serviciilor publice de turism in zona 
Complexului Olimpic Valea Carbunarii Oras Rasnov" 67.02.71 26,02
67020503-Parcuri si zone verzi 2.292,00
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 600,00
Cheltuieli materiale si servicii amenajare peisagistica str.I. L.CARAGIALE 500,00
P.T si executie amenajare parc  I.S R, Orasul Rasnov,jud.Brasov 67.02.71 172,00
PT si executie amenajare parc Florilor 1 Rasnov 67.02.71 1.020,00
670206-Servicii religioase 21,50
Sustinerea cultelor 67.02.59 21,50
670250-Alte servicii culturale 50,00
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 50,00

68.02 Asistenta sociala                                              2.736,00
68020502-Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.683,00
Cheltuieli personal 68.02.10 1.040,00
Cheltuieli materiale si servicii 68.02.20 12,26
Ajutoare sociale 68.02.57 1.633,00
Plati din anii precedenti 68.02.85 -2,26
68021501-Ajutor social 23,00
Ajutoare sociale 68.02.57 23,00
68025050-Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 30,00
Ajutoare sociale 68.02.57 25,00
Achizitie scaun cu rotile electric 68.02.71 5,00

70.02 Locuinte, servicii  si dezvoltare publica 12.690,53
70020501-Alimentare cu apa 4.883,00
Cheltuieli materiale si servicii 70.02.20 10,00
Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa a orasului Rasnov 70.02.71 3.673,00
Alte cheltuieli financiare 70.02.81 1.200,00
700206-Iluminat public 1.476,00
Cheltuieli materiale si servicii 70.02.20 550,00
Intocmire DALI pentru eficientizare sistem de iluminat public in orasul Rasnov 70.02.71 20,00
Achizitie echipament iluminat sigla oras 70.02.71 117,00
PT si executie lucrari de modernizare retele de  iluminat public pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 545,00
PT si executie reglementare electrica pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 30,00
P.T si executie iluminat public   in cartier Chimica 70.02.71 34,00
P.T si executie iluminat public pe str. Republicii 70.02.71 180,00
700250-Alte servicii in domeniul locuintelor (parcari,salvamont,semne circulatie) 6.331,53
Cheltuieli personal 70.02.10 97,10
Cheltuieli materiale si servicii 70.02.20 460,82
Alte cheltuieli financiare 70.02.81 1.575,00
Actualizare /Revizuire  Plan Urbanistic General oras Rasnov 70.02.71 255,00
Intocmire PUZ -zona centrala Rasnov 70.02.71 248,00
Intocmire planuri parcelare zona Malaiesti 70.02.71 10,00
P.T si executie  adapost temporar animale confiscate de pe domeniul public 70.02.71 406,00
Achizitie sistem automat de administrare a parcarii Valea Cetatii 70.02.71 183,50
Amenajare parcare DN 1E Valea Cetatii Oras Rasnov 70.02.71 2.850,00
Intocmire planuri parcelare fond forestier Oras Rasnov 70.02.71 50,00
Servicii elaborare plan de mobilitate urbana durabila si studiu trafic 70.02.71 155,00
Expertize tehnice structuri de rezistenta fundatie 70.02.71 46,00
Plati din anii precedenti 70.02.85 -4,89

74.02 MEDIU SI APE 5.677,00
74020501-Salubritate si gestionarea deseurilor 1.270,00
Cheltuieli materiale si servicii 74.02.20 1.000,00
Subventii 74.02.40 270,00
74020502-Colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor 4.000,00
PT si lucrari de inchidere rampa de depozitare a deseurilor Rasnov 74.02.71 4.000,00
740206-Canalizarea si tratarea apelor reziduale 297,00
Cheltuieli materiale si servicii 74.02.20 10,00
Proiectare si executie canalizare pluviala pe str. I. L. Caragiale 74.02.71 287,00
740250-Alte servicii in domeniul protectiei mediului 110,00
Transferuri 74.02.55 110,00

83.02 Agricultura, silvicultura,piscicultura si vanatoare 83.02 20,00
Cheltuieli materiale si servicii 83.02.20 20,00

84.02 Transporturi si comunicatii 2.719,00
84020402-Transport in comun 700,00
Subventii 84.02.40 700,00
84020303-Strazi 2.019,00
Cheltuieli materiale si servicii 84.02.20 600,00
Proiectare si executie modernizare str. I.L. Caragiale 84.02.71 1.419,00

87.02 Alte actiuni economice 140,00
870250-Alte actiuni economice (Asociatii de dezvoltare intercomunitare) 140,00
Alte transferuri 87.02.55 140,00

Bugetul orașului Râșnov pentru anul 2021 

CHELTUIELI

- mii lei -

- mii lei -
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2020 - 860.400 lei
Criza sanitară provocată de noul

coronavirus a însemnat o piatră de încer-
care pentru toate autorităţile. Pentru
Primăria Râșnov, în perioada martie -
decembrie 2020, efortul s-a tradus în
712.709 lei, alocaţi de la bugetul local.
Cele mai mari cheltuieli, în sumă totală
de 452.152 de lei, au fost pentru unităţile
de învăţământ. Astfel, din bugetul local al
orașului Râșnov, pentru dotarea școlilor
cu sisteme de transmitere online a cur-
surilor, inclusiv camere web, a fost plătită
suma de 142.800 de lei. Tot pentru școli,
suma de 67.666 de lei a reprezentat cos-

tul măștilor și dezinfectanţilor, iar suma
de 241.947 de lei a fost utilizată pentru
alte cheltuieli cu materiale de curăţenie,
alte obiecte de inventar și alte servicii. 

În plus, în prima parte a anului trecut,
când era stare de urgenţă și autorităţile
locale trebuiau să realizeze acţiuni de 
dezinfecţie a domeniului public, dar și să
asigure dezinfectanţi și dispensere asocia-
ţiilor de proprietari, de la bugetul local al
Orașului Râșnov a fost cheltuită suma de
260.557 de lei. 

Tot pe „factura” Covid, în 2020, s-au
adunat și impozitele și taxele aferente
persoanelor juridice din domeniul

HoReCa, sprijin acordat societăţilor care
deţineau certificat de urgenţă, în sumă
totală de 147.691 lei.

2021 - 973.524 lei
Anul acesta, până la sfârșitul lunii

martie, gestionarea pandemiei a generat
cheltuieli de 973.524 lei, din care cea mai
mare parte au constituită cele cu achiziţia
tabletelor școlare, în luna ianuarie -
937.100 lei. 

Diferenţa reprezintă cheltuieli gene-
rate de amenajarea centrului de vaccinare,
dar și de alte achiziţii impuse de obligaţi-
ile legale.

Provocarea financiară Covid 19: 1.833.924 lei 
cheltuiţi până acum, pentru a o gestiona

În cursul anului 2020, Primăria Râșnov a depus
o cerere de finanţare din fonduri europene, în sumă
totală de 4.470.810 lei, pentru achiziţionarea unor
echipamente necesare funcţionării școlilor. 

Proiectul prevede achiziţionarea a 1.895 de
tablete pentru elevi, în sumă de 2.742.065 de lei.
Până în acest moment au fost achiziţionate deja 980
de tablete, banii fiind plătiţi din bugetul local și care
ar urma să fie decontaţi ulterior. Tot în acest proiect
este prevăzută și achiziţionarea echipamentelor in-
formatice necesare activităţii didactice on-line, în
valoare totală de 1.708.740 de lei. Mai exact, în
proiect sunt incluse și 132 de laptop-uri, 46 de 
sisteme desktop (unităţi și monitoare), 55 de proiec-
toare, 44 de ecrane de proiecţie, 81 de table inte-
ractive și 112 de tablete grafice. 

4,5 MILIOANE DE LEI, 
BANI EUROPENI PENTRU
„ȘCOALA ONLINE”

Bugetul de venituri și cheltuieli al
orașului Râșnov pentru anul 2021 a fost
aprobat în ședinţa de plen a Consiliului
Local, din 15 aprilie, după parcurgerea
tuturor pașilor legali și în termenul pre-
văzut de lege, calendar influenţat de apro-
barea bugetului de stat. Potrivit primarului
Râșnovului, Liviu Butnariu, până în 8
aprilie, când s-a încheiat etapa de dezbatere
publică a proiectului de buget, au fost înre-
gistrate 21 de propuneri, iar „în urma ana-
lizării acestora, au fost aprobate nouă
propuneri punctuale, prin includerea în
buget a sumelor necesare. Pentru restul
propunerilor, vor fi incluse sume în bugetul
local după analizarea acestora în comparti-
mentele de specialitate, care vor estima cât
mai corect cheltuielile necesare”. 

Bugetul pentru anul 2021 a fost estimat
pe venituri în scădere faţă de 2020, an în
care estimările au fost oricum perturbate
major de schimbările intervenite odată cu
declanșarea pandemiei SARS-Cov-2. Astfel,
totalul veniturilor prevăzute a se încasa pe
parcursul acestui an sunt de 46.113.510 lei.

Veniturile curente sunt estimate la
36.389.570 de lei, sumă căreia i se adaugă și
excedentul din anii precedenţi, respectiv
9.723.994 de lei (bugetare precedentă pen-
tru investiţii multianuale). 

Veniturile proprii sunt estimate la suma
de 8.547.020 lei, sume rezultate din taxe și
impozite locale. La acest capitol, cea mai

mare scădere e generată de neîncasarea
taxei de vizitare a Cetăţii Râșnov, obiectiv
închis pentru reabilitare (aprox. 4.000.000
lei venit anual).  

Cele mai mari venituri sunt anul acesta
cele din cotele defalcate din impozitul pe
venit (inclusiv cele pentru echilibrarea
bugetară și repartizările de la Consiliul
Judeţean Brașov), respectiv 13.586.000 de
lei, mai mare decât cea de anul trecut,
respectiv 13.303.617 lei. 

Din cotele defalcate din TVA (sume pen-
tru cheltuieli descentralizate și sume pen-
tru echilibrarea bugetară), anul acesta,
autorităţile locale estimează că vor încasa
mai puţini bani decât anul trecut. Mai exact,
în bugetul local pe anul acesta este pre-
văzută suma de 5.154.000 de lei, pe când
anul trecut, din aceeași sursă, în conturile
Primăriei Râșnov a intrat suma de
6.945.797 de lei.  Conform bugetului pe
anul 2021, se va primi pentru cheltuieli
descentralizate suma de 3.987.000 de lei
(faţă de 2.884.797, în 2020), iar pentru
echilibrare bugetară, suma de 1.161.000 de
lei (faţă de 4.061.000, anul trecut). Totuși,
atât în ceea ce privește sumele din impozi-
tul pe venit, cât și cele din TVA, ele repre-
zintă doar estimări la început de an, pentru
că acestea pot fi modificate în plus prin rec-
tificări ale bugetului de stat. 

Din totalul veniturilor, 41%, adică
18.826.490 lei, este bugetul alocat pentru

investiţii, restul banilor urmând a fi utilizaţi
pentru cheltuieli de funcţionare - adminis-
traţie, învăţământ, sănătate, asistenţă
socială, gospodărire locală (salubrizare,
deszăpezire, iluminat public, întreţinere
infrastructură, spaţii verzi etc), ordine și
liniște publică, sport, cultură etc.  

În ceea ce privește secţiunea de
funcţionare, pentru care anul acesta este
prevăzută suma de 27.287.020 de lei.

Din acest buget, suma de 8.644.300 de
lei este prevăzută pentru plata salariilor,
alocarea fiind mai mică decât plăţile făcute
anul trecut, care au fost de 8.884.748 de lei. 

Cheltuielile materiale cu bunurile și ser-
viciile (în care este inclusă și gospodărirea
orașului) sunt estimate, anul acesta, la
9.732.220 de lei, mai mari cu 594.689 de lei
decât cele de anul trecut. Tot anul acesta,
pentru asistenţă socială este prevăzută
suma de 1.906.500 de lei, mai mare cu
11.372 decât alocarea de anul trecut. 

Pentru „Învăţământ”, alocarea este de
3.166.000 de lei, sumă în care sunt incluse
salariile și plata navetei profesorilor, dar și
cheltuielile necesare funcţionării unităţilor
de învăţământ. 

De asemenea, se va asigura și sub-
venţionarea transportului în comun, dar și
subvenţionarea tarifelor de salubritate pen-
tru populaţie (sumă în creștere, având în
vedere că taxa de mediu pe care o suportă
Primăria în locul cetăţenilor a fost majorată).

150.000 de lei pentru 
centrul de vaccinare
Deschis în luna martie 2021, centrul de

vaccinare anti-Covid are alocată, anul aces-
ta, suma de 150.000 de lei, din care 130.000
sunt pentru salarii (suma urmează a fi
decontată de la bugetul de stat). Banii sunt
incluși în bugetul local la capitolul „Sănă-
tate”, pentru care a fost prevăzută suma
totală de 291.000 de lei. 

Bugetarea participativă, 
în pregătire
100.000 de euro ar putea fi alocaţi, în

acest an, pentru proiectele propuse de
râșnoveni și finanţate de Primărie. Proiectul
bugetării participative își așteaptă ideile și
va fi deschis, însă, după ce va fi fost făcut și
un regulament și vor fi fost puse la punct și
celelalte detalii, a anunţat primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu. „Nu renunţăm la
ideea bugetării participative. În perioada
următoare vom elabora regulamentul pro-
gramului, apoi acesta va fi supus dezbaterii
publice. De asemenea, vom stabili și
domeniile prioritare și celelalte detalii
necesare derulării în cele mai bune condiţii
a acestui program”, a explicat edilul. Pro-
gramul bugetării participative înseamnă, în
fapt, implicarea cetăţenilor în bunul mers al
orașului, pentru că propunerile vor trebui
să treacă și printr-un vot al publicului.

Bugetul Râșnovului pentru anul 2021 
Venituri în scădere, cheltuielile pentru investiţii menţinute la o cotă de peste 40%

Chiar dacă 2020 a fost un an complicat, din cauza
pandemiei, râșnovenii și-au achitat taxele pe proprietate
către bugetul local. La începutul anului trecut,
autorităţile locale estimau că vor încasa impozite și taxe
pe proprietate în cuantum de 4.490.170 de lei. La sfârșit
de an, încasările au fost de 4.252.334 de lei. Trebuie
menţionat că, din această sumă, 147.691 de lei repre-
zintă impozitele anulate pentru agenţii economici din
domeniul HoReCa care au avut afacerile închise din
cauza crizei Covid 19, facilităţi acordate de Consiliul
Local în baza prevederilor legale.

„Râșnovenii au demonstrat și anul trecut că sunt
buni platnici. Gradul de conformare în ceea ce privește
persoanele fizice a fost de 87%, iar în ceea ce privește
persoanele juridice, de 85%”, a spus primarul Liviu
Butnariu. De altfel, pentru anul 2021, Primăria Râșnov
a pornit de la o estimare a veniturilor din sursa amintită
egală cu execuţia de la finalul anului trecut, respectiv
4.252.334 de lei.

RÂȘNOVENII AU FOST BUNI
PLATNICI ȘI ANUL TRECUT 

23 februarie 2021 - Distribuirea tabletelor școlare către unităţile de învăţământ din oraș, 980 într-o primă etapă.
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Parteneriatul dintre Primărie și cetăţeni
a funcţionat tot timpul la Râșnov sub două
coordonate: pe de o parte, problemele
sesizate de localnici au fost preluate de
administraţia locală și puse pe agenda de
lucru, iar pe de altă parte, în proiectele
majore lansate de Primărie, deciziile finale
au fost luate după consultări cu râșnovenii.

Noile circumstanţe aduse de acest prim
an al crizei sanitare, martie 2020 - martie
2021, a grăbit însă un proiect avut în plan de
actuala administraţie, și anume digitalizarea
Primăriei. Mai mult decât atât, e în pregătire
și bugetarea participativă, astfel încât
cetăţenii să fie direct implicaţi în luarea
deciziilor, urmând ca în numele lor,
Primăria să implementeze proiectele pe care
le consideră necesare în oraș și care se vor
dovedi viabile pentru punerea în practică. 

„Un deziderat permanent al nostru a fost
creșterea transparenţei, pentru a face cât
mai accesibilă cetăţenilor «guvernarea
locală». Suntem un oraș dinamic, avem în
vedere tot timpul planuri de modernizare.
Digitalizarea e un aspect, exploatarea faci-
lităţilor oferite de noile tehnologii informa-
tice, care să permită cetăţenilor să fie în con-
tact cu noi de oriunde, oricând, cât mai
repede posibil și la costuri cât mai scăzute. În
contextul pandemiei, în care «distanţarea» a
fost cuvântul cheie, am grăbit identificarea
unor soluţii pentru digitalizarea aparatului
administrativ local, percepută ca necesitate
și înainte însă. Am început cu reconfigurarea
platformei web a Primăriei Râșnov, prima
facilitate implementată fiind comunicarea
online cu orice contribuabil care își exprimă

această opţiune. Spre exemplu, atât plăţile,
cât și corespondenţa cu Serviciul de Taxe și
Impozite Locale se pot face acum de la dis-
tanţă, online. A urmat apoi o altă provocare:
rezolvarea cât mai rapidă a problemelor pe
care le au cetăţenii. Astfel, avem acum imple-
mentată o soluţie care ne oferă un raport
cost-rezultat optim: aplicaţia City Health,
prin care râșnovenii pot comunica cu
Primăria de acasă, la orice oră, cu ajutorul
telefonului mobil. Tot prin intermediul aces-
tei aplicaţii, vom gestiona și programul de
bugetare participativă pe care îl vom lansa în
acest an”, ne-a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Primăria poate vedea care
sunt cele mai importante
probleme ale cetăţenilor 
Concret, de la 1 februarie 2021, râșnovenii

pot sesiza problemele direct de pe telefonul
mobil, prin intermediul aplicaţiei City Health,
utilizată de mai multe orașe din România. De
asemenea, tot de la 1 februarie este disponibil
și noul site al Primăriei Râșnov, acesta fiind
„reconstruit” de la zero. 

Aplicaţia mobilă le permite oamenilor să
sesizeze probleme din oraș direct de pe tele-
fonul mobil, iar una dintre opţiuni este și tri-
miterea unor poze. Totodată, prin opţiunea de
localizare a telefonului mobil, reprezentanţii
Primăriei pot vedea exact unde este problema
sesizată de cetăţeni. 

O altă opţiune este ca o persoană să vadă
raportările altor cetăţeni și să o voteze pe cea
cu care este de acord. În acest mod, sistemul

nu este încărcat cu sesizări care să se supra-
pună, iar reprezentanţii Primăriei pot vedea ce
importanţă acordă cetăţenii unei anumite
probleme. 

Râșnovenii, anunţaţi când
problema e rezolvată
La Primărie, sesizările sunt preluate și dis-

tribuite către serviciile de specialitate spre
soluţionare. În acel moment, persoana care
face o sesizare va vedea pe telefon că sesizarea
este în soluţionare. De asemenea, aceasta va fi
anunţată și când sesizarea a fost soluţionată. 

Alerte meteo și pentru alte
situaţii de urgenţă care
privesc localitatea
Tot prin aplicaţia City Health vor fi

anunţate și alertele meteorologice sau alte
situaţii de urgenţă, dar vor fi transmise și alte
anunţuri importante pentru cetăţeni. 

Nu în ultimul rând, pe această aplicaţie se
vor putea vedea și datele de contact utile, cum
sunt numerele de telefon sau adresele unor
instituţii. 

Sondaje și statistici
Platforma le permite cetăţenilor și să se

implice în programul de bugetare participa-
tivă, existând posibilitatea acordării unor
voturi, dar și să participe la sondaje lansate de
autoritatea locală. 

Pentru Primărie, această aplicaţie este
utilă și pentru că permite generarea unor sta-
tistici asupra principalelor probleme cu care se
confruntă locuitorii.  

Opţiune pregătită și pentru
bugetarea participativă   
O opţiune deja configurată a aplicaţiei City

Health este gestionarea Programului de
bugetare participativă. Astfel, direct de pe tele-
fon va putea fi încărcată ideea de proiect, inclu-
siv cu poze și documente. Ulterior, cetăţenii
pot vota proiectele. 

De altfel, în Râșnov va fi implementat
anul acesta Programul de bugetare partici-
pativă, primarul orașului, Liviu Butnariu,
anunţând că e în lucru un regulament prin
care se vor stabili regulile. „Luăm în calcul
o valoare de 50.000 de lei pentru un proiect.
O opţiune ar fi să repartizăm banii pe zone
ale orașului, astfel încât toţi cetăţenii să
beneficieze de acest program. Cum vom
derula acest proiect vom stabili însă după
ce ne vom consulta și cu cetăţenii”, a expli-
cat primarul. 

Totodată, dacă vor fi depuse idei de
investiţii cu o valoare mai mare decât alocarea
prevăzută în program pentru un proiect, aces-
tea vor fi analizate la nivelul Primăriei, iar în
funcţie de rezultatul evaluărilor, se va lua o
decizie privind implementarea. 

Recompense pentru 
cei mai activi cetăţeni 
Prin această aplicaţie se pot oferi și „re-

compense” celor mai implicaţi dintre
cetăţeni, acestea constând în diferite sim-
boluri. De asemenea, oamenii se pot com-
para cu ceilalţi în ceea ce privește impli-
carea, pentru că aplicaţia permite și
vizualizarea unui clasament. 

Pandemia nu a izolat Primăria de cetăţeni, dimpotrivă.
De la 1 februarie, e „la un click” distanţă
Râșnovenii pot comunica acum cu Primăria prin intermediul unei aplicaţii pentru telefoanele mobile - City Health

În perioada 1 februarie (ziua în care a
fost activată) și 25 aprilie 2021, 147 de
probleme au fost raportate prin aplicaţia
City Health, din care au fost rezolvate 122.

Cele mai frecvente raportări ale cetăţe-
nilor au fost cele legate de deșeuri, gropi,
marcaje rutiere și mobilier urban defect.
La partea de deșeuri, din 29 de reclamaţii
înregistrate, 29 au fost rezolvate de către
reprezentanţii Primăriei și cei ai Goscom
Cetatea Râșnov. Pe partea de infrastruc-
tură urbană, au fost semnalate 22 de pro-
bleme legate de gropi și au fost rezolvate
16 dintre acestea, restul urmând să fie
soluţionate cât de curând.

Un alt domeniu unde s-au înregistrat
multe reclamaţii a fost cel referitor la ilu-
minatul public. Din 15 raportări, 12 au fost
rezolvate. Marea majoritate se referă la
defecţiuni ale lămpilor stradale. Problema
câinilor fără stăpân este una care atrage
atenţia râșnovenilor. În total, au fost sem-
nalate 7 cazuri unde animalele fără stăpân
au creat probleme. Dintre acestea 6 au fost
rezolvate de către Primărie, cu sprijinul
celor de la Asociaţia „Direcţia pentru 
Monitorizarea și Protecţia Animalelor”.

Pe platforma respectivă sunt și multe
reclamaţii care se referă în special la DN73,
drum care nu se află în administrarea
Primăriei Râșnov. Acestea sunt centra-
lizate și fac obiectul unei corespondenţe cu
CNAIR.

Cât de utilă 
s-a dovedit că e? 

02.02.2021 - deșeuri aruncate la
întâmplare la intrarea în Râșnov 
dinspre Pitești/București. Problema 
a fost rezolvată în data de 03.02.2021, 
zona respectivă fiind igienizată.

Cum
transmiţi o sesizare 

Pentru a avea acces la facilităţile apli-
caţiei „CityHealth”, oamenii trebuie să descarce

aplicaţia de pe App Store și Google Play. După ce apli-
caţia este descărcată, se alege orașul Râșnov, după care se

creează contul de utilizator. Înregistrarea se poate face fie cu
adresă de email și parolă, fie cu contul de Facebook. 

Profilul pe aplicaţie poate fi personalizat, printre opţiuni
fiind introducerea numelui complet și a unei fotografii. 

Limba utilizată în aplicaţie va fi cea setată pentru telefon. 
După ce contul se activează, se pot transmite și sesizările.

Pentru a face acest lucru, un om trebuie să apese pe sim-
bolul „+” și să aleagă tipul raportării. Se adaugă locaţia și

se salvează. Apoi încarcă fotografia și o descriere a
incidentului. Pentru a urmări statusul sesizării se

va intra în „Raportările mele”, de unde se
poate vedea în ce stadiu este

soluţionarea sesizării. 
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2020, anul care a dat viaţa lumii peste cap, 
și-a pus amprenta pe statisticile demografice.
Influenţată nu a fost doar indicele privind morta-
litatea, influenţată fiind și rata natalităţii, dar și
indicatorii legaţi de viaţa socială - căsătorii și
divorţuri. 

Total populaţie: + 115
Numărul de locuitori ai Râșnovului a conti-

nuat să crească ușor și în 2020. Astfel, populaţia
activă a numărat 18.568 de persoane, potrivit
Serviciului de Evidenţă a Populaţiei, faţă de
18.453, în 2019. 

Creșterile au fost constante de la an la an, atât
prin spor natural, dar și prin migraţie: 2014 -
17.412 locuitori, în 2015 - 17.659, 2016 - 17.863,
2017 - 18.076, 2018 - 18.297.

Decese: + 6  
În ceea ce privește mortalitatea, la nivelul

României, Institutul Naţional de Statistică a
comunicat că ţara noastră a atins în 2020 un
record istoric negativ pentru perioadele de pace.
La nivelul judeţului Brașov, s-au înregistrat 7.646
de decese în 2020, mai mult cu 1.245 de decese
(16,3%) faţă de anul 2019. La Râșnov însă,
evoluţia nu a fost atât de abruptă: 98 de decese în
2020, comparativ cu 92 în 2019 (6 decese mai
mult, creștere de 6,5%).

De remarcat însă că 2018 a fost anul cu „vârf”
de decese la Râșnov, an în care au fost înregistrate
164 de persoane care au încetat din viaţă.

Nașteri: - 21
În registrele Stării Civile din orașul Râșnov

au fost consemnate anul trecut 192 de nașteri, cu

21 mai puţine faţă de anul 2019, când au fost 213
nașteri. 

Ineditul anului 2020: o naștere a fost înre-
gistrată acasă, lucru cum foarte rar se mai întâm-
plă de zeci de ani încoace. 

Astfel, cele 192 de nașteri înregistrate în 2020
se împart astfel: 1 -  certificat de naștere eliberat
cu locul nașterii Râșnov, 19 - transcrieri pentru
nașterile care au avut loc în străinătate, 172 -
transcrieri ale certificatelor emise de la alte
primării din ţară și din afara ţării. 

Căsătorii: - 56
Numărul căsătoriilor a fost cel mai mult

influenţat în anul 2020, iar aici putem spune că
există o cauzalitate directă cu pandemia Covid-
19. Situaţia consemnată la nivel naţional a fost
pusă pe seama restricţiilor care au interzis
organizarea de evenimente, dar și a amânării
deciziei din cauza instabilităţii vremurilor pe
care le parcurgem.

Astfel, în 2020 au fost înregistrate doar 71 de
cununii civile la Râșnov, cu 56 mai puţine decât
în 2019 (127 de căsătorii). Scăderea a fost mai
mult de jumătate - 55,90%.

Divorţuri: -52
Puţine au fost căsătoriile anul trecut, mai

puţine au fost și divorţurile.
24 de cupluri și-au separat oficial drumurile

în 2020, dintre aceste divorţuri, 2 fiind soluţio-
nate la Primăria Orașului Râșnov - Serviciul Stare
Civilă, 14 la birouri notariale, iar alte 8, prin
hotărâri judecătorești.

Comparativ cu anul precedent, au fost cu 52
de divorţuri mai puţine (76 de divorţuri în 2019,
scădere de 68,48%).

CUM A INFLUENŢAT DEMOGRAFIA 
RÂȘNOVULUI PRIMUL AN DE PANDEMIE

05.02.2021 - deșeuri aruncate la întâmplare pe strada Alecu Russo, 
iesire spre strada Câmpului, și în spatele blocurilor. Problema a fost
rezolvată în data de 06.02.2021, zona respectivă fiind igienizată.

06.02.2021 - marcaje rutiere  
învechite în zona cartierului Florilor.
Situaţia a fost rezolvată în data de
08.02.2021, iar marcajele rutiere au 
fost înlocuite cu unele noi.

06.02.2021 - vandalizare staţie de auto-
buz de pe Șoseaua Bran - str. Vasile
Alecsandri. Problema a fost rezolvată
în data de 09.02.2021, geamurile din
staţia respectivă fiind înlocuite.

14.02.2021 - solicitare pentru montarea unui indicator cu parcarea interzisă,
într-o zonă care devenise periculoasă din cauza mașinilor parcate 
neregulamentar. O săptămână mai târziu, problema a fost rezolvată, iar 
pe porţiunea respectivă de drum, deoarece este și curbă în zonă și 
vizibilitatea este redusă, a fost montat un indicator care interzice parcarea.

15.02.2021 - probleme cu iluminatului public la mai mulţi stâlpi de pe str. Ioan
Slavici spre Alexandru Sahia. Pe 20.02.2021, în zona respectivă s-au montat
două corpuri noi de iluminat public, pe LED, și s-a reparat unul existent.

14.02.2021 - probleme în parcul din cartierul Romacril. În acea zonă a fost nevoie
de reparaţii la locurile de joacă. Situaţia a fost remediată în data de 18.02.2021.

130 de anchete sociale privind plasamente
și solicitări ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului (DGASPC) au
făcut, pe parcursul anului 2020, cei de la
Biroul de Asistenţă Socială, Autoritate Tute-
lară, din cadrul Primăriei Râșnov. Pe lângă
acestea, au mai efectuat și 49 de anchete
privind cauze de divorţ, încredinţare minori
sau ajutor public judiciar, precum și 14
anchete sociale venite în urma unor solicitări
ale notarilor publici.

„101 dosare ale copiilor cu părinţi plecaţi în
străinătate au fost monitorizate trimestrial. Pe
de altă parte, au fost efectuate 160 de anchete
sociale privind dosarele de ajutor social. Au fost
și 10 anchete sociale privind verificarea situa-
ţiilor de suspiciune. Evidenţa și întocmirea
situaţiilor financiare pentru ridicarea indemni-
aţiei pentru persoanele cu handicap s-a efec-
tuat pentru 100 de indemnizaţii lunare”, a pre-
cizat șeful biroului, Mihaela Codleanu, ca un
scurt bilanţ al anului 2020.

Nu mai puţin de 44.497 de acte de corespon-
denţă internă și externă au trecut, pe tot parcur-
sul anului 2020, prin mâinile celor de la serviciul
Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Râșnov. 

În ceea ce privește audienţele, acestea nu au
fost întrerupte, în ciuda pandemiei. În anul 2020
au fost organizate 193 audienţe, iar în primul
trimestru din 2021 - 45.

Din luna martie 2020, agenţii Poliţiei Locale
Râșnov au efectuat serviciul în directa subor-
donare a Poliţiei Române, după ce România a
intrat în starea de urgenţă, din cauza pandemiei
de coronavirus, iar mai apoi, în starea de alertă,
prelungită până în prezent. Acest fapt a însemnat
atribuţii în plus. „Astfel, în afara serviciului prin
patrulare, prevenirea faptelor anti-sociale, paza
obiectivelor, prevenirea comerţului ambulant,
ordinea și siguranţa rutieră, însoţirea angajaţilor
din alte servicii ale Primăriei la diferite speţe,
cum ar fi disciplina în construcţii, protecţia
mediului, evidenţa persoanelor și asistenţa
socială, conducerea și identificarea persoanelor
suspecte la sediul Poliţiei Naţionale, s-a procedat
și la controalele specifice pandemiei, respectiv
controlul la domiciliu al persoanelor infectate,
dar și controlul respectării măsurilor de protecţie
de către populaţie”, a explicat șeful serviciului

Poliţie Locală Râșnov, Ionuţ Munteanu.
Numărul total al sancţiunilor acordate de

poliţiștii locali, în 2020, a fost de 2.448, sub formă
de avertismente și amenzi.

„S-au soluţionat plângeri și reclamaţii ale
unor cetăţeni ai orașului, cu privire la ordinea și
liniștea publică, parcări ilegale pe domeniul pu-
blic, lăsarea în libertate a animalelor care pre-
zintă pericol, în special câini, pășunatul ilegal și
lăsarea în libertate a cailor, oilor, vacilor. S-au
desfășurat patrulări ce au vizat campările ilegale
pe domeniul public și privat al Râșnovului și în
zonele neamenajate. Nu în ultimul rând, s-au
dus la îndeplinire mandate de executare a
muncii în folosul comunităţii de către persoanele
condamnate pentru săvârșirea de fapte penale și
s-a asigurat buna desfășurare a evenimentelor
sportive organizate de către instituţia Primăriei”,
a mai precizat Ionuţ Munteanu.

101 COPII CU PĂRINŢI PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE 

44.497 DE ACTE DE CORESPONDENŢĂ, 
193 DE AUDIENŢE

POLIŢIA LOCALĂ, INFLUENŢATĂ ȘI EA DE PANDEMIE
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Anul acesta serbăm paștile pe calea spre
normalizare. După sincopa de anul trecut,
ne putem aduna în biserici pentru oficierea
celor rânduite, cu toate că, parţial, restric-
ţiile sunt încă în vigoare. Ne putem odihni
duhovnicește în umbra sărbătorii care ne
definește cel mai bine credinţa, cu toate că
frecvenţa la biserică nu mai este cea de acum
doi-trei ani. Unii sunt prudenţi, și bine fac,
alţii sunt mai temători decât ar fi cazul. Cu
timpul, probabil că majoritatea acestora își
vor relua vechiul obicei al prezenţei la sluj-
bele religioase. Oricum, lucrurile nu vor
evolua spectaculos în beneficiul cultului
public, atâta timp cât, în vremuri normale,
procentul îmbisericiţilor, adică al celor care

vin cu regularitate la biserică, este foarte
mic, de 2 - 3%.

De un timp încoace, tot aud oameni
plângându-se de anxietate. Evident că sursa
acesteia o reprezintă constrângerile la care
suntem supuși cu toţii. Probabil că există și o
limită sau un punct critic de la care toleranţa
la impuneri sau suportabilitatea nu se mai
pot susţine. Pe lângă nemulţumirile indivi-
duale, există și o contagiune socială, determi-
nată inclusiv mediatic. Curiozitatea și avidi-
tatea de a ști ce se întâmplă, devin prilej de
supraîncărcare psihică printr-un mecanism
de autoinducere a stărilor străine. Interio-
rizăm agitaţia altora, fie prin empatie, fie prin
supradoza mesajelor propagate prin media și
care de multe ori sunt contradictorii. Poate
că ar trebui să luăm mai multă distanţă faţă
de știrile negative, și să ne rezumăm doar la
informaţia nudă, dacă se poate, doar radio-
fonică, cu scopul de a ne conforma regulilor.
Trebuie, desigur, să rămânem solidari cu
suferinţa aproapelui, când acesta are nevoie
de ajutorul nostru, dar limitându-ne doar la
atât. Dacă vom contabiliza toate tragediile
lumii, de la zvonistica concitadină, până la

erupţiile de la antipozi, probabil mulţi vom
deconta în termenii deficitului de liniște și de
integritate mintală.

Suntem în miezul calendaristic al unei
primăveri mult întârziate datorită precipita-
ţiilor care, parcă, nu mai contenesc. Și totuși e
primăvară. Natura ni se dezvăluie în toată
splendoarea. Natura are încă puterea de a ne
împlini printr-o ofertă atât de intensă, încât
poate deveni copleșitoare la modul cel mai
fericit. E tonică pentru oricine își face timp să
o admire. Din orice punct al Râșnovului, până
la liziera unui petic de pădure, e o distanţă
suportabilă oricărui om valid. Mai mult, chiar,
prospeţimea ei poate intra prin fereastra
apartamentului de bloc sau adie înfloritor prin
preajmă. Doar opacitatea meschină a omului
posac n-o poate pătrunde. Altminteri, natura,
cu toată poezia și cu toată teologia ei directă,
este atotprezentă. 

Putem renunţa un timp la deprinderile
noastre cu iz artificial pentru o redesco-
perire a ceea ce este autentic în viaţă.
Descrierile pandemiei în tușa îngroșată a
unui timp nenorocit, reprezintă, în mod evi-
dent, o exagerare. Lumea a trecut prin 

catastrofe incomparabil mai mari decât con-
tracţia curentă. Înclin tot mai mult să cred
că frustrările prezente se învârt preponde-
rent în jurul diminuărilor de entertainment
decât în al preocupărilor esenţiale. Vacanţele
și călătoriile de plăcere ne preocupă mai
întâi de toate. Foarte bine dacă e așa, dar...
răbdare. Se vor recupera. Până atunci, sal-
varea ne poate veni mai repede și mai de
aproape decât am spera. Cu mulţi ani în
urmă, un călător din troleibuzul cu care cir-
culam și eu, mi-a făcut, zâmbitor, un semn,
atrăgându-mi atenţia asupra pădurii care
înveșmânta Tâmpa: „Ne răsfaţă Dumnezeu”.
Anul trecut, cineva și-a făcut casă și s-a
mutat acolo, după o viaţă în care a locuit la
bloc. Era încântat până la extaz de peticul de
grădină ce-i adăpostea puii de găină și
răsadurile de roșii. Și de încă ceva: „Părinte,
anul ăsta e prima dată când am auzit păsările
cântând”. Deci, nu spune bine scriptura:
„Împărăţia cerurilor este în voi înșivă?” Cu
ce ochi privim lumea?  Când pătrunde fasci-
colul de informaţie în mintea noastră, ce
deșteaptă acolo? Un calcul sau o revelaţie? 

Sărbători cu pace!

Cuvânt de învăţătură 
la Sărbătoarea 
Învierii Domnului
„Cât este de sfântă, cu adevărat, și întru

totul prăznuită această noapte de mântuire și
strălucită..., în care Lumina cea fără de ani din
mormânt cu trupul tuturor a strălucit” 
(Stihira a 7-a din Canonul Învierii).

An de an, noaptea de Paști ne aduce lumină
și bucurie sfântă în viaţa noastră. Pentru
această noapte de taină, „Praznic al Praznicelor
și Sărbătoare a Sărbătorilor”, ne-am pregătit
sufletește de-a lungul Postului Mare, hrănin-
du-ne cu lumina rugăciunii, a nevoinţelor și a
Sfintelor Taine, pentru ca, înveșmântaţi în
„haina de nuntă”, să intrăm întru bucuria
Domnului nostru.

Învierea Domnului Hristos ne arată, tutu-
ror, rostul dumnezeiesc al vieţii noastre.
Oricâte suferinţe am avea, oricâte încercări ar
veni peste noi, oricât de mult am fi copleșiţi de
necazuri, ziua de Paști rămâne, pentru noi,
lumină, speranţă și mângâiere de la Hristos cel
Înviat, dăruind un sens mântuitor tuturor
încercărilor vieţii noastre. Atmosfera aceasta
plină de pace și de fericire a acestei nopţi sfinte
definește existenţa noastră de creștini. Astăzi,
lumina pe care o purtăm în suflete și bucuria
acestui praznic strălucesc pe feţele noastre, iar
mulţimea de făclii luminoase care înconjoară
bisericile noastre umplu lumea întreagă de
bucurie și de încredere în ajutorul Celui care a
pătimit, a murit și a înviat pentru noi.

Această realitate tainică a darului ceresc o
trăim fiecare dintre noi încă de la începutul
Slujbei de Înviere, când suntem chemaţi cu
îndemnul: Veniţi de luaţi lumină! să ne aprin-
dem lumânarea și candela credinţei din sfânta
lumină de pe mormântul Domnului, de la
Ierusalim, și să primim vestea cea bună a
Învierii, proclamată prin Sfânta Evanghelie a
Paștilor, pentru a deveni cu toţii vestitori ai
bucuriei Învierii, cântând imnul biruinţei creș-
tine: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând, și celor din morminte viaţă
dăruindu-le”

Dacă în lumea noastră pământească
nimic nu poate exista fără lumină, prin care
totul poate fi văzut și perceput, tot așa și pen-
tru noi, oamenii, care suntem fiinţe spiri-
tuale, fără Lumina Învierii, viaţa noastră
rămâne în umbra morţii. Lumina Învierii ne
strălucește nouă prin Trupul lui Hristos, în
Sfânta Euharistie, și prin Faţa Lui preacurată,
pe care o vedem în sfintele icoane, în care se
cuprind concentrat toate cuvintele Sale,
întreaga Sa iubire mântuitoare pentru noi.
Această frumuseţe a pătruns prin harul 
Sfântului Duh în sufletele noastre prin Taina
Botezului, făcându-ne pe toţi icoane vii ale 
lui Hristos.

Lumina Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, ca dar al iubirii dumnezeiești mântu-
itoare pentru noi, constituie mereu șansa
unui nou început, precum și singura noastră
nădejde în vremurile tulburi pe care le trăim,
astfel suntem chemaţi să ne deschidem ini-
mile întreolaltă, să ne acordăm iertare și
încredere, să refacem între noi comuniunea
sufletească, întru care strălucește asemănarea
noastră cu Dumnezeu. Să nu ne mai lăsăm
cuprinși de judecăţi și vorbe deșarte, de
invidii, de dușmănii și de alte răutăţi, care
sapă prăpăstii adânci în inimile noastre, dar și
între noi, despărţindu-ne pe unii de alţii.

Astfel, luminaţi de harul Învierii, vom
înţelege că viaţa noastră este darul lui Dum-
nezeu și o vom trăi ca o cale către Împărăţia
Lui cea veșnică. Viaţa noastră, a creștinilor,
trebuie să fie o cale a luminii, o cale spre care
privește pururea Faţa Domnului. Să nu uităm
să căutăm, prin iubire milostivă, „Faţa lui
Hristos cel Înviat” în cel de lângă noi. Căci
fiecare semen este o icoană a lui Dumnezeu
întoarsă spre noi, care ne cheamă la bunătate,
la blândeţe, la răbdare, la facere de bine. 

În bucuria noastră de acum, să nu uităm
de cei aflaţi în suferinţe, în necazuri, de cei
îndoliaţi, de cei bolnavi din spitale sau de la
casele lor, de cei singuri, de copiii orfani sau
părăsiţi, de cei săraci, dar și de toţi cei care
sunt împietriţi de necredinţă. Tuturor aces-
tora, harul Învierii Domnului să le fie spri-
jin și întărire, vindecare și mângâiere,
lumină și mântuire.

Hristos cel Înviat este cu noi toţi! Pen-
tru aceasta, vă adresăm tuturor îndemnul
Sfântului Apostol Pavel, care să ne
însoţească mereu:

„Privegheaţi! Staţi tari în credinţă! Îmbăr-
bătaţi-vă! Întăriţi-vă! Toate ale voastre în
dragoste să se facă!” (I Cor. 16, 13).

Hristos a Înviat!

„NICIO ALTĂ SĂRBĂTOARE NU
ŢINTESTE ATÂT DE SUS ȘI NU
POTOLEȘTE SETEA ȘI FOAMEA
DUHULUI OMENESC!”

Învierea lui Hristos
Învierea lui Hristos este cel mai mare

eveniment din istorie. Este ceea ce diferenţiază
creștinismul de orice altă religie. Celelalte
religii au capi muritori, în vreme ce Capul 
Bisericii este Hristos, Care a înviat din morţi.
Învierea lui Hristos a însemnat înnoirea firii
omenești, replămădirea neamului omenesc și
trăirea realităţii eshatologice. Nu putem vorbi
despre înviere în afara Răstignirii, deoarece
Răstignirea și Învierea sunt cei doi poli ai vieţii
mântuitoare, așa cum se cântă în Biserică: 
„a venit, prin Cruce, bucurie la toată lumea.
Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm
Învierea Lui”, sau: „Crucii Tale ne închinăm,
Hristoase, și sfantă Învierea Ta o slăvim”.

Deoarece Învierea lui Hristos are o mare
însemnătate pentru viaţa credinciosului, în
Biserică se vorbește în permanenţă despre
ea. Nu credem în revoluţii sociale, pentru că
cel mai mare bine de pe lume a venit prin
Înviere, nu prin vreo răzvrătire a maselor.
Dacă înţelegem că Învierea este adevărată
revoluţie, atunci am aflat adevărul,
deoarece prin Învierea lui Hristos omul și-a
recăpătat locul pe care îl avea cândva,
urcând chiar și mai sus. Cuvântul epanas-
tasi (revoluţie) provine din verbul epanisti-
mi, însemnând revenire la starea ante-
rioară. Îndreptarea și reașezarea omului pe
locul avut mai înainte s-au făcut prin
Învierea lui Hristos.

Sfântul Apostol Pavel spune în mod clar:
Iar dacă Hristos nu a înviat, zadarnică este
credinţa voastră (I Cor. 15,17). Adevărul și pu-
terea credinţei se datorează marelui eveniment
al Învierii lui Hristos. Fără acest adevăr, creș-
tinii sunt mai de plâns decât toţi oamenii 
(I Cor. 15,19).

Biserica prăznuiește învierea lui Hristos
începând din momentul pogorârii Sale la
Iad, unde a slobozit sufletele drepţilor
Vechiului Testament de sub stăpânirea

morţii și a diavolului. Aceasta este rânduiala
prăznuirii Învierii în Biserica noastră. Așa
cum observăm din textele liturgice,
prăznuirea Învierii începe din Vinerea Mare,
odată cu slujba Utreniei Sâmbetei Mari,
atunci când are loc purtarea Epitafului.
Omiliile Părinţilor Bisericii din Vinerea
Mare. Acest lucru se vede și din hagiografia
Învierii. Biserica a stabilit că imaginea
pogorârii lui Hristos la Iad să fie considerate
o adevărată icoană a Învierii Mântuitorului.
Desigur, există și icoane ale Învierii care
descriu arătarea lui Hristos către
mironosiţe și către ucenici, dar icoana
Învierii prin excelenţă este cea a triumfului
asupra morţii, care s-a făcut prin pogorârea
lui Hristos la Iad, atunci când sufletul Său
unit cu Dumnezeirea a purces în lumea
întunericului, de unde a eliberat sufletele
drepţilor Vechiului Testament care îl aștep-
tau pe Izbăvitor.

Înfăţișarea Învierii sub forma pogorârii
lui Hristos la Iad are mai multe motivaţii teo-
logice importante. Prima motivaţie este
legată de faptul că nimeni nu L-a văzut pe
Hristos în ceasul în care a înviat, fiindcă El a
ieșit din „mormântul închis”. Venirea îngeru-
lui care a dat piatra la o parte de pe mormânt
și cutremurul s-au făcut doar pentru că
mironosiţele să se încredinţeze de faptul că
Hristos a înviat. A doua motivaţie se leagă de
faptul că Hristos a zdrobit stăpânirea morţii și
a diavolului în ceasul în care sufletul Său unit
cu Dumnezeirea S-a pogorât la Iad. Cu alte
cuvinte, El a biruit moartea prin propria Sa
moarte. Astfel, Tradiţia ortodoxă vădește fap-
tul că, prin moartea lui Hristos, stăpânirea
morţii a fost zdrobită cu totul. De aceea, în
Biserică se intonează: „Hristos a înviat din
morţi, cu moartea pre moarte călcând...”.
Biruinţa lui Hristos asupra morţii a avut loc
exact în momentul în care sufletul Său unit
cu Dumnezeirea a zdrobit moartea. A treia
motivaţie a unei astfel de reprezentări a
Învierii provine din faptul că prin pogorârea
Sa la Iad Hristos i-a eliberat pe Adam și pe Eva
de sub stăpânirea morţii. Dacă prin căderea
lui Adam a căzut întregul neam omenesc,
pentru că Adam a fost părintele din care 
ne-am tras cu toţii, odată cu Învierea Sa am
gustat și noi din fructele învierii și ale mân-
tuirii. Datorită legăturilor firești care există
între descendenţi și ascendenţi, ceea ce s-a
petrecut cu protopărintele nostru s-a petre-
cut cu întreaga fire omenească. 

Hristos a Înviat! 
Sărbători cu lumină în suflete!

PREOT PAROH
DORIN ȘERBAN, 
Parohia Ortodoxă
Râșnov II 
(Biserica veche 
„Sfântul Nicolae”)

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

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

întreaga omenire, pentru că ,prin mani-
festarea iubirii Sale faţă de omul creat,
concretizată prin Jertfa pe Cruce și Răs-
cumpărarea realizată de Iisus Hristos,
începând cu Întruparea și culminând cu
Învierea și  Înălţarea, omul este eliberat din
tirania păcatului și a urmării acestuia care
este moartea.( Romani 6 ,23).

„Învierea Domnului - zice părintele
Stăniloaie - este evenimentul fără pereche
în istoria Lumii. Importanţa ei întrece în
mod absolut tot ceea ce se întâmplă și se
poate întâmpla în univers.”Poate nu întâm-
plător Învierea Domnului este sărbătorită
în anotimpul care ne redescoperă fru-
museţea creaţiei Lui Dumnezeu și care ne
umple sufletele de bucurie, peste această
bucurie oferită de natură se suprapune

bucuria Învierii Lui: „Bucuraţi-vă!” - a fost
îndemnul Mântuitorului către femeile
mironosiţe și ,prin ele către toţi. Numai
Învierea Domnului asigură omul că va
depăși cu viaţa sa limitele acestei lumi. În
perspectiva acestui  fapt, bucuria noastră
transcede această existenţă telurică, asigu-
rând omul că nimeni și nimic nu va putea
să-i răpească această bucurie.

Moartea și Învierea Lui Hristos nu are
sens pentru persoana Cuvântului Lui
Dumnezeu, ci pentru firea omenească.
Învierea Lui Hristos este învierea omului,
iar învierea omului este intrarea în viaţa
veșnică.

Învierea Domnului Hristos nu este
doar un eveniment istoric petrecut cu mai
bine de două mii de ani în urmă, ci un
eveniment care se trăiește neîncetat
„acum” pentru fiecare suflet care vine în
lume.

Învierea Domnului este marele praznic
al creștinătăţii, praznicul bucuriei și al
optimismului care va spulbera întunericul
adus de greutăţile și necazurile  pe care am
fost nevoiţi să le înfruntăm în ultimul an.
Învierea Fiului Lui Dumnezeu este cea mai
mare sărbătoare a creștinătăţii care domi-
nă întregul an liturgic, și care prin semni-
ficaţia ei dogmatică, constituie nădejdea
învierii noastre.

Bucuraţi-vă! Să iertăm
toate pentru Înviere
Ne-a ajutat Dumnezeu ca și în acest an,

sperăm împreună, să întâmpinăm în gând
de rugăciune și meditaţie Sărbătoarea
sărbătorilor, evenimentul culminant al isto-
riei mântuirii și anume Învierea Domnului.

Aș vrea ca ziua aceasta de mijloc de
primăvară, să fie și de data aceasta pentru
noi toţi un prilej de reînnoire a credinţei și
de reînnoire a hotărârii de a deveni mai
buni, așa cum ne-a învăţat Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. Prin Înviere, Mântu-
itorul Iisus și-a dovedit dumnezeirea și a
dovedit, în același timp, că Dumnezeu are
stăpânire și putere asupra vieţii și a morţii.
Învierea Sa ne-a fost oferită ca argument
evident pentru propria noastă nemurire,
căci dacă El, Dumnezeu întrupat și om ca
fiecare din noi, a înviat, înseamnă că fiecare
din noi va învia.

Există martori ai Învierii lui Iisus 
Hristos. Ei L-au întâlnit, au stat de vorbă cu
El, au mâncat și au călătorit împreună cu
El. Femeile mironosiţe s-au dus după obicei
cu miresme la mormânt și mormântul era
gol. El le-a întâmpinat firesc cu cuvântul:
„Bucuraţi-vă!”Apoi l-a văzut Petru cel care
se lepădase în timpul Patimilor. El măr-
turisește mai târziu: „Pe acest Iisus Dum-
nezeu L-a înviat și noi toţi suntem mar-
tori”- Fap Ap. 2, 32. Și pentru dânsul
Învierea a fost un „fapt” – Fap 3,15, adică nu
o închipuire, nu o iluzie, nu o amăgire. A
fost un fapt atât de evident, atât de
convingător. Încât Sf. Petru și Sf. Ioan
Evanghelistul spun într-o voce: „Nu putem
să nu grăim cele ce am văzut și am auzit” –
Fap. Ap. 4,20. L-au văzut ceilalţi apostoli și
în cele din urmă I-a pipăit rănile Toma cel

care se îndoise la auzul  noutăţii Învierii.
După ce s-a încredinţat de înviere prin
întâlnirea cu Iisus pe drumul Damascului,
Sfântul Pavel a putut formula acea între-
bare a cărei logică e mai presus de orice
îndoială: „Dacă Hristos a înviat din morţi,
atunci cu de zic unii din voi că nu este
învierea morţilor?” – I Cor. 15,12.

Credinţa în înviere se sprijină pe faptul
verificat al Înverii lui Hristos. „Mai pe urmă
decât toţi mi s-a arătat și mie”, afirmă clar
Sf. Pavel în scris, sub semnătură – I Cor.
15,8; 16,21.

Un lucru aș vrea să reţinem bine cu
ocazia sărbătorii Învierii Domnului: „Toţi
vom învia” – I Cor. 6,14 și odată cu aceasta
să ne fie mereu prezentă în minte și în
conștiinţă urmarea Învierii: „Toţi vom da
socoteală de faptele noastre”  - Rom. 14,12.

Dacă vom ţine seama de aceste două
adevăruri, dacă le vom avea mereu prezente
în minte, nu vom mai greși niciodată, iar
dacă totuși vom greșim ne vom spovedi,
vom cere iertare și vom face bine altora,
măcar pe măsura în care le-am făcut rău.

Căci iată și al treilea adevăr: „Pe cel ce
cere iertare, se căiește și trece de la rău la
bine Dumnezeu îl iartă” – Iez. 18,21. Iată
cum căinţa deschide porţile raiului și
închide porţile iadului.

Mai ales în aceste zile ale Învierii Dom-
nului, să trecem peste supărări și gânduri
negre despre alţii și să ne îmbrăcăm în
haina albă a curăţeniei gândurilor și așa
cum am auzit în cântările Paștilor „să
iertăm toate pentru Înviere”.

Să ne întoarcem la casele noastre cu
inimile pline de bucuria Învierii. Iertaţi
tuturor celor ce v-au greșit și cereţi-vă iertare
pentru ceea ce veţi fi greșit altora. Iată și eu,
până acum părintele dumneavoastră, cel din-
tâi mă rog de iertare, de la Dumnezeu și de la
oameni, pentru tot ce vor fi greșit cuiva sau
în faţa lui Dumnezei, în așa fel încât să auzim
toţi în această zi cel dintâi cuvânt al Domnu-
lui înviat, care să ne întărească, să ne
mângâie și să ne dea cununa vieţii și a feri-
cirii veșnice: Bucuraţi-vă!

Hristos a înviat!

Zeul  necunoscut
Apostolul Pavel se plimba prin metropola

Atena. El e entuziasmat de acest mare complex
și mai ales de toate ofertele sale. Dar Pavel nu
este un simplu turist, care a fost atenţionat de
comorile antice, așa cum se întâmplă astăzi prin
agenţiile de turism. La fel nu adună amintiri și
suveniruri, pentru a se bucura mai târziu de ele.
Și tot la fel nu îl interesează disputele politice
sau discuţiile pe bază filozofică. Deoarece școlile
filozofice din Atena erau în antichitate foarte
renumite.

Apostolul Pavel a venit de fapt să înfăptu-
iască o misiune dată de Dumnezeu. El a venit în
numele lui Domnului la Atena, pentru a le
spune ceva acestor cetăţeni, deoarece fiecare om
are nevoie să se sprijine pe acel ceva în viaţa lui.
Cetăţenii din Atena însă nu au nevoie de un nou
templu și nici de un nou amfiteatru pentru spec-
tacolele lor. Ei sau săturat și de nenumăratele
discursuri care s-au ţinut aici, și au ajuns la acel
punct, în care Socrate cel Înţelept a rostit cu se-
cole în urmă: „Eu știu, că nu știu nimic!”

Cu toate acestea cetăţenii din Atena au rea-
lizat o lacună a știinţei. Pe Aeropag, locul de
unde se ţineau discursurile, au ridicat o statuie
sau au poziţionat doar o simplă piatră - nu se
cunosc aceste detalii cu exactitate. Acest loc a
fost închinat de către cetăţenii Atenei unui zeu
necunoscut; acolo exista și un altar.

Acest loc i s-a părut Apostolului Pavel potri-
vit, deoarece aici el putea să-și îndeplinească
misiunea. „Ce veneraţi voi cu știinţă, asta vă
prezic” - așa își începe el discursul. Iar 
Apostolul Pavel povestește celor prezenţi despre
un om, care a fost fiul lui Dumnezeu, le zice des-
pre un om care putea să trăiască, să pătimească
și care putea să moară. Este vorba de Isus, care a
rostit cuvinte profunde și care a izbăvit păcatele
lumii. Prin puterea lui Dumnezeu a fost înviat
din morţi, și s-a înălţat in ceruri, unde stă la
dreapta atotputernicului Dumnezeu.

Cetăţenii din Atena nu l-au ascultat pe
Apostolul Pavel. Ei nici nu au aplaudat după
propăvăduirea Evangheliei si nici nu au fugit
după el să îi ceară un autograf, sau să-l invite la
masă. Ei nu l-au venerat ca pe un oaspete ofi-
cial, deoarece Luca ar fi menţionat aceasta în
faptele Apostolilor. De asemenea Apostolul
Pavel nu le-a scris cetăţenilor din Atena mai
târziu nici o scrisoare. Astfel cuvântarea lui aici
pe Aeropag, la locul zeului necunoscut se pare
că nu a avut nici un succes.

Aceasta se datora doar cetăţenilor din Atena
care erau foarte mândri de ei, care ţineau doar
la filozofiile lor, la gândirea lor proprie și la ser-
viciul adus idolatriei, crezând că ar fi singurul
lucru bun. Puteai ajunge la nivelul lor, doar
dacă erai încoronat de la început cu succes, ca o
vedetă, ca un sportiv renumit, ca un geniu al
filozofiei sau un rege cu succes. Fiindcă ei,
cetăţenii Atenei inventaseră cu timp în urmă
Jocurile Olimpice și erau astfel „acoperiţi” de
nenumăratele știri sportive. Doar numele aces-
tor vedete le erau cunoscute, și despre viaţa
acestor vedete erau foarte bine informaţi. La fel

cum se întâmplă la noi prin revistele mondene.
În titlurile acestor tabloide se relatează doar
despre succese, despre recorduri și despre
medaliile câștigate. Sportul are pentru cetăţenii
Atenei o importanţă deosebită, deoarece el este
mai important decât orice alt lucru în viaţă.
Sportul duce la o viaţă sănătoasă și la o minte
sănătoasă, iar o minte sănătoasă duce la un corp
sănătos. Mulţi dintre noi ne aducem aminte la
afișele de carton învechit din dispensarele me-
dicale „mens sana in corpore sana” - (O minte
sănătoasă într-un corp sănătos!)

Această filosofie a vieţii era mult mai
importantă pentru cetăţenii Atenei decât
nevoile societăţii, nevoile aproapelui… decât
sărăcia, sau foamea și moartea. O societate,
care aspiră mereu după succes și care nu are
ochi pentru lucrurile importante sociale si
spirituale, se distruge.

Se poate observa aici o anumită asemănare
cu societatea noastră actuală, cu viaţa noastră de
zi cu zi.  Cu ce suntem oare diferiţi faţă de
cetăţenii Atenei dornici de senzaţii noi? Noi,
doar avem televizorul cu programele ieftine,
care oferă numai știri scandaloase. Cu ce ne dis-
tingem de idolatria cetăţenilor din Atena? Noi
avem doar idolii noștri, pe care îi venerăm și îi
servim. Aceștia poartă nici un nume, precum
Zeus, Athena, Hera sau Hermes. Noi le numim
altfel: discoteci, televizor și filme, noi îi numim
calculator, internet, alcool, droguri. Noi le
numim mâncare, băutură, fast-food și lux. Noi le
numim dependenţă, înjosire și umilinţă, - dar
prin acestea întreaga omenire va fi distrusă.

Aceasta concepţie greșita ne împiedică să ne
îndeplinim datoria fundamentală faţă de
aproapele nostru și faţă de societatea noastră.
Așa s-a întâmplat și cu rabinul evreu. În fiecare
sabbath a propăvăduit cuvântul lui Dumnezeu.
Predicile lui nu erau pline de conţinut, nu erau
nici emoţionante, astfel încât ascultătorii lui
adormeau pe rând unul câte unul. În acest con-
text s-a enervate foarte tare și le-a spus: „Da,
evrei cuminţi ce sunteţi, nu vreţi să ascultaţi
predica mea! Dar să fiţi înmormântaţi la cimiti-
rul evreiesc, asta vă face o deosebită plăcere!”

Apostolul Pavel n-a cunoscut în adâncul său
această glumă, și de aceea nu și-a dat silinţa să îi
entuziasmeze pe mândri cetăţeni ai Metropolei
pentru Isus Mântuitorul. Deoarece acest Isus nu
a putut demonstra succese, în afară de unele
minuni; - el nu era nici măcar o vedetă renumită
de talie mondială. Cu atât mai mult s-a notat un
insucces al său. Dar cu toate acestea a înviat din
morţi și a apărut la urmă doar câtorva evrei și nu
întregii lumi, așa cum s-ar fi cuvenit unui mân-
tuitor și rege.

Însă succesul Apostolului Pavel a devenit
vizibil după mult timp. După secole, această
parte a Europei a devenit centrul propăvăduirii
creștine, când în timpul împăratului Constantin
creștinismul a fost declarat ca religie de stat.
Atunci s-au aprofundat cuvintele crezului apos-
tolic, pe care-l rostim cu toţii. Abia apoi Învierea
fiului lui Dumnezeu a devenit alfa și omega pen-
tru credinţa creștină. De atunci acest Zeu necu-
noscut al Areopagului a primit un nume, un
nume care este mai presus de toate nume cu-
noscute de noi, și anume Isus Hristos 
Mântuitorul, cel răstignit, îngropat și cel care a
înviat din morţi. De atunci tradiţiile și obiceiu-
rile de Paște preaslăvesc acest nume, confir-
mând faptul: Hristos a înviat ! Adevărat c-a învi-
at! Acestei bucurii de Paște ne alăturăm și noi și
strigăm cu tărie: Hristos a-nviat! 

Tuturor cititorilor le urez de sărbători un
Paște fericit!

Dumnezeule atotputernic și veșnic, ocroti-
tor minunat al umanităţii suferinde! Privește cu
bunătate la durerea tuturor fiilor tăi, care
pătimesc din cauza acestei pandemii! Alină chi-
nul celor bolnavi, întărește pe cei care se îngri-
jesc de ei, dă odihnă veșnică celor răposaţi și
revarsă asupra tuturor, în vremurile acestea
grele, mângâierea iubirii tale milostive, prin
Cristos Domnul nostru! Amin!

Cristos a Înviat!

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

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

PREOT PAROH 
CORNEL PUȘCARIU, 
Parohia Ortodoxă Râșnov I 
(Biserica nouă Sfântul
Nicolae)

PREOT PAROH
VALERIU FRĂŢILĂ, 
Parohia Ortodoxă
Râșnov III 
(Biserica „Adormirea
Maicii 
Domnului”)
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Lucrările la reţelele rutiere 
și de utilităţi, constante 
ale anului trecut 

Chiar dacă anul 2020 a fost unul marcat de
pandemie, autorităţile locale au continuat planul
de investiţii. În oraș au fost derulate mai multe
proiecte ce au vizat modernizarea infrastructurii
rutiere, a reţelelor de apă și canalizare, dar și a
celor electrice.

Astfel, au fost încheiate lucrările de sistemati-
zare a infrastructurii rutiere și de realizare a
canalizării pluviale din cartierul Florilor, asta
după ce, în prealabil, în această zonă a orașului a
fost adus la standardele secolului XXI și sistemul
de iluminat.

Tot în 2020 s-au derulat lucrări la strada I.L.
Caragiale, o investiţie amplă, ce presupune mod-
ernizarea completă a arterei. Prin acest proiect au
fost schimbate reţelele de utilităţi (apă, canal, elec-
tricitate, comunicaţii), dar a fost realizat și un sis-
tem de captare a apelor pluviale. În plus, în 
cursul anului trecut, având în vedere că era șantier,
pe această arteră s-au realizat lucrări provizorii de
întreţinere a căii de rulare și a trotuarelor.

Tot în ceea ce privește reţeaua stradală, în cur-
sul anului 2020 au fost realizate trotuarele de pe
străzile Predeal și Izvorului, astfel că oamenii nu
mai sunt puși în situaţia de a merge pe stradă în
perioadele ploioase. 

Nu în ultimul rând, pentru ca șoferii să se
poată deplasa cu mașinile în condiţii de siguranţă,
a continuat și programul de reparare și
întreţinere a străzilor. Astfel, în planul de lucrări
de anul trecut a fost inclusă refacerea covorului
asfaltic pe străzile I. L. Caragiale, George Coșbuc,
Izvor, Brazilor, Soarelui, Crizantemelor, Alecu
Russo, I. Slavici, Lalelelor, Gladiolelor, Garofiţei,
Trandafirilor, Panseluţelor, Orhideelor, 
Brândușelor, Valea Cetăţii.

Tot în 2020, strada Eroilor a fost reasfaltată.
De asemenea, pe alte artere a fost așternută piatră
spartă, respectiv Prelungire Crizantemelor, Liviu
Rebreanu, Lucian Blaga, Prelungire Postăvarului,
Plopului, Grădinarilor, Acces Bloc 1 MAN, 
Adiacenta Mihai Eminescu (Acces Uzinei),
Iepurașului, Lupului, acces Greierilor, Aleea
Floarea Soarelui, Lanului, Șoseaua Predeal 
(Adiacente 1,2,4), Chira Claudiu, Acces Glăjerie
spre Șoseaua Predeal, extindere acostamente
Gării, Trifoiului,  Șoseaua Predeal. Pietruirea
străzilor este o lucrare temporară, pentru că, în
anii următori, acestea vor intra într-un program
de modernizare. Deocamdată, nu au fost asfaltate
fie din cauza faptului că mai sunt de realizat lu-
crări la reţelele de utilităţi, fie pentru că reprezin-
tă căi de acces către actuale sau viitoare zone de
dezvoltare imobiliară, astfel că turnarea covorului
asfaltic, în acest moment nu era soluţia optimă.

Alte artere din oraș au fost incluse, anul tre-
cut, în programe de modernizare a reţelelor de
utilităţi. Astfel, au fost realizate lucrările de 

trecere în subteran a cablurilor electrice, dar și de
refacere a racordurilor la reţeaua electrică pe
Republicii, cartier Romacril.

Tot la capitolul lucrări, anul trecut a fost
inclusă și reabilitarea reţelelor de apă de pe
străzile Grădinarilor, Gării, Valea Cetăţii, DN 73
(Inel Verze), DN 73, Cartier Florilor, Cartier
Chimica.

Locuri de joacă moderne 
pentru copiii din oraș
Anul trecut, Primăria Râșnov a început și

un program de reabilitare și modernizare a par-
curilor și locurilor de joacă din oraș. Astfel, au
fost amenajate parcurile din cartierele
Romacril, ISR, Centru Nord, finanţarea fiind
asigurată integral de la bugetul local. La toate
cele trei parcuri au fost instalate noi elemente
de joacă, dar și o suprafaţă specială, care să
prevină accidentarea copiilor. De asemenea,
spaţiile verzi au fost reamenajate, fiind plantate
noi specii de flori și arbuști.

Nu în ultimul rând, în cursul anului trecut
a continuat proiectul de restaurare a Cetăţii
Râșnov. Acesta este un proiect multianual, pen-
tru care Primăria Râșnov a obţinut o finanţare
europeană.

Investiţii amânate, 
dar nu abandonate
Pe de altă parte, anul trecut, după ce au

apărut problemele cu noul coronavirus, Primăria
Râșnov a fost pusă în situaţia de a amâna unele
investiţii. „De exemplu, am amânat imple-
mentarea proiectului ce viza sistemul de
supraveghere video. Decizia a fost luată în con-
textul în care, în 2020, a trebuit să alocăm fon-
duri pentru achiziţionarea de tablete pentru
elevi, necesare desfășurării cursurilor în sistem
online”, a precizat primarul orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, care a mai precizat că proiectul
nu a fost abandonat. Urmează a fi reluat în
momentul în care Primăria va dispune de
resursele financiare necesare implementării lui.
Costul estimat al noului sistem de supraveghere
video este estimat la 4 milioane de lei.

Învăţământ
Dincolo de cheltuielile legate de dotările

impuse de trecerea la sistemul de școală online,
impusă de criza sanitară, Primăria Râșnov a con-
tinuat în 2020 investiţiile în infrastructură șco-
lară. Pe lângă reparaţiile și igienizările care se fac
anual, anul trecut s-au executat și obiectivele:
reabilitare grupuri sanitare și repararea porţiunii
dinspre pădure a gardului împrejmuitor la Școala
nr. 1; reabilitare spaţii multifunctionale Școala nr.
1 și Școala nr. 3; reabilitare grupuri sanitare la
Școala nr. 3; extindere Școala nr. 2, prin amena-
jarea clădirii atelierelor de la Liceul Tehnologic;
montare sistem antiefracţie și acces cu cardul la
Liceul Tehnologic Râșnov.

2020
marcat de pandemie și 
în domeniul investiţiilor 

CANALIZARE: 
Executat 2020 - Execuţie sistematizare și canalizare pluvială Cartier Florilor (foto).

Preconizat 2021 - Sistematizare, canalizare pluvială strada I.L. Caragiale.

APĂ:
Executat 2020 - Reabilitare retea apă potabilă pe străzile Grădinarilor, Gării,
I. L. Caragiale (foto), Valea Cetăţii, DN 73 (Inel Verze), DN 73, Cartier 
Florilor, Cartier Chimica.

Preconizat 2021 - Reabilitare reţea apă potabilă pe străzile: Teiului, 
Câmpului, Negoiu, Matei Basarab, Romulus Cristoloveanu.

PARCURI: 
Executat 2020 - Modernizare parcuri Cartier Romacril (foto), Cartier ISR,
Cartier Centru Nord.

Preconizat 2021 - Modernizare parc Cartier Florilor.

ASFALTĂRI ȘI REFACERI TROTUARE:
Executat 2020 - Covor asfaltic strada Eroilor (foto), execuţie trotuare  strada 
Predeal și strada Izvorului.

Preconizat 2021 - Strada I.L. Caragiale, obiectivul principal al anului acesta.

Activitatea Primăriei Râșnov nu este verifi-
cată doar de Prefectură (care examinează lega-
litatea actelor administrative) sau de Curtea de
Conturi (care verifică modul în care sunt ges-
tionate resursele financiare), ci face și obiectul
unui audit intern. Conform legislaţiei, auditul
intern se realizează anual, iar în raport, pe lângă
evaluarea activităţii Primăriei, sunt incluse și
recomandări. 

„În cadrul misiunilor de audit intern derulate
în cursul anului 2020  au fost constatate  zero
iregularităţi”, se arată în raportul întocmit de
auditorul public intern Cristian Ciobănescu.  De
asemenea, anul trecut a fost urmărit și modul în
care au fost implementate recomandările din anii
anteriori, însă, tot în raport se arată că „în anul
2020 nu a fost cazul de recomandări neimple-
mentate în anii anteriori”. 

NICIO PROBLEMĂ CONSTATATĂ DE AUDITORI, 
PE PARCURSUL ANULUI 2020
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Anul acesta vor fi încheiate 
mai multe proiecte multianuale
și vor fi pregătite proiectele 
pentru deschiderea următorului
ciclu de finanţare UE

Primăria Râșnov va continua anul acesta
programele de investiţii din oraș, atât în ceea
ce privește infrastructura rutieră, reţelele de
utilităţi sau zonele de agrement.

Astfel, pentru anul în curs este programată
continuarea lucrărilor la reţelele de utilităţi
din mai multe zone ale orașului. Mai exact, pe
străzile Teiului, Câmpului, Negoiu, Matei
Basarab, Romulus Cristoloveanu vor începe
lucrările de reabilitare a reţelelor de alimenta-
re cu apă potabilă. De altfel, în bugetul local pe
anul în curs, pentru reabilitarea și extinderea
reţelelor de alimentare cu apă potabilă este
prevăzută suma de 3.673.000 de lei (rest de
executat în 2021).

Început anul trecut cu pregătirea docu-
mentaţiilor tehnice, proiectul de amenajare a
unei parcări pe DN 1E (Râșnov – Poiana
Brașov) va ajunge anul acesta în etapa de exe-
cuţie a lucrărilor. În bugetul local pe anul în
curs, pentru acest obiectiv de investiţii este
prevăzută suma de 2.850.000 de lei, banii nece-
sari pentru execuţia lucrărilor. „În 2020 a fost
refăcut proiectul tehnic și a fost nevoie de
refacerea devizului de lucrări. Anul acesta se
vor realiza lucrările. Parcarea e extrem de
utilă, urmând a fi utilizată de turiștii care
merg la Cetate, la parcul cu dinozauri”, a
explicat Butnariu. 

Strada I.L. Caragiale, 
finalizată anul acesta
După mai bine de un an de șantier, anul

acesta vor fi încheiate lucrările de modernizare
a străzii I. L. Caragiale. De altfel, Primăria
Râșnov și-a stabilit ca obiectiv, pentru acest an,
finalizarea lucrărilor la canalizarea pluvială de
pe această arteră, dar și amenajarea spaţiilor
verzi, asfaltarea suprafeţei carosabile și a trotu-
arelor. Astfel, în bugetul local pe anul în curs,
este prevăzută suma de 1.419.000 de lei pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor de modern-
izare a acestei străzi (rest de executat în 2021).
De asemenea, pentru proiectarea și execuţia
lucrărilor la canalizarea pluvial, în bugetul
local pe anul în curs este alocată suma de
287.000 de lei (rest de executat în 2021). Toto-
dată, suma de 545.000 de lei este prevăzută
pentru plata serviciilor de proiectare și exe-
cuţia lucrărilor la iluminatul public de pe
această stradă, iar alte 30.000 de lei reprezintă
suma alocată pentru „reglementare electrică”,
adică realizarea lucrărilor la branșamente (rest
de executat în 2021). Tot în ceea ce privește
intervenţiile pe străzi, anul acesta, Primăria
Râșnov a prevăzut sume pentru proiectarea și
execuţia unor lucrări la sistemul de iluminat
public din cartierul Chimica (34.000 de lei -
rest de executat în 2021) și pe strada 
Republicii (180.000 de lei). 

Două parcuri, incluse 
în planul de investiţii 
pe anul în curs
După cele trei parcuri amenajate anul tre-

cut, în 2021, cu finanţare de la bugetul local al
Orașului Râșnov, vor mai fi amenajate încă
două astfel de zone. Cea mai importantă din-
tre investiţii este cea din Cartierul Florilor 1,
investiţie pentru care Primăria Râșnov a

lansat încă de  anul trecut licitaţia. În bugetul
pe anul 2021, acest proiect beneficiază de o
alocare de 1.020.000 de lei, bani ce vor fi
folosiţi pentru amenajarea spaţiilor de joacă, a
aleilor pietonale, dar și pentru o reamenajarea
spaţiului verde. De asemenea, anul acesta a
fost alocată și suma de 172.000 de lei, pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor la parcul din
cartierul ISR, zonă în care, în ultimii ani, s-au
realizat și lucrări de sistematizare și de mod-
ernizare a reţelelor de utilităţi. 

Adăpostul pentru animale,
gata în scurt timp 
O investiţie destul de importantă pentru

localitate este și adăpostul pentru vitele, caii
sau oile abandonate pe domeniul public.
Lucrările la acest adăpost au început anul tre-
cut, iar reprezentanţii Primăriei Râșnov au
anunţat că investiţia va fi finalizată în cursul
acestei primăveri. De altfel, pentru proiectul
amintit, în bugetul local 2021 este prinsă suma
de 406.000 lei. În paralel cu lucrările,
autorităţile locale lucrează și la cadrul legal
care să permită ridicarea  animalelor, dar și va-
lorificarea lor, în cazul în care nu mai sunt
revendicate de stăpâni. 

Proiectul de modernizare 
a Policlinicii rămâne 
în așteptare 
În ceea ce privește proiectul de moder-

nizare a Policlinicii, dat fiind și contextul epi-
demiologic, autorităţile locale au decis să-l
amâne, pentru o perioadă. „La Policlinică
funcţionează acum și centrul de vaccinare
împotriva noului coronavirus, a cărui activi-
tate nu se va încheia prea repede. În aceste
condiţii, proiectul de modernizare a unităţii
va fi reluat în momentul în care lucrurile vor
reveni la normal”, a explicat Liviu Butnariu.
Proiectul este estimat la 6 milioane de lei. 

Un alt proiect amânat pentru moment este
cel ce viza modernizarea și extinderea ilumi-
natului public în localitate, estimat la o valoare
de aproximativ 24,3 milioane de lei.

Autorităţile locale continuă
demersurile pentru obţinerea
de fonduri europene 
O oportunitate pe care Primăria Râșnov a

valorificat-o în ultimii ani a fost  și atragerea
unor fonduri europene pentru finanţarea ma-
rilor investiţii. De altfel, și în această perioadă,
Primăria Râșnov are în derulare un astfel de
proiect, cel de restaurare și punere în valoare a
Cetăţii Râșnov (proiect multianual, buget de
16 milioane de lei). 

Edilii râșnoveni au făcut, în ultimii ani,
demersuri pentru a atrage bani europeni și
pentru alte proiecte, unul dintre ele fiind
construirea unei creșe, investiţie care a fost
inclusă într-o cerere de finanţare mai amplă, în
care au fost cuprinse și lucrări la reţeaua
stradală din cartierul Florilor. Cererea de
finanţare nu a fost acceptată din cauza unor
neclarităţi în ceea ce privește situaţia juridică a
terenurilor pe care s-au realizat lucrările la
reţeaua stradală, însă autorităţile locale nu au
abandonat planul. „Pentru acest proiect, dar și
pentru altele vrem să depunem noi cereri de
finanţare. Acum așteptăm să se deschidă axele
de finanţare. Anul acesta este «mort» din
punct de vedere al accesării proiectelor
europene, sau altfel spus, unul de tranziţie
către noul ciclu de finanţări UE”, a încheiat
Liviu Butnariu.

2021 
un an al continuităţii

Primăria Râșnov a semnat în luna
august a anului trecut contractul pentru
actualizarea Planului Urbanistic General
(PUG), care va fi realizat în sistem informa-
tic GIS, dar și pentru elaborarea Regula-
mentului Local de Urbanism (RLU).  Con-
tractul, cu o valoare de 452.200 lei (inclusiv
TVA), a fost încheiat cu Asocierea SC Raumplan
Design Srl (lider) și Agorapolis SRL 
(asociat), desemnată în urma derulării unei

licitaţii publice.
„Documentaţiile urbanistice vor fi

revizuite astfel încât să respecte ultimele
prevederi legale în domeniu. De asemenea,
în cele două documentaţii de urbanism,
PUG și RLU, vor fi incluse și tendinţele și
cerinţele de dezvoltare durabilă socio-eco-
nomică, dar vor fi reglementate și aspectele
legate de protecţia mediului”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu. 

Un nou Plan Urbanistic al 
orașului a fost dat în lucru

�� 465 de certificate de 
urbanism solicitate.
�� 193 de autorizaţii de construire
prelungite sau aprobate.
�� 72 de imobile recepţionate.

Deși a fost an de pandemie, anul 2020 a
fostul unul destul de încărcat pentru Servi-
ciul de Urbanism, din cadrul Primăriei
Râșnov, care se ocupă, printre altele, de eli-
berarea certificatelor de urbanism și a
autorizaţiilor de construire. 

Astfel, numai în ceea ce privește certifi-
catele de urbanism, care au un caracter
informativ, dar nu sunt documente ce dau
dreptul efectuării unor lucrări, serviciul
amintit a avut de procesat 465 de dosare, în
unele situaţii fiind vorba de prelungirea
unor astfel de documente emise anterior, iar
în alte cazuri, de eliberarea unora noi. Din
aceste informări,  solicitantul află dacă

poate realiza o lucrare, de ce avize are
nevoie și care trebuie să fie caracteristicile
tehnice ale construcţiei.

De asemenea, în aceeași perioadă, Servi-
ciul de Urbanism a prelungit sau emis 193
de autorizaţii de construire. 

În ceea ce privește edificările finalizate,
în 2020 s-au emis și 72 de certificate de
atestare a construcţiilor, documente care se
eliberează la finalizarea lucrărilor și după ce
se verifică dacă au fost respectate norma-
tivele tehnice în vigoare, dar și prevederile
din autorizaţia de construire. Nu în ultimul
rând, în cursul anului trecut au fost elibe-
rate 114 autorizaţii de săpătură, precum și
alte documente solicitate de cetăţeni, de
Consiliul Local sau de alte instituţii. 

Totodată, specialiștii Serviciului de
Urbanism au verificat și terenurile degra-
date sau clădirile aflate în paragină, pentru
a stabili cota de supraimpozitare ce este
impusă proprietarilor care nu iau măsuri
pentru remedierea problemelor.

Un an de pandemie 
neașteptat de activ din 
punct de vedere imobiliar 

Amenajarea de parcări rezidenţiale a
continuat și anul trecut, concomitent cu
procedurile de atribuire către solicitanţi.  În
2020, prin Biroul Juridic, au fost încheiate
209 contracte de închiriere a locurilor de
parcare din cele aproximativ 900 din par-
cările rezidenţiale. 

În ceea ce privește transportul de persoane,
juriștii Primăriei au instrumentat 28 de autor-
izaţii, dintre care cinci modificări. Nu în ulti-
mul rând, Biroul Juridic a instrumentat docu-
mentaţiile pentru un dispecerat taxi și 63 de
autorizaţii taxi, dintre care în 14 situaţii a fost
vorba de modificări, iar 4 au fost retrageri.

Orașul a ajuns la 900 de locuri 
de parcare amenajate

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) a efectuat pe parcursul anului
trecut controale privind securitatea la incendii
la Cetatea Râșnov, Policlinică, grădiniţe, șco-
lile gimnaziale și liceul din oraș, Cine-
matograful Amza Pellea, dar și la Primărie. 

Tot în sarcina lor a căzut o parte din
munca privind supravegherea siguranţei sa-
nitare, distribuirea materialelor de protecţie
în școli, grădiniţe și instituţii din subordinea
Primăriei, dar și convocarea Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă și afișarea în
locuri publice a hotărârilor emise. 

„Pe lângă aceste activităţi în contextul
pandemiei, am avut și obișnuitele intervenţii
cu tehnica din dotare la diferite tipuri de 

situaţii de urgenţă, verificarea hidranţilor din
localitate, verificarea terenurilor agricole în
vederea interzicerii incendierilor de miriști și
igienizări la pășuni împădurite, verificarea
albiilor râurilor și pâraielor de materiale sau
poduri de gheaţă, ce pot produce baraje și
implicit inundaţii, verificarea stării hor-
nurilor clădirilor la populaţie și informarea
preventivă privind producerea posibilelor
incendii”, ne-a spus inspector Protecţie Civilă,
Mircea Olteanu, șef al SVSU Râșnov. Pe
această linie, bilanţul 2020 a fost: 11 incendii,
două accidente auto, un exerciţiu salvare din
telescaun, o deblocare, trei inundaţii, două
asistenţe cu salvarea – evenimente sportive și
o avarie apă. 

Toate imobilele publice au fost
verificate din punct de vedere al
securităţii la incendiu
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Un mediu curat și sănătos reprezintă una dintre
priorităţile autorităţilor locale râșnovene, fie că e
vorba de protecţia mediului și reducerea poluării -
ce intră în atribuţiile compartimentului de speciali-
tate din cadrul Primăriei, fie că este vorba de ges-
tionarea eficientă și sustenabilă a fondului forestier -
de care se ocupă Ocolul Silvic Râșnov. 

Soluţie pentru albia 
Ghimbășelului 
Problema Ghimbășelului azi - curăţat, mâine - la

fel de murdar era una din realităţile care, deși nu era
din vina majorităţii localnicilor, aducea prejudicii
statutului întregii urbe. După ce campaniile de eco-
logizare periodice și apelurile repetate la simţ civic
nu au dat roade, Primăria a decis să apeleze în 2020
la o soluţie mai costisitoare, dar cu rezultat garantat:
contractarea unei firme care să decolmateze întrea-
ga albie, să monitorizeze perimetrul și să execute
curăţări periodice ale pârâului.

Odată cu campania de ecologizare, s-au executat
și lucrări de decolmatare și de taluzare a malurilor.
Primăria a transmis și notificări celor care au con-
struit garduri și alte construcţii provizorii, până la
malul apei, pentru demolare. 

La Râșnov, operatorul angajat va acţiona pe o
rază de până la 5 metri de la albia pârâului, pe
ambele maluri, pe întreg curs al apei care tra-
versează orașul - aprox. 3.700 metri liniari.

Pe viitor, Primăria ia în calcul să monteze
camere de supraveghere pe toată lungimea 
Ghimbășelului.

Rampa de deșeuri 
menajere a intrat în 
procedura de închidere 
Depozitul de deșeuri menajere de la Râșnov, în

care nu se mai depune gunoi de aproximativ 10 ani,
este acum în procedura de închidere. Bugetul nece-
sar, 5.024.000 lei, a fost asigurat printr-o finanţare
obţinută de Primărie de la Administraţia Fondului
de Mediu. În 2020 s-au derulat procedurile de
avizare și atribuire prin licitaţie a lucrărilor, iar pe 27
ianuarie 2021 a fost semnat contractul de execuţie
cu SC Athos Com SRL, din judeţul Sălaj, cu termen
de finalizare 14 luni (2 luni fiind alocate elaborării
documentaţiilor tehnice, iar 12 luni execuţiei
lucrărilor propriu-zise).

Procedura constă în compactarea deșeurilor,
nivelarea gropii, impermeabilizarea și acoperirea ei
cu un strat de pământ de 30 de centimetri. „Proiec-
tul mai prevede și un sistem de captare a apelor plu-
viale, dar și forarea unor puţuri pentru preluarea
gazului de deșeu. Cum la depozitul de la Râșnov nu
se mai depun deșeuri de mulţi ani, nu va mai fi
nevoie și de o instalaţie de ardere a gazului de
deșeu, având în vedere că acesta este emis acum în
cantităţi foarte mici”, a explicat primarul Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu. Tot prin acest proiect, depozitul
va fi îngrădit, iar pe depozit se va planta iarbă sau
arbuști de mici dimensiuni.

Mai mult de jumătate din
deșeurile de la Râșnov, reciclate  
2020 a fost primul an în care cantitatea de

deșeuri reciclate în orașul Râșnov a fost mai mare
decât cea a gunoaielor care au fost depuse la depo-
zitul ecologic de la Brașov. Astfel, potrivit datelor
operatorului local de salubritate, Goscom Cetate
Râșnov, în tot anul 2020, din cantitatea totală
12.983,48 de tone de deșeuri produse în oraș, au fost
încredinţate spre reciclare 8.341,16 de tone, iar la
depozitul de la Brașov au fost depuse 4.642,32 de
tone.  „Anul trecut deșeurile reciclabile colectate de
la râșnoveni au fost valorificate prin Organizaţia
care implementează obligaţiile privind răspunderea
extinsă a producătorului (OIREP), iar suma rezul-
tată a fost de 27.260 lei”, se arată în raportul de

PREOCUPARE PENTRU MEDIU

579 DE RÂȘNOVENI AU PRIMIT MUNCĂ ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢII ÎN LOCUL AMENZILOR
579 din cele 759 de dosare gestionate în instanţă, în 2020, de Biroul Juridic din

Primăria Râșnov au vizat înlocuirea unor amenzi cu muncă în folosul comunităţii.
Celelalte 180 de dosare au avut diferite obiecte, cum ar fi drepturi reale, rectificare
carte funciară, achiziţiile publice, plângere contravenţională, contestaţie la exe-
cutare, acţiune în răspundere civilă delictuală, fond funciar, pretenţii etc.

Cele mai mari cantităţi de deșeuri colectate
selectiv au fost de plastic - 2.561,52 tone, 2.501,34
tone - deșeuri din construcţii, hârtie - 2.060 tone.
Cantităţi mai mici au fost de sticlă - 296,50 tone de
sticlă, electronice - 30,62 tone, anvelope sau alte 
categorii de deșeuri care nu intră în categoria
„menajere” - 890,50 tone.

Colectarea selectivă în oraș este organizată pe
două componente: direct (prin intermediul popu-
laţiei, Primăria asigurând infrastructura necesară) și
prin sortare ulterioară (efectuată de către operatorul
de salubritate).

Există în continuare probleme, în sensul în care
sunt destul de dese cazurile în care se amestecă
deșeurile menajere cu cele colectate selectiv, în spe-
cial la platformele colective.

Pădurile Râșnovului, gestionate
durabil și sustenabil 
În 2020, la Râșnov a fost împădurită o suprafaţă

totală de 9,95 hectare, iar pe alte 6,93 de hectare 
s-au făcut lucrări de completare (au fost înlocuiţi
puieţii plantaţi în anii anteriori și care nu s-au dez-
voltat). Pentru plantările de anul trecut s-au folosit
84.400 de puieţi din speciile caracteristice zonei
(molid, brad, fag, paltini de munte și  goruni),
15.000 de bucăţi fiind din pepinierele proprii. Pe
lângă plantările executate, în anul 2020 a fost
înregistrată și o suprafaţă de 37,65 de hectare de
regenerări naturale, incluse într-un program de
lucrări de întreţinere. 

În campania de primăvara 2021, întârziată din
cauza ninsorilor, Ocolul Silvic va realiza pe împă-
duriri integrale pe 2,4 hectare și completări pe 2,63
de hectare - în total 25.150 puieţi forestieri. Zonele
în care se va interveni sunt amplasate în fondul
forestier din apropierea fostei cabanei Cheia, în Valea
Paltinului, precum și în zona drumului forestier
Mălăiești. 

„În pepinierele silvice ale Ocolului se află în
prezent 90.000 de puieţi în diverse stadii de dez-
voltare - molid, brad, fag, paltin de munte, dar și
puieţi ornamentali de tuia, stejar roșu, scoruș și pla-
tan. Aceștia vor fi folosiţi pentru lucrările de împă-
durire din anii următori”, a precizat directorul
Ocolului Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe. 

Activităţile de curăţenie 
în oraș, planificate 
luând în calcul condiţiile 
epidemiologice 
Și anul trecut, și anul acesta, campaniile de

curăţenie generală s-au desfășurat în condiţii spe-
ciale, pentru a nu apărea riscul răspândirii noului
coronavirus. 

În 2020, specificul a fost dezinfectarea periodică
a tuturor străzilor, trotuarelor, locurilor de joacă, a
scărilor de bloc și instituţiilor publice. Anul acesta,
normele sanitare nu mai impun acest lucru ca
necesar, astfel că s-a revenit la protocolul obișnuit. 

Pe fiecare stradă din oraș au fost realizate acţi-
uni de măturare mecanică și manuală, au fost
curăţate rigolele și spaţiile verzi. De asemenea, au
fost verificate locurile de joacă din tot orașul, iar
acolo unde a fost nevoie, s-au făcut reparaţiile
necesare. În paralel, au fost începute în tot orașul
acţiunile de toaletare a vegetaţiei de pe domeniul
public, campanie care este acum în curs de
finalizare. 

La fel ca anul trecut, pentru a se evita răspândi-
rea coronavirusului, populaţia nu este solicitată să se
implice în campania „Luna curăţeniei”.

Tot pentru siguranţa sanitară, și activitatea
râșnovenilor care efectuează muncă în folosul
comunităţii a fost astfel organizată încât să se asi-
gure distanţarea obligatorie. Nu au mai fost organi-
zate, ca în alţi ani, mobilizări  comune cu Goscom
pentru „curăţenie generală” pe zone, toate aceste
lucruri fiind făcute acum treptat.

5 ANI, PESTE 500.000 DE COPACI PLANTAŢI. În total, în perioada
2016 – 2020 s-au plantat 492.900 de puieţi în pădurile Râșnovului. 
În 2021, e în curs plantarea a 25.150 puieţi.

2020 a fost primul an în care cantitatea de deșeuri reciclate 
în orașul Râșnov a fost mai mare decât cea a gunoaielor 
depuse la depozitul de gunoi de la Brașov. 

Ghimbășelul, greu de ţinut curat.
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2020
Sport sub semnul
pandemiei: Cupă
Mondială, pauză
de șapte luni și 
o revenire timidă
pe trambuline

Anul 2020 a fost unul în care sportul
râșnovean, asemenea celui de pe întreg
mapamondul, nu și-a mai putut urma
cursul firesc, în contextul pandemiei de
coronavirus. Doar primele după luni, ia-
nuarie și februarie, au însemnat competiţii
așa cum au fost ele programate, după care
a urmat o pauză de luni bune, iar în toam-
nă întrecerile din mai multe discipline au
început să se reia, destul de puţine însă, faţă
de sezoanele din urmă și, bineînţeles, în
condiţii cu totul aparte.

În acest context, 6 dintre cele 12 secţii
ale CS Olimpic Cetate Râșnov au obţinut
medalii la nivel naţional: karate, lupte
libere, schi fond, schi biatlon, schi sărituri
și scrimă. Un alt plus în 2020 a fost
prezenţa sportivilor clubului râșnovean în
centre olimpice, câte unul la biatlon și
scrimă.

În ceea ce privește competiţiile găz-
duite, deși anul a început bine, cu
tradiţionalele etape de Cupă Mondială la
sărituri la feminin, urmate de premiera
celor masculine de la finalul lunii februarie,
ulterior, până în octombrie, nu s-a mai
putut organiza niciun fel de întreceri. S-a
revenit cu două etape de Cupă FIS (45 de
sportivi, din 6 ţări). În ultima parte a lui
2020, la Complexul Olimpic de pe Valea
Cărbunării s-au mai disputat Campionatele
Naţionale de Sărituri cu Schiurile, Memo-
rialul „Octavian Munteanu”, organizat în
memoria regretatei personalităţi a schiului
românesc, dar și Cupa CSȘ Brașovia. 

Toate competiţiile au fost organizate
fără public, cu respectarea normelor de
protecţie și distanţare.

2021 
O nouă premieră 
pentru Râșnov și 
semne că sportul
începe să-și reia cursul

Cupe mondiale cum n-au mai fost
În ciuda vremurilor nu tocmai bune pe care încă le

traversează societatea, Râșnovul a avut parte de încă o pre-
mieră sportivă de nivel mondial. Astfel, etapele feminine
de Cupă Mondială la sărituri (care au poposit prima dată
la Râșnov în 2014) și cele masculine (din 2020) au ajuns
în orașul nostru, în perioada 18-20 februarie 2021, alături
de o premieră, rundă de echipe mixte. Obţinerea lor a
reprezentat un nou succes al diplomaţiei sportive care
reprezintă Orașul Trandafirilor, iar organizarea lor cu
brio, chiar în condiţii de pandemie, a adus o nouă confir-
mare a prezenţei noastre pe harta mondială a sporturilor
de iarnă.

Ușor, ușor, sperăm ca și competiţiile interne să revină
în număr cât mai mare, deja făcându-se pași în această
direcţie, iar toţi iubitorii sportului, de la mic la mare, să se
bucure de el.

Medalii naţionale în prima 
parte a anului
Schi Biatlon
Nu mai puţin de șapte medalii în Campionatele

Naţionale au obţinut sportivii secţiei de schi biatlon și schi
fond ai CS Olimpic Cetate Râșnov, în sezonul de iarnă
2021. La Campionatele Naţionale de fond pentru copii și
juniori, de la Harghita Băi, Leonard Buduca a terminat pe
locul al treilea, iar la biatlon Daniel Andrei Duicu și
Alexandra Pîrliţeanu au obţinut câte o medalie de argint la
individual, plus una împreună, în echipa mixtă de ștafetă.

De asemenea, în Campionatele Naţionale de juniori
mari, la Cheile Grădiștei, Andrei Ștefan Bălău a terminat pe
locul secund, obţinând și un loc trei, alături de Ionuţ Costea.

Scrimă
Sportiv al secţiei de scrimă a Olimpic Cetate Râșnov,

Bogdan Cristolovean a participat la patru concursuri în
acest an, la diferite categorii de vârstă: locul 20 (din 40) la
Campionatul Naţional de seniori, locul 40 (din 50) la
Campionatul Naţional de juniori, locul 18 (din 50) la
Campionatul Naţional de cadeţi și locul 21 (din 35) la
Cupa României pentru seniori. „Sportivul se pregătește la
Centrul Olimpic de sabie de la Brașov. Urmează, în mai și
iunie, Campionatul Naţional de tineret, unde aș dori să
participăm cu doi sportivi, Campionatul Naţional de
speranţe, unde ne va reprezenta Alexia Dan, și Campio-
natul Naţional de copii, unde patru fete ale Râșnovului
vor participa”, a precizat antrenorul Cezar Ailincă.

Lupte libere
Și sportivii de la lupte libere au avut mai multe com-

petiţii în acest an: 
- Turneu de calificare în Cupa României la categoria

U15 (5-7 martie) – Raul Czinori (locul 2 la 57 kg) și Raul
Montoc (locul 3 la 37 kg); 

- Turneu de calificare în Cupa României la categoria
cadeţi (12-14 martie) – Ionuţ Czinori (locul 3 la 60 kg),
Dumitru Căpușan (locul 2 la 55 kg) și Raul Czinori (locul
2 la 51 kg);

- Finala Cupei României (25-28 martie) la cadeţi, cu
doi sportivi în finala mică – Ionuţ Czinori (locul 4 la 60 kg)
și Raul Czinori (locul 4 la 51 kg), iar Dumitru Căpușan pe
locul 5; 

-  În Finala Cupei României U15, la Odorheiu Secui-
esc, Raul Czinori a terminat pe locul 6 la categoria 57 de
kilograme, iar Raul Montoc tot pe locul 6 la categoria 37
de kilograme. 

„Mai avem, în luna mai, Finala Campionatului
Naţional Individual la U15, în iunie, la Constanţa, Finala
Campionatului Naţional Individual de lupte pe plajă, iar
tot în iunie este programată Finala Campionatului
Naţional de aptitudini specifice, la U15, juniori 4 și juniori
mici”, ne-a spus Ion Condei, antrenor al secţiei de lupte.

Sorin Mitrofan reprezintă „vârful de
lance” al piramidei secţiei de schi sărituri
de la Olimpic Cetate Râșnov. Cu
numeroase medalii obţinute în compe-
tiţiile interne, în ultimii ani, acesta a par-
ticipat la etapa de Cupă Mondială ștafetă-
mixt, desfășurată în premieră la Râșnov, în
februarie 2021, alături de Daniela Har-
alambie, Diana Trâmbiţaș și Daniel Cacina.

Mai mult, sportivul se află în lotul
care se pregătește pentru calificările la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, de la
Beijing, principalul său obiectiv în urmă-
toarea perioadă. 

„În această iarnă, pe lângă partici-
parea la etapa de mixt de la Râșnov,
Sorin a concurat la toate probele Cam-

pionatului Mondial de seniori de la Ober-
stdorf, Germania: echipe mixt, echipe
masculin și individual. La mixt am
reușit să depășim în clasament Statele
Unite ale Americii, iar la echipe-băieţi
am depășit două naţiuni, fiind aproape
de a pătrunde în primele zece. A partici-
pat și la mai multe etape de Cupă Conti-
nentală, la majoritatea fiind aproape de
locul 30, iar la ultima, în Rusia, reușind
chiar să intre în acest top, cu o clasare pe
29 și una pe 30, adunând astfel 3 puncte.
Începem pregătirea pentru sezonul de
vară, cu obiectivul de a aduna în conti-
nuare puncte în Cupa Continentală și
chiar de a participa în câteva etape de
Grand Prix (Cupa Mondială de vară).

Suntem în grafic pentru calificarea lui
Sorin la Jocurile Olimpice de iarnă de la
Beijing, din 2022, iar în cazul nedorit în
care nu va reuși să atingă acest obiectiv
la individual, ar putea face-o la echipe-
mixt”, ne-a spus Remus Tudor,
antrenorul lui Sorin Mitrofan.

CU ȘI FĂRĂ PUBLIC: Cupa Mondială, 2020 vs 2021 

Olimpic Cetate Râșnov a avut o toamnă
ștearsă în Liga a 3-a, iernând abia pe locul
nouă, penultimul din Seria a 5-a, unde a fost

repartizată. Aducerea antrenorului Petre
Lucian în pauza de iarnă a adus revigorarea
mult așteptată, echipa arătând o altă faţă în a

doua parte a sezonului. Olimpic Cetate are 21
de puncte și-a adunat cinci victorii în cele
șapte partide disputate în această primăvară.

REVENIREA ECHIPEI DE LIGA A 3-A

SORIN MITROFAN, SPERANŢA RÂȘNOVULUI 
PENTRU OLIMPIADA DE LA BEIJING

6 dintre cele 12 secţii ale CS Olimpic Cetate Râșnov 
au obţinut medalii naţionale și în de pandemie.
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CĂSĂTORIŢI ÎN 1970, SĂRBĂTORIŢI ÎN 2020 CĂSĂTORIŢI ÎN 1971, SĂRBĂTORIŢI ÎN 2021Momente 
„de aur” 

6 nunţi pentru 3 veacuri 
de căsnicie 

Nu s-au putut organiza evenimente 
colective, dar, simbolic, Râșnovul și-a

felicitat fiecare cuplu de la care putem
învăţa oricând valorile familiei

Chiar dacă, în 2020, evenimentele comunităţii nu s-au
mai putut organiza, printre ele și întâlnirile vârstnicilor orga-
nizate cu sprijinul Primăriei de Sindicatul Pensionarilor din
Râșnov, momentele importante de peste an nu au fost lăsate
uitate. În acest an pandemic (2020 - 2021) nu mai puţin de
12 seniori ai Râșnovului au sărbătorit un eveniment impor-
tant din viaţa lor: Nunta de Aur, care încununează 50 de ani
de căsătorie. Cele 6 cupluri - exemplu pentru valorile fami-
liei au fost sărbătorite simbolic și de comunitate, prin
reprezentanţii acesteia.

Astfel, în anul 2020 au fost trei nunţi de aur în Râșnov,
aniversaţi fiind cei care s-au căsătorit în 1970, și anume Anica
și Dumitru Puiu, Ștefana și Mihai Vlase, Elena și Ilie
Anghelache. 

În 2021, alte trei familii din Râșnov au sărbătorit jumătate
de veac împreună „la bine și la greu”, toate trei în luna martie.

Primii aniversaţi au fost soţii Irina și Petre Ilie, care s-au
căsătorit în anul 1971. Dincolo de cele bune sau grele, înţelep-
ciunea și respectul faţă de cel de aproape i-au ajutat să aibă o
căsnicire trainică și îndelungată, pentru care au fost felicitaţi
de către primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

Un alt cuplu care a ajuns să celebreze 50 de ani de la
momentul căsătoriei este familia Scurtu. Elena și Niculae
au fost vizitaţi, cu prilejul simbolicului moment al „Nunţii
de Aur”, de Carmen Sandu, viceprimar al orașului Râșnov,
care le-a transmis felicitările, dar și gândurile bune din
partea comunităţii noastre. Cu aceeași ocazie, reprezen-
tanţii Primăriei Orașului Râșnov le-au înmânat soţilor
Scurtu o plachetă și le-au transmis cele mai sincere urări de
„La mulţi ani!”.

Moment aniversar „de aur”, în luna martie, a fost și pen-
tru soţii Maria și Petru Krauss, vizitaţi și felicitaţi, de aseme-
nea, din partea râșnovenilor, de către viceprimarul Carmen
Sandu.

- Anica și Dumitru Puiu - Irina și Petre Ilie

- Elena și Niculae Scurtu 

- Maria și Petru Krauss

- Ștefana și Mihai Vlase

- Elena și Ilie Anghelache

„Prin cultură la putere” sau
„Voiește și vei putea” era scris pe
steagul din 1896 pe care-l purta
„căpitanul”, cu mândrie, la toate
evenimentele orașului. Cu același
steag, a părăsit acum scena vieţii 

Mircea Ilie, cel mai bătrân călușar din
Râșnov s-a stins din viaţă la vârsta de 93 de
ani, anunţul fiind făcut joi, 22 aprilie 2021,
de Primăria Râșnov, care i-a adus un ultim
omagiu, în numele întregii comunităţi, care
l-a respectat și îi este recunoscătoare „căpi-
tanului” pentru dăruirea și preţuirea valo-
rilor și tradiţiilor locale.

Veteranul a dansat de când se știe și
spunea că îi este atât de drag jocul că nu
poate să stea departe de el. „Vreau să joc cât
mă ţin picioarele”, spunea căpitanul călușa-
rilor râșnoveni. În fiecare an, seniorul parti-
cipa la tradiţionalul bal al călușarilor, tradiţie
la care râșnovenii ţin și la care vin în număr
mare de fiecare dată.

„Era prin 43-44, bătrânii jucau la sală, la
Ducar, undeva prin Valea Popii. Mă duceam
și eu, eram ucenic pe timpurile acelea. Am
învăţat stând în spatele lor și apoi am ajuns

«căpitan» de joc”, povestea Mircea Ilie. La cei
93 de ani ai săi, era cel mai longeviv căpitan
al unei cete de călușari din ţară. 

Din tată-n fiu! Așa a fost transmisă pasi-
unea pentru joc și voie bună. „Tatăl meu a
fost călușar și m-a învăţat să dansez pe
mine, dar și pe ceilalţi opt fraţi ai mei. Noi
am jucat cu bătrânii satului până când
vechiul căpitan mi-a predat ștafeta pentru
că era în vârstă. Așa am ajuns căpitan al
călușarilor la 40 de ani și mai am funcţia
asta și în ziua de azi”, povestea Mircea Ilie
cu mult drag, la ultimul bal al călușarilor, 
în 2020.

La fiecare eveniment la care participa,
seniorul râșnovean purta cu mândrie portul
tradiţional, dar și Steagul Călușarilor,
moștenit de la Societatea de Lectură
Română, fondată în 1896, fiind dovadă a
vechimii acestei datini. Cu acest steag,
conducătorul călușarilor intra pe scenă și
conducea dansul, iar pe el sunt inscripţionate
mesaje de mare valoare simbolică, scrise în
limba română: „Voiește și vei putea”, „În
unire stă puterea”, „Prin cultură la putere”,
„Cartea face pe om”. Cu același steag, pe care
l-a respectat cu sfinţenie, Mircea Ilie a părăsit
scena vieţii.

Dumnezeu să-l odihnească!

Râșnovul a pierdut un simbol: Mircea Ilie, cel mai bătrân călușar din ţară


