Primăria și Consiliul Local Râșnov vă urează
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Suntem
în
Săptămâna Patimilor și se apropie
Paștele, una dintre cele mai mari
sărbători ale creștinătăţii. Doresc
râșnovenilor să își
petreacă aceste
zile alături de cei
dragi în pace și
liniște, să își reînnoiască forţele și
să revină la activităţile lor de zi cu
zi, gata să pună în
practică gândurile
bune pe care aADRIAN VEȘTEA
ceastă sărbătoare
Primarul orașului Râșnov
ni le aduce tuturor. Credinţa ne-a unit și ne-a ajutat, întotdeauna, să mergem mai departe.
Cine ne va călca pragul să fie binevenit și
tratat cu cinstea cuvenită, iar gândurile bune
pe care le nutrim în aceste zile să fie o permanenţă, pentru că doar așa vom putea
spune cu inima deschisă oricărui creștin
„Hristos a Înviat”. Și nu vom greși nici
răspunzând „Adevărat a Înviat”.
Să aveţi Sărbători fericite și îmbelșugate,
alături de toţi cei dragi!
Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, primiţi din
partea Consiliului Local Râșnov cele mai calde
urări de sănătate, fericire, prosperitate și
împliniri pe toate planurile. Fie ca minunea
Învierii Domnului să vă aducă armonie în casă și
în gând, împăcare sufletească, bucurie și speranţă de mai bine!
Sărbători fericite!
Consiliul Local al orașului Râșnov
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Iepurașul de Paște a
pregătit cadourile
pentru Ziua Copilului

Două mari inaugurări au fost
anunţate pentru 1 Iunie: Parcul
cu Dinozauri și trenuleţul cu
cremalieră care urcă din centrul
orașului la Cetatea Râșnov Paginile 3 și 8

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

Protopop Stavrofor
Pr. Gheorghe Colţea
Protopop de Bran - Râșnov Zărnești

Preot Coroiu Ioan Ovidiu,
Parohul Bisericii „Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena” Râșnov IV

Preot Dorin Șerban
Parohia Ortodoxă
Râșnov II

Preot paroh iconom stavrofor
Radu Bogdan,
Parohia Ortodoxă
Râșnov I

Preot Valeriu Frăţilă,
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Râșnov III

Paginile 4 și 5

Învierea mică nu
se mai desfășoară
în centrul orașului
Din cauza lucrărilor de
reabilitare a centrului istoric,
tradiţionala slujbă din duminica
Paștelui va fi oficiată în biserici,
de către fiecare preot în parte
Râșnovenii, dar și turiștii aflaţi în
„Orașul Trandafirilor” obișnuiau să
participe, an de an, la slujba din duminica Paștelui, oficiată în aer liber,
chiar în centrul orașului. Tradiţia nu
va putea fi respectată și în acest an,
centrul orașului aflându-se în plin
proces al lucrărilor de reabilitare.
Astfel, fiecare dintre preoţii celor patru parohii ortodoxe din Râșnov va
oficia liturghia în propria biserică,
începând cu ora 12.00. Oficiată în
toate bisericile ortodoxe din lume,
slujba Vecerniei din prima zi de Paște se mai numește și Învierea Mică,
prilej de a lua Lumina adusă de la Ierusalim pentru toţi cei care nu au reușit acest lucru în noaptea de Înviere.

INFRASTRUCTURĂ
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Râșnovul subteran
începe să prindă contur
Constructorul are în plan ca în trei luni să finalizeze
lucrările majore în subteran. De la începutul lui iulie se
va trece la finisaje și la amenajarea piaţetei pietonale

S-au deschis
șantierele pe
străzile
Râșnovului
De la jumătatea lui martie s-au
reluat lucrările în Primăverii,
iar după Paști încep lucrările
și în celelalte cartiere

Cum se va face accesul
Tunelul rutier va avea o lungime de 316
metri și va face legătura între străzile
Valea Cetăţii și Izvor. Pasajul va avea sens
unic dinspre Piaţa Unirii spre strada
Izvorului, partea carosabilă urmând să
aibă o lăţime de 3,95 metri și să fie
încadrată pe ambele părţi de trotuare.
Pantele de acces în pasaj vor avea o înclinaţie de 8,99% în partea de intrare dinspre I.L. Caragiale, care va fi de altfel și
cea mai lungă, aproape 85 de metri, iar la
ieșirea dinspre Izvorului, de 8,53%, cu o
lungime de aproximativ 42 de metri. Parcarea, care va avea 100 de locuri, se va
afla la o adâncime de 3,55 metri, iar accesul se va face din tunelul rutier. Pentru
ieșirea din parcare se vor amenaja scări,
dar și un lift. La suprafaţă, pe lângă
piaţetă, vor exista și benzi de circulaţie
care vor fi destinate exclusiv mașinilor de
intervenţie, însă traficul rutier va fi dirijat
prin subteran, astfel ca Piaţa Unirii să fie
exclusiv pietonală.

Lucrările de amenajare a tunelului și a
parcării subterane din centrul Râșnovului
avansează de la o zi la alta. Constructorul a
dat garanţia că întreaga investiţie va fi predată la cheie până la finele anului, respectiv
când este termenul final de cheltuire a banilor europeni, ţinând cont că 98% din suma
aferentă proiectului este suportată de Uniunea Europeană. Ordinul de începere a
lucrărilor a fost dat în data de 23 ianuarie și
chiar dacă iarna și-a mai arătat colţii în ultima perioadă, muncitorii au lucrat la foc
continuu când vremea le-a permis, în unele
zile, până în toiul nopţii. Pentru a se putea
lucra în subteran, întâi de toate s-a turnat
un soi de cofraj, pe întreaga suprafaţă a
Pieţei Unirii, cu ajutorul unui utilaj special.
Practic, utilajul a permis săparea unor
șanţuri în care s-au turnat niște pereţi
mulaţi, care au rolul de susţinere a
malurilor și de proteja clădirile din jur.
„Pentru a se putea face excavările, care vor
însemna scoaterea a aproximativ 18.000 de
metri cubi de pământ din centrul Râșnovului, constructorul a adus un utilaj special
din Italia. Acesta poate executa săpături
până la o adâncime de 126 de metri, dar în
cazul proiectului de reamenajare a centrului orașului nostru se va săpa doar până la
o adâncime de maximum 13 metri. Pereţii
au fost deja turnaţi, astfel că s-au început
excavările”, a precizat primarul Adrian
Veștea. În aceste șanţuri a fost introdusă,
mai întâi, bentonită, care este de fapt un
noroi special care are rolul de a susţine
malurile, iar apoi s-au introdus armăturile
și s-a turnat betonul.

Aer de primăvară în oraș
Fiecare sfârșit de iarnă și început de
sezon cald înseamnă, pentru orice gospodar
care se respectă, „primenirea” locuinţei, același lucru întâmplându-se și cu întreaga
noastră localitate. Tradiţionala acţiune de
curăţenie ce are loc în fiecare an la Râșnov a
început încă din luna martie, astfel că orașul
întâmpină sărbătorile pascale cu o nouă
„faţă”. Campania desfășurată de Primăria
Râșnov împreună cu Goscom Cetatea Râșnov
s-a realizat cu ajutorul deţinuţilor de la Penitenciarul Codlea, aceștia curăţând toate
străzile, parcurile și spaţiile verzi din oraș. Sau efectuat activităţi de toaletare a arborilor
de pe domeniul public în cartierele orașului,
precum și ample acţiuni de igienizare a
arterelor de circulaţie. În paralel, autorităţile

locale s-au ocupat de reabilitarea, din punct
de vedere al spaţiilor verzi, a străzilor Izvor și
Tudor Vladimirescu, recent asfaltate. Acestora le-au fost realizate pe ambele părţi aliniamente din arbori „carpinus betulus fastigiata”, în respectivele zone ale orașului fiind
totodată plantaţi nu mai puţin de 5.000 de
trandafiri. De asemenea, restul zonelor verzi
aferente străzilor Izvor și Tudor Vladimirescu
au fost gazonate. „În aceeași manieră se va
continua cu amenajarea spaţiilor verzi și în
ceea ce privește străzile aflate în curs de
asfaltare. După Paști, rând pe rând, va fi
abordată câte o arteră din oraș care va beneficia de aceleași acţiuni, în funcţie de graficul lucrărilor de asfaltare”, ne-a declarat primarul Adrian Veștea.

Peste 1.500 de betoniere
pentru plafon

Planul constructorului este ca până în luna
iulie să finalizeze toate lucrările în subteran și
să treacă la finisaje, dar și la amenajarea piaţetei. Aceasta va fi placată cu granit, se vor amenaja și scuaruri cu verdeaţă, o fântână arteziană, dar și o scenă pentru evenimente. Și dimensiunea plafonului care va rămâne între
pavimentul de la suprafaţă și „tavanul” pasajului rutier și al parcării va varia ca dimensiune,
ţinând cont că parcarea va fi la - 3,55 metri, iar
tunelul rutier va ajunge la o adâncime și de 6,5 metri. În plafonul de beton care va acoperi
amenajările subterane se vor băga aproximativ
7.000 de metri cubi de beton, adică mai bine de
1.500 de autobetoniere. Pardoseala în parcare
va fi executată din beton elicopterizat, iar pentru zona de trafic auto, din beton tratat cu rășini sau vopsea epoxidică de trafic auto. Ţinând
cont că se sapă la o adâncime considerabilă,
pentru protejarea zonei, structura de rezistenţă
va fi una specială. „Cred că această așteptare și
acest deranj va merita, după ce se vor finaliza
toate lucrările, iar Piaţa Unirii va fi cu totul
schimbată și va deveni un adevărat punct de atracţie al orașului. Mă bucur că am găsit, în
sfârșit, un constructor serios care va putea recupera întârzierea pricinuită de firma spaniolă
care a câștigat licitaţia iniţială, iar apoi nu s-a
mai apucat de treabă”, a subliniat primarul
Râșnovului. Lucrările sunt executate de către
compania Bilfinger Baugesellschaft mbH în
asociere cu firma brașoveană Scorillo Intercom SRL, iar preţul final pentru realizarea
investiţiei, ca urmare a licitaţiei, este de
15.573.890, 89 lei cu tot cu TVA.

Venirea primăverii a însemnat și
deschiderea unor șantiere în vederea reabilitării infrastructurii stradale din Râșnov. Astfel, din data de 16 martie au fost reluate
lucrările de modernizare a străzilor din
cartierul Primăverii, care au demarat în
toamna lui 2014, dar au fost stagnate la
venirea iernii. Autorităţile râșnovene speră ca
până cel târziu în luna iulie anul acesta să
finalizeze acest proiect. Anul trecut au fost
definitivate modernizările pe strada Lalelelor,
dar și parţial pe Panseluţelor și Garofiţei, pe
tronsoanele dintre Lalelelor și Brândușelor.
În această primăvară, muncitorii s-au apucat
de treabă pe strada Trandafirilor și urmează
ca străzile Orhideei, Narciselor și Gladiolelor
să intre în șantier în perioada următoare.
Totodată, alte 32 de străzi din oraș vor

Lucrări pe strada Trandafirilor.
intra în reparaţii capitale până la finele acestui
an. Pentru 22 dintre acestea (Mișu Pop, Piaţa
Scolii, Postăvarului, Mihail Sadoveanu, Panduri, Aurel Vlaicu, Eroilor, Bucegi, Cpt. Iancu
Sofran, George Coșbuc, Iazului, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ion Heliade Rădulescu,
Alexandru Vlahuţă, Vasile Alecsandri, George
Topârceanu, Zaharia Stancu, Primăverii,
Toamnei, Ana Ipătescu, Libertăţii și Ghimbășel) procedurile de licitaţie, organizate pe
două loturi, au fost finalizate, amplasamentele
fiind predate constructorilor. Ordinul de
începere a lucrărilor va fi dat imediat după
Paști, după un grafic astfel încât să nu fie perturbată circulaţia auto în oraș.
Pentru alte 10 străzi (Vulcan, Vânători,
Str. Mică, Salciei, Gării, Câmpului, Gheorghe
Lazăr, Nicolae Bălcescu, Romulus Cristoloveanu și Matei Basarab), atribuirea contractelor e în curs, demararea lucrărilor
urmând a fi posibilă tot din aprilie – mai.
„Vrem ca până la finele anului să finalizăm lucrările în cazul celor trei loturi. De asemenea, tot pentru 2015 avem în plan și
reabilitarea străzilor Brândușelor, 1 Mai, Mihai Viteazu, Ion Creangă, Florilor și continuarea lucrărilor pe Drumul Judeţean 101
spre Glăjărie. În cazul acestor străzi, suntem
la faza de proiectare. Totodată, vrem să demarăm și o resistematizare în ceea ce privește infrastructura stradală din cartierele
Chimica, ISR și Florilor. Este un proiect
complex ce vizează atât asfaltarea străzilor
care nu au fost încă reabilitate, dar și reamenajarea locurilor de parcare și a spaţiilor
verzi”, a explicat primarul Adrian Veștea. În
bugetul pe acest an al orașului au fost alocate
18,4 milioane de lei (4,1 milioane de euro)
pentru investiţii în infrastructura stradală,
fiind cea mai mare sumă alocată pentru acest
capitol din 1990 și până în prezent.

INVESTIŢII
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Un nou proiect unic, la Râșnov: grădină botanică
și rozariu cu sute de specii de trandafiri
Parcul știinţific și de agrement din spatele trambulinelor de pe Valea Cărbunării va fi realizat în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură Brașov
O idee mai veche, cea a parcului dendrologic, prinde contur la Râșnov, dar într-o formă
mult extinsă, cu impact regional, pentru a
putea fi finanţat în ciclul bugetar 2015 – 2020
de Uniunea Europeană. Astfel, primarul Adrian
Veștea, cel care a iniţiat acest proiect, cooptând
ca partener al Primăriei Facultatea de Silvicultură din Brașov, a luat decizia de a dezvolta
planul iniţial și de a crea la Râșnov un parc știinţific și de agrement care să cuprindă pe lângă
grădina dendrologică (o colecţie de arbori pentru cei care nu sunt familizarizaţi cu termenul, n.red.), și o grădină botanică și un
rozariu. „Am luat prima dată decizia de a
amenaja un parc dendrologic la Râșnov pentru a aduce un plus de valoare orașului nostru, în contextul în care judeţul Brașov nu mai
are de mult o grădină dendrologică publică.
Ulterior a venit ideea de a crea și o grădină
botanică, tocmai pentru a crea o nouă atracţie
pe partea de agrement în turism, având în
vedere că în Brașov și în judeţele învecinate, pe
o rază destul de largă, nu mai există niciuna
din cele trei componente ale proiectului: parc
dendrologic, grădină botanică, respectiv rozariu. Totodată, impactul regional încadrează
proiectul Râșnovului și pentru finanţare nerambursabilă, având în vedere că, începând cu
2015, Uniunea Europeană impune ca obligatoriu acest criteriu, al importanţei regionale”,
ne-a declarat primarul Adrian Veștea.
Și rozariul care va fi construit în parc și va
expune soiuri de trandafiri aclimatizate în
România reprezintă o noutate. Iniţiativa a fost

inspirată de vechea denumire a Râșnovului,
„Orașul Trandafirilor”, rozariul urmând a
deveni astfel un nou simbol al urbei.
Proiectul va fi implementat de Primăria
Râșnov prin Ocolul Silvic al orașului. „Deocamdată suntem într-un stadiu incipient, nu
ne putem pronunţa asupra prea multor detalii

tehnice sau financiare. Am contractat un
proiectant din București care a realizat parcuri asemănătoare în ţară, dar și în Franţa și
Marea Britanie. Deocamdată știm sigur că
parcul se va întinde pe o suprafaţă de aproximativ trei hectare și va fi situat în spatele
trambulinelor de pe Valea Cărbunării. Accesul
va fi realizat prin două trasee, unul principal,
din Valea Râșnoavei, unde se poate ajunge
foarte ușor din drumul naţional care leagă
Râșnovul de Predeal. Accesul secundar va fi
făcut dinspre trambuline”, ne-a declarat Adrian Apostu (foto stânga), șeful Ocolului Silvic
Râșnov. Principalul atuu al locaţiei alese este
că prin zonă trece și un pârâu, astfel că pot fi
introduse specii iubitoare de apă, iar pe măsură
ce se urcă pe versant, care este pe partea
însorită, se pot planta și specii iubitoare de căldură. Pentru a atrage cât mai mulţi turiști, în
plan e și o zonă de divertisment.
„Într-un anumit punct, pârâul
face o buclă cu ajutorul căreia
vom amenaja un lac cu ponton și
nuferi”, a mai precizat Adrian Apostu.
„Pe lângă partea de recreere, dorim să
insistăm și pe latura știinţifică”, a completat acesta. Astfel, proiectul va fi realizat în colaborare cu specialiștii Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii „Transilvania” Brașov, ai cărei
studenţi realizează acum măsurătorile
necesare și fac o inventariere a speciilor din zonă. „Studenţii lucrează
intens în această perioadă la

partea de proiectare a parcului, chiar și în
zilele când vremea nu este tocmai prietenoasă. Se fac toate măsurile, iar în luna
iunie, cel târziu iulie, proiectul va fi gata și îl
vom putea prezenta”, a afirmat Alexandru
Lucian Curtu, decanul Facultăţii de Silvicultură (foto dreapta).

zistând pe Pământ mai bine de 5 milioane
de ani. Alături de acesta, a străbătut drumul
tocmai din Germania și Pteranodon,
reprezentantul uneia din puţinele specii de
dinozauri zburători.
Parcul prezintă și o premieră la nivel
Inaugurarea, anunţată pentru 1 Iunie
mondial, tehnologia digitală prin care au
Dinozaurii au pus de ceva vreme „stăpâ- pentru că Râșfost realizaţi ochii
este
nire” pe drumul care duce către Cetatea novul
unora dintre repRâșnovului și se pregătesc să-și întâmpine staţiune de intilele gigant. Aceștia
oaspeţii începând cu luna iunie. Lucrările teres naţional,
au fost construiţi
de amenajare a parcului tematic din orașul iar cetatea din
manual, prin zeci de
nostru se află, așadar, pe ultima sută de l o c a l i t a t e
mii de puncte, iar
metri, în această perioadă fiind montate atrage peste
efectul rezultat este
punctele de observaţie aflate la înălţimea 240.000 de
acela că deși este
static, ochiul dinocoronamentului arborilor. „Dacă nu vom turiști pe an.
zaurului lasă impreîntâmpina probleme mari cu vremea, de Pentru Europa de Sud,
sia că îl urmărește
Ziua Copiilor vom inaugura Dino Parcul.
o finanţare
tot timpul pe vizitaSe lucrează intens la amenajarea lacului în
similară a
tor. O altă surpriză
care vor putea fi văzute speciile acvatice de
fost obţinută
de care copiii, pădinozauri. Totodată, se montează acele de Serbia.
rinţii și bunicii vor
«tree-house» și se dotează clădirea princiÎntre
avea parte la Dino
pală cu tot ce mai e nevoie. Pe lângă cine- cele 46 de
Parc sunt dinozaurii
ma, aceasta va oferi vizitatorilor și alte sur- exemplare
„mișcători”. Parcul
prize pe care le vom dezvălui la momentul care
vor
va beneficia de o
lansării”, ne-a declarat reprezentatul firmei putea
fi
clădire multifunccare dezvoltă Dino Parc Râșnov.
admirate
ţională, pe 2 etaje,
Locaţia se dorește a fi una din principalele în decorul
care va cuprinde
atracţii turistice ale judeţului Brașov, com- s u p e r b
locuri de joacă și un
pletând astfel o ofertă bogată pe care Orașul
cinema. De asemeTrandafirilor o pune la dispoziţia vizitatorilor
nea, vor exista locuri
săi. Parcul se întinde pe 1,6 hectare și este
de joacă și la exteriunic în Europa de Est, proiecte similare
or, iar traseul urmat
existând în Germania sau Austria. Investitorii
de vizitatori va
români au colaborat cu specialiști germani
prezenta evoluţia
pentru ca parcul de la Râșnov să fie autentic.
speciilor de dinoCompania care a amenajat parcul a dat o
zaur. Cei care vor
bătălie mare pentru a obţine finanţare eurodori să aibă o privire
peană pentru acest proiect, Uniunea Eurode ansamblu vor pupeană având finanţare pentru un singur
tea utiliza foișoarele
proiect în această zonă. Finanţarea de 5 mili- Lucrările de amenajare a parcului tematic au intrat pe ultima sută de metri, în această perioadă
de observaţie.
oane de euro a fost câștigată de ţara noastră lucrându-se la foișoarele de observaţie, la lac și la ultimele detalii în clădirea principală.

Dinozaurii se pregătesc
să-și întâmpine oaspeţii

sub Cetate se află și reprezentantul celei mai
mici specii de dinozauri
din istorie, de doar 30
de centimetri, dar totodată una dintre cele
mai longevive, re-
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Învierea Lui Hristos - Credinţă, curaj și speranţă

„Și-armat voi ieși eu afară,
Și veseli vom trece noi iară
Prin suliţi și foc înainte,
Să ţie potrivnicii minte
Că-s vii, când e vorba de ţară,
Și morţii-n morminte!”
(Moartea lui Gelu – George Coșbuc)
Așa cum de câţiva ani ne-am obișnuit și în anul
acesta de Învierea Domnului adresez cititorilor noștri
dragi, câteva cuvinte de învăţătură, bucurie și binecuvântare.
În cele pe care le-am scris, în anii precedenţi, miam propus să explic din punct de vedere teologic și al
mărturisirii de credinţă, valoarea mântuitoare și
taina sărbătorii Paștelui cu toate că știam că adevărul
Învierii Domnului stă mai mult în dreptul credinţei
decât al știinţei. Așa am crezut că e bine deoarece
trăind în societate, în mijlocul oamenilor și
cunoscând frământările lor, am știut cât de puţin este
înţeleasă sărbătoarea Sfintei Învieri și mai ales cât de
superficială este trăirea ei în manifestarea intimă,
personală și comunitară.
Este posibil ca unii dintre cititorii noștrii să fi
găsit în cuvântul meu răspuns la frământările și
întrebările lor iar alţii, cei mai fericiţi, să fi găsit chiar
mângâiere și speranţă în trăirile lor. M-aș bucura dacă
ar fi așa, pentru că eu însumi aș avea conștiinţa împăcată că nu am făcut lucruri fără de folos sau așa cum
se spune în zicerea populară, nu am pierdut vremea
doar aflându-mă în treabă. Știu că e important să
înţelegem sensul teologic al sărbătorilor religioase și
să propovăduim acest sens dar mai mult știu că mai
valoros este să ne însușim sărbătoarea cu tot harul ei
și să o trăim în folosul mântuirii noastre.
De fiecare dată cuvântul meu a fost dăruit cititorilor ca un dar izvorât din tainiţele adânci ale inimii
unui preot, din trările și frămâtările tainice ale unui
om cu credinţă temeinică și din înţelepciunea plină
de har a unui duhovnic și de fiecare dată m-am bucurat când am primit semnale mulţumitoare și pline de
bucurie, din partea unora dintre ei. Știu cât de mult
contează oamenii pe cuvântul unui duhovnic și de
aceea responsabilitatea celor rostite și mai ales
responsabilitatea celor scrise de el este enorm de
mare. Cuvântul duhovnicului este cuvântul lui Dumnezeu și este cuvânt profetic și cu putere dătătoare de

viaţă.
Anul 2015 este un an foarte special și foarte
important în iconomia mântuirii noastre personale
dar mai ales în împlinirea destinului veșnic al neamului nostru. Frământările grele din societatea
românească seamănă cu vânturile care aduc fie
geruri năpraznice, fie secetă, fie furtuni înfiorătoare.
Ceea ce până acum se încălzea la foc mic aburind,
încet, încet a început să fiarbă și nu mai este mult
până când va clocoti arzător. Nori negri se adună deasupra noastră și veștile rele ne spun că cei mari ne-au
pus gând rău.
Din fiinţele fericite care oarecând am zburdat pe
faţa pământului în libertate și ne-am bucurat că am
avut șansa de a exista – ne-am transformat în persoane pline de îngrijorare bântuite de teamă și lipsite
de orizonturi. Ne este și frică să vorbim pe faţă despre
problemele noastre. Șoptim pe la colţuri abia
îndrăznind să ne întrebăm unii pe alţii despre ceea ce
ar putea să ne aducă ziua de mâine. Ne temem unii
de alţii și ne este frică și de noi înșine. Din persoanele
pline de demnitate pe care Dumnezeu – Făcătorul lea rânduit să stăpânească făptura am ajuns entităţi
vulnerabile care nu-și mai pot gestiona nici propriul
destin. Ca la jocul de cărţi, am dorit mult, am mizat
pe tot și se pare că am rămas cu nimic.
Tinerii noștrii sunt îngrijoraţi și unii chiar
înspăimântaţi de perspectiva zilei de mâine. Norii
negrii care se ivesc la orizont ne înfioară și nu mai
credem că am putea să ne facem planuri de viitor.
Răutatea în societate s-a înmulţit și în derută am
pierdut orice reper moral. Ca unii care nu mai au
frică de Dumnezeu am început să ne bucurăm de răul
care se întâmplă aproapelui nostru. Societatea
umană care și-a cerut independenţă faţă de Dumnezeu având pretenţia că e constructivă prin sine a
ajuns să fie demolatoare și distructivă zdrobindu-i pe
cei care o compun și i se supun.
Fiecare dintre noi avem propria noastră responsabilitate pentru felul în care arată acum lumea. Am
aruncat la gunoi setul de valori religios – morale pe
care le-am primit ca zestre de la generaţiile de înaintași ai noștrii și am pus în locul lor legi izvodite de
minţi lipsite de har care în loc să ne slujească, dăruindu-ne fericire, ne-au robit. A devenit valabilă zicerea
despre care credeam că e doar maximă literară
„nimeni nu este mai presus de lege” și acum fiecare
dintre noi simţim pe propria piele rigorile robiei la
literă în detrimentul libertăţii spiritului uman. Am
crezut că găsim libertate și am intrat în robie.
Pentru că am folosit mai mult mintea decât
inima și am ridicat statui raţiunii ignorând trăirile
morale și iubirea – am ajuns robii propriei noastre
deșteptăciuni. Suntem cenzuraţi și supravegheaţi de
cele pe care noi înșine le-am creat crezând că îl vom
înlocui pe Dumnezeu care aveam impresia că e prea
„dădacă” pentru noi deștepţii și că știe prea multe
despre noi limitându-ne libertăţile pe care noi le
doream libertinaje.
Ticăloșia născută din nebuloasa minţii raţionale
dar lipsite de har – a mers atât de departe încât am
început să demonstrăm în pieţe public împotriva lui
Dumnezeu și a însemnelor religioase dar în derută
continuăm să ciocnim ouă roșii și să ne salutăm cu
„Hristos a Înviat”. Ne este greu să ne mai înţelegem
noi pe noi înșine. Însă ceea ce este mai rău, am ajuns
să vedem bine că mergem pe un drum greșit dar ne
încăpăţânăm să continuăm călătoria, refuzând orice
propunere de întoarcere.
Noi înșine am devenit ca un tăvălug care ne
zdrobește pe noi înșine și pe care nimeni nu-l mai
poate opri. Îndrăznesc să cred și să spun că nici

învăţătorii și nici mentorii noștri spirituali nu mai au
curajul să spună adevărul. Încep să înţeleg cuvintele
tainice ale părinţilor noștrii care în simplitatea lor
plină de har ne spuneau că niciodată salvarea nu a
stat în noi înșine ci de fiecare dată a venit ca un dar al
iubirii lui Dumnezeu, pentru că omul lăsat la mintea
lui piere ca o pradă a propriei lui nebunii.
Mă feresc să spun în mod direct ce ne așteaptă
dar știu că foarte mulţi presimt că musafiri nepoftiţi
sunt pe drum și că în curând ne vor bate la ușă. Trebuie să știm că teama nu ne salvează ci pregătirea,
pocăinţa, privegherea și înarmarea cu har. Știu însă
un lucru și îl spun cu curaj, în ziua Învierii Domnului Iisus Hristos, că pentru rugăciunile moșilor și
strămoșilor noștrii și mai ales pentru rugăciunile
Sfinţilor noștrii ocrotitori – Domnul Dumnezeu ne
va izbăvi. Știu că înţelepciunea Lui întrece nebunia
noastră și că iubirea Lui prisosește peste lepădarea
noastră. Înainte de a ne călca casa, prădătorii noștrii
ne-au încăierat și ne-au pus să ne batem între noi în
așa fel încât atunci când ei vor veni cetatea să nu mai
fie păzită. Am ajuns să facem răul crezând că facem
binele iar această realitate îi bucură pe vrăjmașii
noștrii care își freacă mâinile și râd de noi – dispreţuindu-ne. Mintea noastră nu mai procesează
corect realităţile și în loc să ne pregătim să apărăm
cetatea ne batem să scoatem religia din școli și să
dăm jos icoanele de pe pereţi.
Dragii mei prieteni, ortodocșii mei preaiubiţi și
românilor copii ai neamului nostru prea dulce – e
timpul să ne revenim, să ne reculegem și să redevenim ceea ce am fost – un popor mândru, un neam
harnic, un neam evlavios și credincios, cu perspectiva bucuriei acestei lumi și a veșniciei Împărăţiei lui
Dumnezeu.
Revenirea noastră în normalitatea unui neam
care Îl are pe Atotputernicul Dumnezeu – părinte și
ocrotitor, îi va face pe vrăjmașii noștri să se uite în
cetatea noastră pe gaura cheii și văzându-ne proviziile de mană cerească și armele iubirii lui Dumnezeu
– pregătite să răspundă celor care aruncă săgeţi
otrăvite peste noi – îi va pune pe fugă și îi va împinge
în propriile lor săbii, chiar spre uimirea lor.
Unii dintre cei mari și puternici ne-au pus gând
rău foarte și de aceea vă chem pe toţi, prin acest
cuvânt scris pentru Înviere, să revenim sub mantia
protectoare a lui Dumnezeu. Căinţa și Harul lui
Dumnezeu ne vor salva. Este nevoie să ne înarmăm
cu înţelepciune, cu iubire și cu nădejde. Să priveghem cu rugăciune și cu post. Să lepădăm dezbinarea
și să înmulţim iubirea între fraţi. Este nevoie să
regăsim competiţia morală în societate și să priveghem ca cei înţelepţi – pregătiţi să răspundem
săgeţilor arzătoare ale celor vicleni. Pentru că nu
știm nici ziua nici ceasul, priveghind, trebuie să fim
pregătiţi permanent. Anul 2015 și cei care vor urma
au o însemnătate aparte pentru destinul neamului
nostru. Nădejdea noastră e plină de nemurire. Dacă
ne va fi bine să știm că acel bine îl avem ca dar de la
Dumnezeu și nu ca rod al vredniciei noastre.
Venirea tot mai multor Sfinţi în ţara noastră, unii
din ei lăsând părticele din trupurile lor aici, venirea
multor Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului și descoperirea tot mai multor Sfinţi ai noștrii
– în anii din urmă – ne arată că Bunul Dumnezeu
înarmează și înmulţește apărătorii noștrii pregătindu-ne să facem faţă celor necunoscute nouă dar care
ne pândesc ca hienele gata de pradă.
Curajul nostru duhovnicesc trebuie să fie mare.
Istoria noastră ne stă mărturie pentru dragostea de
care neamul nostru s-a bucurat permanent din
partea lui Dumnezeu și în același timp este și o

chezășie pentru viitorul copiilor noștrii.
Ziua Învierii trebuie să fie și o zi a învierii speranţei noastre în binele zilelor ce vor veni dar și un
argument pentru învierea valorilor religios – morale
ale neamului nostru care timp de 2000 de ani a fost
purtat, ca un copil dezmierdat, ţinut pe braţe de
Dumnezeu, prin istorie.
Ziua Învierii este mai mult decât un prilej de a
face cumpărături pentru a ne sătura pântecele, de a
face banchete și de a bea vin din belșug. Este ziua
speranţei care ne spune că Dumnezeul nostru este
biruitor în numele nostru și pentru noi și este ziua
care ne arată că după moarte vine Înviere iar după
norii negrii prevestitori de furtună, vine soarele și
cerul senin. Și că vom fi ce am fost și mai mult decât
atât...
Să ai ochi să vezi și să ai credinţă să crezi!
Pentru rugăciunile moșilor și strămoșilor noștri
Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!
PS. În 18 noiembrie 2014 – în Bucegi am scos
din mormânt doi Sfinţi, ultimii pustnici de la Peștera
Ialomiţei. Da, avem ocrotitori...

Hristos a Înviat! Aprilie 2015
Părintele Gheorghe Colţea,
Protoiereu de Bran-Zărnești

Mesajul pr. Radu Bogdan cu prilejul Învierii Domnului
„O, Paștile cele mari și preasfinţite, Hristoase, o,
înţelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și Puterea,
dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim cu Tine în
ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”. Sărbătoare a
sărbătorilor și praznic al praznicelor este luminata zi
de astăzi. Cel mai răspândit nume al ei din vremurile
cele mai vechi este „PAȘTE”.
Știm ce va fi la Paști, știm ce se prăznuiește la
Paști, știm ce se prăznuiește în zilele care urmează.
De fapt, Paștile sunt în fiecare an la fel din punct de
vedere al rânduielilor bisericești. În fiecare an
spunem aceleași cuvinte, în fiecare an avem aceleași
trăiri duhovnicești, în fiecare an stăm în faţa Mântuitorului înviat, în prăznuirea cea de peste an, pentru
că e rânduiala în sfânta noastră Biserică sa, avem o zi,

de fapt o săptămână de Paști. O zi de Paști, Ziua
Învierii, pe care a făcut-o Domnul „să ne bucurăm și
să ne veselim într-însa”, apoi zile ale Învierii, vreme
de o săptămână, Săptămâna Luminată, care-i toată
săptămâna de Paști, și aceasta în fiecare an. De fapt,
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu o
prăznuim numai la Paști, ci o prăznuim în fiecare
Duminică. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o
sărbătorim la fiecare Sfânta Liturghie. Fiecare Sfântă
Liturghie fiind o sărbătoare cuprinzătoare, este și în
legătură cu Sf. Paști, „praznic al praznicelor, sărbătoare a sărbătorilor”. Am trăit Ziua de Paști, Săptămâna de Paști, Săptămâna Luminată, de-a lungul
vieţii noastre, de-a lungul anilor, am prăznuit
„omorârea morţii, sfărâmarea iadului și începătura

altei vieţi”. Este firesc să fie așa, pentru că „din
moarte la viaţă și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântăm cântare de
bucurie”. Așa a rânduit Dumnezeu, așa a rânduit
Sfânta noastră Biserică, care se caracterizează mai
ales prin slujbele noastre pe care le face și la Paști, și
oricând după rânduiala Bisericii. Ceea ce este la Paști
este numai la Paști. La Paști este ceva mai presus de
ce poate omul cugeta și spune, mai presus de ce poate
omul gândi, mai presus de ce poate omul simţi. Este
darul lui Dumnezeu către noi. Deci, Sărbătoarea
Paștelui este sărbătoarea trecutului, este o sărbătoare
a prezentului, este o sărbătoare a viitorului, este o
sărbătoare a veșniciei.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

SĂRBĂTOARE
Ca în fiecare an, de Paști, suntem invitaţi să
exprimăm câteva gânduri despre sărbătoare. Avem
o unică temă în jurul căreia medităm și urăm de
bine cititorilor „gazetei”, cu speranţa că vom reuși să
facem faţă subiectului reîmprospătându-l și, în felul
acesta, incitându-i pe unii la lectură. Despre Paște
cunoaștem că e cea mai importantă sărbătoare
creștină. Celebrarea Învierii Domnului amintește de
evenimentul fondator al credinţei noastre. Fără
înviere, ni se spune în scripturi, zadarnice ar fi
propovăduirea și credinţa. Din experienţa obișnuită
știm că viaţa nu poate fi comparată cu nimic. Se
poate ca valoarea ei să ne scape în rutina activităţilor
zilnice, dar suferinţele bolilor și moartea deșteaptă
în mintea oricui întrebări și frământări ce trimit la
această valoare primordială și ultimă în același timp.
Lipsa unui lucru bun, după ce l-ai avut cândva nu-i așa? - îi sporește însemnătatea. Redobândirea
sănătăţii, bunăoară, te face un bun preţuitor al acesteia. Cu moartea însă, lucrurile stau cu totul diferit.
Odată trecut „dincolo”, revenirea este imposibilă.
Poţi preţui viaţa având perspectiva morţii dar ce
folos? Mai ales că teama de moarte este sporită de
nesiguranţa viitorului. Și astfel rămâne să ne găsim
sensul de a fi tot în preocupările de zi cu zi? Dar, nu
numai cu pâine trăiește omul... Veșnicia este un termen curent în limbajul religios și n-ar fi străin nici
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intuiţiei naturale dacă mulţi nu l-ar considera nerelevant condiţiei muritoare sau desuet modernităţii.
Am asistat de curând la o confruntare televizată pe
tema orei de religie în școli, în care unul dintre contestatari, provocat, respingea asumarea în vocabularul propriu a veșniciei, probabil ca improprie
statutului său libercugetător. Pentru creștini, termenul conex veșniciei este cel al vieţii. Viaţa veșnică
este sintagma prin excelenţă colportată de predica
creștină. Îmi amintesc din studenţie că la un curs,
unul dintre profesori, interpelat de către studenţi cu
alternativa emigrării (era în vremea lui Ceaușescu) a
spus că pentru un creștin nimic nu e mai important
decât dobândirea împărăţiei cerurilor, alias, a vieţii
veșnice. Pentru un tânăr, chiar familiarizat cu noţiunile în discuţie, este destul de straniu ca în perspectiva imediată să asume un astfel de proiect. Eram și
nu prea de acord cu el. Mi-ar fi surâs însă, o acomodare a termenilor, adică o angajare misionară
într-o parohie din diaspora liberă și bogată. Când s-a
ivit ocazia, peste ani, era deja târziu. Ceaușescu dispăruse iar vârsta îmi domolise elanurile juvenile. O
altă întâmplare cu profesorul în cauză a avut loc
imediat după un Paște. A intrat în sala de curs după
întoarcera studenţilor din vacanţă, a deschis larg ferestrele sălii și i-a îndemnat pe toţi să cânte „Hristos
a înviat”. Ceaușescu încă nu dispăruse și, vă daţi

seama, totul a fost ca o eliberare. Parcă eram deja în
veșnicie. Gestul pare minor în contextul de azi când
curajul civic naște plictis sau suspiciune. Sunt însă
vremuri când, văduvit de demnitate, omul se
hrănește cu mai multă foame din cuvântul lui Dumnezeu. Deșertul ideologic se cere adăpat din norii
cerului. Iată că sensul poate fi găsit, indiferent de
context, dincolo de orizontul comodităţilor sau
angoaselor noastre cotidiene. „Hristos a înviat”! Iminenţa morţii și caracterul ei ireversibil sunt puse în
chestiune. Formula învierii e un fel de contestare a
realităţii cotidiene ca singura plauzibilă. Realitatea
sensibilă e de bun simţ dar și învierea și viaţa veșnică
sunt simţite de către omul lăuntric. Învierea ne
poate fi și străină și familiară în același timp.
Depinde unde-și situează centrul de greutate cel în
cauză. Mai spunea profesorul nostru, reacţionând
faţă de caracterul justificativ și cam preţios al unei
lucrări scrise de un student, că nu e cazul să facem
pe avocaţii adevărului propriu. Aroganţa noastră l-ar
transforma astfel doar într-un punct de vedere. Adevărul se susţine prin el însuși. Excesul de argumentaţie și de stil trimite la pledoarie și retorică, nu la
mărturie. Dacă Dumnezeu cere credinţă, însemnă
că avem înzestrarea de a crede. Inclusiv sau cu
deosebire în înviere și viaţa veșnică.
Preot Dorin Șerban

„Bucuraţi-vă!”

Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem și în acest an
sărbătoarea cea mare a creștinătăţii - Învierea Domnului care vine odată cu primăvara și ne aduce în suflet multă
lumină, speranţă și bucurie. Ca să ajungem la bucuria
Învierii Domnului, trebuie să trecem prin negura durerii,
trebuie să urcăm împreună cu Iisus Hristos drumul crucii,
să ne răstignim „trupul împreună cu patimile și cu poftele”
(Galateni 5, 24) pe crucea înfrânării, a abstinenţei, a postului, a pocăinţei și abia apoi să gustăm din sfântul potir de pe
altar Trupul și Sângele lui Hristos. Învierea Domnului ne
arată că suntem nemuritori, că viaţa de aici are rostul de a
fi trăită frumos în iubire și înţelegere. Învierea lui Hristos ne
ehilibrează existenţa, gândirea, speranţa, comuniunea cu
cei dragi. În noaptea Învierii primim cu mare bucurie în
suflet lumina din lumina lui Hristos și clipa aceea nu trebuie să o uităm, căci din acel moment noi devenim purtători de lumină, chemaţi să ardem așa cum arde o lumină, de
credinţă, de dragoste faţă de Dumnezeu și faţă de aproapele.
În această sfântă și mare zi a Învierii să ne bucurăm și să ne
veselim duhovnicește, să ne luminăm viaţa prin hotărârea
de a fi mai buni. Casa tuturor doresc să fie binecuvântată de
Dumnezeu și luminată de lumina Învierii lui Hristos.
Preot Frăţilă Valeriu, Parohia Râșnov III

Astăzi ni se face Vestire mare de bucurie și încurajare, că nu moartea este ultimul cuvânt al destinului omenesc, ci învierea și viaţa. Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, Cel întrupat ca să ne descopere
„taina cea din veac ascunsă”, adică să ne înveţe ce să
credem, cum să trăim și ce să facem ca să fim bine
plăcuţi lui Dumnezeu și oamenilor, Iisus Hristos,
Cel care, așa cum am auzit istorisindu-ni-se, în săptămâna ce-a trecut, pentru noi oamenii și pentru a
noastră mântuire a fost răstignit în zilele lui Ponţiu
Pilat și a pătimit și s-a îngropat, acest Iisus Hristos
dat morţii a Înviat după trei zile, așa precum și
promisese că va face, cât fusese încă în viaţă și asa
cum scriseseră despre el profeţii. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că cel dintâi cuvânt pe care l-a
adresat Mântuitorul Înviat mironisiţelor care veniseră duminică dimineaţa la mormânt a fost: „Bucuraţi-vă! Că a fost învinsă moartea! Nu mai plângeţi!
Moartea nu e definitivă și nu e sfârșitul după care nu
mai rămâne nimic altceva decât plângere și tânguire
veșnică. Sfârșitul e Învierea și viaţa veșnică. Sfârșitul
e de fapt un nou început”. Învierea este temeiul care
dă putere absolută învăţăturilor Sale, că Dumnezeu
e tatăl nostru, că veghează asupra noastră, că avem
îndatoririrea să fim buni și drepţi, că trebuie să ne
purtăm ca fraţii între noi, că trebuie să respectăm o
anumită ordine morală în relaţiile dintre noi, că
vom da socoteală nu numai de faptele noastre ci și
de toate gândurile noastre. Toate aceste învăţături se
dovedesc a fi adevărate, deoarece Învăţătorul care ni
le-a predat a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin
aceea că a Înviat din morţi. De aceea provăduirea
Lui și a noastră capătă sens și îndreptăţire. Dacă
Iisus a Înviat și dacă noi vom învia și vom avea de dat
socoteală de felul cum i-am urmat învăţăturile se
cuvine să le urmăm în așa fel încât învierea noastră
să fie înviere spre viaţă, nu spre judecată. Să fim
buni și drepţi, să stăruim în faptă bună, să ne iubim
unii pe alţii ca fraţii, să ne purtăm cum ne îndeamnă Sfântul Pavel, într-un chip vrednic de Evanghelia
lui Hristos. ( Filipeni 1,27).
În această zi a Învierii „să ne luminăm cu prăsnuirea și unii pe alţii să ne îmbrăţișăm, să zicem
fraţilor și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate
pentru Înviere”, în așa fel încât, cum ne povăţuiește
Sfântul Ioan Gură de Aur în ziua aceasta, „să intrăm
toţi în bucuria Domnului nostru”. Și mai ales să
rămânem tari și uniţi întru dreapta credinţă:
„rămâneţi statornici într-un Duh, împreună luptându-vă într-un suflet, pentru credinţa Evangheliei”.
Să păstrăm neschimbată credinţa așa cum ne-a fost
transmisă prin Sfinţii Apostoli și prin întreaga
Tradiţie ortodoxă, așa cum au ţinut-o veacuri după
veacuri strămoșii noștri, poporul nostru românesc
cel născut în dreapta credinţă pe aceste meleaguri,
ale noastre, de când ne știm români pe lume. Strămoșii nostri au adormit în credinţă ortodoxă și de
acolo, de unde sunt, veghează asupra noastră,
așteaptă de la noi să le fim urmași credincioși, să le
aprindem candela pomenirii la biserică și la cimitirul în care au fost prohodiţi după Legea cea dreaptă.
Să nu le dăm niciodată prilejul să nu mai
recunoască în noi pe fiii și urmașii lor, înstrăinându-

ne de credinţă în care au fost botezaţi și au adormit
ei întru nădejdea Învierii și pe care ne-au lăsat-o ca
pe o Moștenire Sfântă. Bucuria pe care ne-o aduce
tuturor Învierea Domnului, ne învaţă, ne încredinţează, ne asigură că suntem nemuritori, că viaţa
noastră, darul lui Dumnezeu fiind, e viaţă veșnică.
Învierea e bucurie, viaţa e bucurie, noi toţi iubim
viaţa și Dumnezeu ne încurajează, ne poruncește
s-o iubim. Bucuria Învierii lui Hristos ne echilibrează existenţa, gândirea, speranţa, comuniunea
cu cei dragi. Mântuitorul însuși spune: „Eu sunt cu
voi până la sfârșitul veacurilor”, deci nu mai suntem
singuri și am primit viaţă veșnică și nimeni nu ne-o
va răpi. Învierea e bucurie, Mântuitorul nu a găsit
un alt cuvânt de adresat mironisiţelor în dimineaţa
Învierii, decât: „Bucuraţi-vă!”. Ce alt cuvânt mai
frumos, mai expresiv și mai adevărat decât acesta ar
fi putut găsi? Iar apostolilor li s-a adresat prin alt
cuvânt la fel de frumos și de adevărat: Pace vouă!
Învierea aduce pace sufletului și minţii omenești
însetată de cunoaștere și doritoare să se simtă
apărată de vârtejul nonsensului și al absurdului, în
stare să întunece bucuria vieţii și farmecul ei.
Vestindu-vă bucuria Învierii, vreau să vă știu pe toţi
uniţi în același cuget și în aceleași simţiri, ca să aveţi
parte toţi la vreme cuvenită de rasplata cea bună a
Învierii. Credinţa în Înviere să ne unească în tot gândul și în toate aspiraţiile noastre, să ne înnoim
sufletele, curăţându-le în nădejdea Învierii. Să ne
luminăm viaţa prin hotărârea de a fi mai buni și mai
drepţi. Să plecăm acasă împăcaţi în sufletul nostru
cu noi înșine, cu aproapele și cu Dumnezeu.
Învierea lui Hristos să ne întărească în dreapta credinţă și în toată fapta cea bună. În dimineaţa
Învierii, în zorii Duminicii, mironosiţele care au
aflat cele dintâi de Înviere, plecând de la mormântul
gol, au vestit ucenicilor și tuturor celor pe care i-au
întâlnit că: „Hristos a Înviat!”. De atunci a rămas
salutul acesta între creștini în aceste zile. Cu această
vestire mă adresez și eu tuturor și vă îndemn să o
duceţi mai departe fraţilor întru credinţă și tuturor
oamenilor: „Hristos a Înviat!”.
Sărbători fericite întru mulţi și fericiţi ani!
Pr. Ovidiu Coroiu, paroh al parohiei Râșnov
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CETATEA RÂȘNOV, MONUMENTUL ISTORIC CEL MAI BINE PROMOVAT DIN ROMÂNIA:

Premiu pentru Primăria Râșnov
la Târgul Internaţional de Turism

„DESCOPERĂ RÂȘNOVUL” a fost tema sub care orașul nostru s-a prezentat la Târgul Internaţional de Turism al României 2015, ediţia de primăvară.
Primăria Râșnov a primit unul dintre premiile performanţei în turismul românesc pentru anul 2014, în cadrul celei de-a cincea ediţii
a Galei Turismului Fashion TV Tourism
Awards, care a avut loc pe 13 martie la Romexpo București. Autorităţile locale din orașul
nostru au fost premiate pentru promovarea
turistică profesionistă a Cetăţii Râșnov,
obţinând astfel o distincţie ,,istorică”: primul
premiu acordat la nivel naţional pentru promovarea turistică a unui monument istoric.
„Este cel dintâi premiu de acest nivel acordat
pentru promovarea turistică a unui monument istoric din judeţul Brașov și ne bucurăm
că l-am câștigat noi, confirmând faptul că și în
acest domeniu ne păstrăm ștaiful. După
declararea Râșnovului ca Staţiune Turistică
de Interes Naţional, premiul este încă o do-

vadă că deviza orașului nostru, «Treabă chibzuită», are deplină acoperire în fapte. În același timp, este o răsplată meritată de râșnovenii care lucrează în turism și de toţi cei
care, într-o formă sau alta, au contribuit și
contribuie la transformarea Râșnovului întruna din destinaţiile importante ale turismului
românesc”, ne-a declarat primarul orașului,
Adrian Veștea. Prezent la evenimentul de la
București, directorul Muzeului Judeţean de
Istorie, Nicolae Pepene, fost, până anul trecut,
șeful Direcţiei de Cultură din Primăria Râșnov,
a afirmat că premiul „este o dovadă a faptului
că îndelungata noastră luptă, a primarului și
a celor din echipa sa, pentru redarea Cetăţii
râșnovenilor a fost una care a slujit nu doar
interesul comunitar, ci și pe acela naţional. De
asemenea, această distincţie este o confirmare

a faptului că succesul transformării unui monument, simbol al unei epoci și al unei comunităţi, în obiectiv turistic se poate face și fără
compromisuri care să afecteze moștenirea istorică. Cetatea Râșnov a devenit un spaţiu primitor pentru vizitatorii de orice vârstă, un loc
potrivit pentru familie și prieteni, o evadare
din viaţa cotidiană, o experienţă reconfortantă. Beneficiarul nostru ţintă este turistul și acest premiu este dovada faptului că Primăria
Râșnov este un partener de încredere pentru
profesioniștii din turism”. La rândul său, Consantin Ungureanu, președintele Asociaţiei Rosenau Turism, care grupează aproape 40 de firme
râșnovene din domeniul turismului, a ţinut să
puncteze faptul că „dezvoltarea turismului în
orașul nostru a înregistrat în ultimii ani o dinamică spectaculoasă, un aport determinant

„Râșnovul se remarcă
prin strategia unitară”
„Am reușit să oferim cel mai elegant eveniment pe care l-a avut turismul românesc până acum, de foarte mulţi
ani încoace. Am avut alături pe
cei mai buni dintre cei buni,
în turismul românesc. M-am
bucurat foarte mult să
regăsesc Râșnovul între laureaţi. Cetatea Râșnov este un
monument istoric reprezentativ pentru turismul cultural din
România și agenda evenimentelor culturale organizate la Râșnov este un
model de promovare turistică eficientă.
Primăria Râșnov și colegii noștri de la
Asociaţia Rosenau Turism fac o treabă
foarte bună. Există o strategie unitară și
Râșnovul își îmbogăţește oferta turistică
de la un an la altul cu lucruri de calitate.
Sunt un exemplu de urmat”.
- Corina Martin (foto),
președinte Federaţia Asociaţiilor de
Promovare Turistică din România.

la acest fapt avându-l administraţia locală,
care a gândit și aplică o strategie pe termen
lung în domeniu și se dovedește a fi un real
sprijin pentru noi. Pot afirma că acest parteneriat dintre administraţie și mediul de afaceri reprezintă un adevărat model de succes”.
În zona turismului cultural, pentru anul
2014, pe lângă Cetatea Râșnov, au mai fost premiaţi administratorii Cetăţii Alba Iulia și Muzeului ţăranului Român din București, iar evenimentul a făcut parte din Târgul Internaţional
de Turism al României 2015, ediţia de primăvară, desfășurat între 12 și 14 martie. La această
ediţie, tema standului turistic al Staţiunii Turistice de interes naţional Râșnov a fost „Descoperă Râșnovul”, o alegere inspirată de noua atracţie turistică a orașului: Dinoparc, cel mai mare
parc tematic cu dinozauri din Europa de Est.

Proiect educaţional inovativ finanţat de guvernul german
Primul Centru Educaţional de
Mediu va fi deschis la Râșnov
și va testa în România un model
educaţional larg răspândit
în Germania și Europa de
Vest, respectiv Educaţia
pentru Dezvoltare Durabilă
În septembrie 2016 se va deschide la
Râșnov primul Centru Educaţional de Mediu,
un proiect pilot finanţat de guvernul german
ce va testa în România un model educaţional
larg răspândit în Germania și Europa de Vest,
Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă. Timp de
5 zile, în orașul nostru s-a aflat o delegaţie formată din reprezentanţi ai Fundaţiei Germane
de Mediu DBU și ai Centrului Educaţional de
Mediu SCHUBZ din Luneburg, aceștia prezentând împreună cu reprezentanţii Primăriei
Râșnov și ai celorlalţi parteneri locali (Inspectoratul Școlar Judeţean Brașov, Școala „Peter
Thal”, Universitatea „Transilvania” Brașov,
Asociaţia de Ecoturism, WWF Romania,
ProPark și Parcul Naţional „Piatra Craiului”)
detaliile noului proiect. Contribuţia guvernului german este de 125.000 Euro, Primăria
Râșnov va pune la dispoziţie spaţiile și utilităţile, iar Universitatea din Luneburg, alături
de partenerii locali, va lucra la elaborarea
conţinutului și a programelor educaţionale
pentru acest nou centru unde vor lucra 3 angajaţi și 2 profesori colaboratori. „În contextul în
care partenerii noștri finanţează în proporţie
de 90% proiecte din Germania și doar 10%

proiecte din alte ţări ale Europei, este foarte
important că Râșnovul a putut atrage acești
bani. Este un proiect pilot, care apoi poate fi
extins pentru copii din toată România. Ne
preocupă sistemul educaţional și îmi aduc
aminte că în 2004, când am devenit primar,
Râșnovul avea mari probleme de infrastructură, aveam multe spaţii luate în chirie. Între
timp am reușit să le cumpărăm, să implementăm proiecte. Azi beneficiem de o infrastructură de invidiat, toate școlile au trecut
prin diverse etape. Deja avem înscriși pentru
clasa I nu mai puţin de 40 de elevi pentru clasa
de limba germană, pentru care se va face o
preselecţie, clasele putând fi de maxim 28-30
de elevi. Pe parte de mediu, am înfiinţat un
ocol silvic care administrează peste 6.000 de
hectare de pădure, am promovat ecoturismul,
am refăcut trasee montane și cabane, cel mai
bun exemplu fiind cea de la Mălăiești”, a explicat primarul Adrian Veștea.

Gazda proiectului,
Școala „Peter Thal”
Locul unde proiectul pilot va debuta este

Școala Gimnazială „Peter Thal” din Râșnov,
instituţie care dispune de toate dotările necesare, iar partenerii germani au mai închiriat
un spaţiu adiţional în Orașul Trandafirilor.
Aceștia au susţinut în luna martie și interviurile, schema personalului fiind deja completată. Prima activitate a centrului va consta întrun training care va avea loc în luna mai în Germania, la care vor participa cei 5 membri ai
echipei, alături de alţi 5 experţi români. Aceștia
vor vizita patru centre similare, unul aflânduse chiar într-un Parc Naţional. Apoi va continua perioada de pregătire a personalului, pentru ca între 1 septembrie 2015 și 1 septembrie
2016 să aibă loc continuarea programului de
perfecţionare. „Reprezentăm cea mai mare
fundaţie de mediu din Germania, cea mai
mare parte din finanţări mergând către
proiecte din ţara noastră. În afară, suntem
focusaţi pe Europa de Est, iar România este o
destinaţie favorită, mai ales că aici am găsit
multe iniţiative interesante”, a declarat Claudia Domel, reprezentanta Fundaţiei Germane
de Mediu DBU. Oaspeţii prezenţi luna trecută
la Râșnov au explicat că scopul proiectului este
acela de a schimba metodele profesorilor și

modul de abordare a elevilor, astfel încât aceștia să fie în stare să își proiecteze singuri
viitorul. „La Râșnov e vorba de un proiect
pilot, care apoi va putea fi extins către alte
școli din Brașov și din ţară. Sunt foarte
bucuros că primarul ne-a susţinut, căci fără
sprijinul autorităţilor în ceea ce privește spaţiile nu am fi putut demara proiectul”, a spus și
Frank Corleis, reprezentant al Centrului Educaţional de Mediu SCHUBZ din Luneburg.

Identificarea problemelor
prezentului și viitorului

Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă
cuprinde procese educaţionale, cere oamenilor
să recunoască problemele prezentului și ale
viitorului, să le evalueze și să participe la
etapele de dezvoltare și de construcţie a unei
concepţii de viitor. Temele cuprinse sunt ecologia, economia, componenta sociala precum
și perspectiva globală. În acest domeniu important sunt necesare structuri de cooperare
cu instituţii și iniţiative din domenii diferite.
Ţelul pentru dezvoltare durabilă este ca indivizii să deprindă competenţe pentru a proiecta
viitorul în ideea unei dezvoltări durabile.
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ORAȘ GAZDĂ PENTRU EVENIMENTUL ANUAL AL ANTREC

Ziua Naţională a Turismului
Rural, Ecologic și Cultural,
sărbătorită la Râșnov

Ouăle
încondeiate
spun o
poveste fără
sfârșit
Micuţii din Râșnov au luat
parte, pentru al optulea an
la rând, la deja tradiţionalul
concurs din Joia Mare

A fost atmosferă de mare sărbătoare pe 4
aprilie la Râșnov, odată cu celebrarea Zilei
Naţionale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural, în cadrul unui eveniment aflat la a 13-a
ediţie și organizat de către ANTREC și
Primăria Râșnov cu sprijinul Asociaţiei Rosenau Turism. Manifestarea a avut loc în cadrul
Complexului Turistic Pănicel, bucurându-se

Turismul este una din cel mai importante
ramuri ale economiei în această zonă. Noi,
reprezentanţii comunităţii, avem obligativitatea de a le răspunde celor care investesc în
turism și să creem oportunităţi de divertisment pentru a îi atrage pe turiști”, a declarat
primarul Adrian Veștea.

A 13-a ediţie
„Sărbătorim cea de-a 13-a ediţie a Zilei
Turismului Rural, Ecologic și Cultural și ne
bucurăm că există un interes pentru acest
domeniu. Turism rural se face și la Râșnov,

idee excelentă, spre exemplu, trenuleţul pe
plan înclinat către Cetatea Râșnov. În condiţiile în care turistul este deseori caracterizat de
comoditate, el va fi atras mai ușor să viziteze
Cetatea, iar banii cheltuiţi de el se vor întoarce
în comunitate”, a spus prefectul Mihai Mohaci.

În Joia Mare se prăznuiește spălarea
picioarelor ucenicilor de către Mântuitor,
Cina cea de Taină, rugăciunea din grădina
Ghetsimani și vinderea Domnului de către
Iuda, în seara acestei zile creștinii mergând
la Denia celor 12 Evanghelii. Joia Mare este
cunoscută mai ales, în cultura populară
actuală, ca ziua în care se înroșesc ouăle,
pentru că se spune că ouăle înroșite sau
împistrite în această zi nu se strică tot anul.

De la 100 la peste 2.500
de locuri de cazare
Evoluţia Râșnovului în ceea ce privește
turismul este dovedită și de capacitatea de
cazare, de la nici 100 de locuri în 2004, la peste
2.500 în prezent. Turismul Rural, Ecologic și

A venit tocmai de la Cluj
pentru a demonstra
îndemânarea meșterilor
din acea zonă în ceea ce
privește confecţionarea
costumelor populare.
de participarea mai multor
asociaţii de promovare turistică, a reprezentanţilor primăriilor Râșnov, Bran și Pre- Singurul meșter popular din satul
deal, precum și ai unităţilor de Poarta care mai încondeiază ouă
cazare din această arie. În după vechile tradiţii, Gabriela Clinciu.
cadrul evenimentul au avut loc
o expoziţie de fotografie, o expoziţie de artă chiar dacă nu vorbim de o
populară și artizanat (costume populare, con- comună, ci de un oraș de
fecţionat plăpumi, ţesături din lână, etc.), munte. Râșnovul este un loc
demonstraţii cu meșterii populari din zona din ce în ce mai determinant
Bran – Moieciu, un spectacol folcloric susţinut pe harta turismului româde ansamblul „Mugurelul”, un show ecvestru, nesc”, a explicat Marilena Sto- Gospodinele din zona Bran au gătit cozonaci,
o expoziţie gastronomică cu produse tra- ian, reprezentant al ANTREC.
pască sau ruladă cu mac și au anunţat că
diţionale și degustarea acestora, precum și o
La eveniment au fost pre- pregătesc pentru Paști borșul de miel, ouă roșii
vizită la pensiuni și la obiectivele din Râșnov. zenţi și reprezentanţi ai și drob, toate după după reţete ale locului.
„Ne bucură că aceste eveniment, devenit deja autorităţilor judeţene, precum
o tradiţie a ANTREC-ului, are loc la Râșnov. prefectul Mihai Mohaci, vicepreședintele Con- Cultural se caracterizează în primul rând prin
Am participat de curând la trei mari târguri de siliului Judeţean Mihai Veștea sau Sorin unităţile de cazare, în principal pensiuni, prin
turism, la București, Ploiești și Brașov și am Susanu, șef al Comisariatului Regional pentru masa care trebuie să conţină bucate specific
putut vedea că oamenii din ţară și nu numai Protecţia Consumatorilor. „Trebuie acordată o locului, dar și prin partea de agrement, care
cunosc Râșnovul și din ce în ce mai mulţi vor atenţie sporită acestui domeniu. Brașovul este trebuie să scoată, de asemenea, în evidenţă
să vină să îl și viziteze. Oferta turistică este primul judeţ din ţară care acordă servicii de tradiţiile zonei. În România există pensiuni în
una bogată, cu vechile edificii, dar și cu noile calitate în turism și alimentaţie publică, iar peste 1.000 de sate, comune sau alte localităţi
proiecte care sunt aproape de a fi finalizate. acest standard trebuie menţinut. Consider o considerate a face parte din această nișă.

Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de
ceapă, cu sunătoare (pojarniţă), cu coajă de
crin roșu sau cu flori de tei; luciul li se dădea
ștergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină
sau cu untură. De asemenea, oamenii cred
că aceste ouă sfinţite și îngropate la moșie o
feresc de piatră. Pe lângă ouă roșii, românii
contemporani mai vopsesc ouăle și în galben, verde, albastru. O atenţie deosebită
primește acest obicei în orașul nostru, mai
ales prin prisma concursului care are loc, de
câţiva ani, la care participă elevi de la toate
școlile din oraș. După ce ani de zile s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Peter Thal”,
organizatorii au decis ca în cadrul acestei
ediţii micuţii să-și demonstreze talentul la
Restaurantul Promenadă. Copiii, începători
sau deja experimentaţi în arta încondeiatului, au oferit pe 9 aprilie, chiar în Joia Mare,
o adevărată demonstraţie de îndemânare în
această artă. Timp de mai multe săptămâni
ei s-au pregătit în ateliere dedicate, la școală,
și au fost apoi selecţionaţi de către profesori,
20 de ei participând la mult așteptatul concurs. Întrecerea s-a născut în urmă cu mai
bine de un deceniu, la iniţiativa fostului profesor de religie Lucian Cazacu. Acesta a
început să organizeze ateliere de încondeiat
ouă în toate școlile din oraș și să iniţieze astfel copiii în această artă populară. Cu timpul
și cu ajutorul autorităţilor locale, totul s-a
transformat în evenimentul care astăzi are o
amploare destul de mare și care a devenit
deja o tradiţie pentru Orașul Trandafirilor.
Manifestarea a ajuns deja la cea de-a opta
ediţie și este organizat de către Primăria
Râșnov, Asociaţia Rosenau - Turism și Dexion Storage Solution.
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Liftul cu cremalieră, gata de „asaltul Cetăţii”
Primele curse au fost realizate odată cu recepţia lucrării, pe 7 aprilie. Deschiderea
pentru publicul larg va avea loc la sfârșitul lunii mai, cel târziu pe 1 iunie
Liftul cu cremalieră pe plan înclinat, o idee
care s-a născut la Râșnov încă din 2005, a făcut
pe 7 aprilie primele curse între curtea Casei de
Cultură din oraș și Cetate, odată cu recepţia
lucrării începută în urmă cu 10 luni. „Este un
proiect gândit încă de acum 10 ani, primul pe
care l-am depus pe infrastructură pentru
obţinerea de fonduri europene. A fost o lucrare
grea chiar și pentru România, căci
s-au săpat manual peste 1.800 de
metri cubi în stâncă și la un
moment dat s-au făcut peste 100
de curse cu elicopterul pentru a
turna pilonii de beton care
formează structura de rezistenţă a
platformei de rulare. Astăzi, 7
aprilie, s-a făcut recepţia instalaţiei, practic liftul este funcţional,
dar mai avem de făcut o serie de
lucrări de amenajare la curtea
interioară a Casei de Cultură. De
asemenea, amenajăm o alee pentru cei care doresc să ajungă la pas
în Cetate. Pentru publicul larg, liftul va fi deschis cel târziu la 1 iunie, în această
perioadă urmând a ne ocupa de școlarizarea
personalului”, ne-a declarat Adrian Veștea, primarul orașului Râșnov. Prezent la eveniment,
directorul Agenţiei Metropolitane Brașov,
Dragoș David, a afirmat că „Brașovul reprezintă capitala turismului românesc, iar pentru a
menţine acest deziderat este nevoie de astfel
de investiţii, atât din partea autorităţilor
locale cât și din partea mediului privat. Este

cu atât mai lăudabilă finalizarea proiectului
de la Râșnov, mai ales că a fost o idee, în urmă
cu câţiva ani, pe care însă nimeni nu a văzuto realizată”.
„Am ţinut să vin la inaugurare și să felicit
echipa condusă de primarul Râșnovului. Acest
oraș abordează într-un mod integrat problema turismului, iar această investiţie este de o

reală importanţă, fiind corelată cu centrul
istoric, unde, deși au fost întâmpinate ceva
probleme, acum lucrurile merg bine”, a spus și
Mihai Veștea, vicepreședintele Consiliului
Judeţean Brașov.
Valoarea totală a proiectului liftului cu cremalieră pe plan înclinat care face legătura dintre centrul Râșnovului și Cetate se ridică la
10.718.477 lei, din care 50% a reprezentat cofinanţarea comunităţii. Lungimea traseului este

de 165 de metri, cu o diferenţă de nivel de 94
de metri, iar unghiul de înclinare e de 37 de
grade. Consumul de energie pentru acest lift
va fi unul redus, ţinând cont că are o contragreutate, și totodată, este și un mijloc de transport ecologic. Cabina are capacitatea de a
transporta 30 de persoane pe cursă, iar durata
pe care liftul o face pentru o urcare este de
două minute, aceeași ca
și pentru o coborâre,
instalaţia fiind prevăzută
să realizeze 12 curse dusîntors pe oră, ceea ce
înseamnă că poate transporta aproximativ 500 de
persoane în acest interval. „Ţinând cont că vara
programul de vizitare al
Cetăţii este între orele
9.00 și 19.00, am putea
ajunge la un maxim de
5.000 de persoane într-o
zi”, a precizat primarul
Adrian Veștea. Acesta a
mai precizat că, iniţial, în 2011, preţul unei
curse (doar dus) a fost gândit la 10 lei de persoană (5 lei pentru copii), iar în perioada următoare se va stabili cu exactitate cât trebuie să
plătească cei care doresc să folosească liftul.
Administrarea liftului, noua modalitate de
acces în Cetatea Râșnov, se va face prin intermediul unei societăţi comerciale a Primăriei și
Consiliului Local, „SC Asaltul Cetăţii”, o unitate plătitoare de TVA.

Curtea Casei de Cultură
își va schimba înfăţișarea
Aceasta va fi de nerecunoscut, ca de altfel și traseul de drumeţie spre Cetate, la
care au demarat deja lucrările
Curtea Casei de Cultură va fi de nerecunoscut cât de curând. Ţinând cont că
aceasta va fi poarta de acces spre liftul pe
plan înclinat, primarul Adrian Veștea a decis
ca și acest spaţiu să fie reamenajat, pentru a
nu face notă discordantă cu restul peisajului. Conform proiectului, curtea va fi placată cu piatră bazaltică, urmând a
se amenaja un fir de apă, dar și un
bazin în mijlocul căruia va fi
amplasată ulterior o statuetă. „Această statuetă va fi un
simbol al
Râșnovului,
însă, deocamdată,
nu ne-am decis
cu privire la acest
lucru. Ne gândim să lansăm
un concurs de idei pentru a stabili proiectul câștigător”, a spus primarul Râșnovului. De asemenea, în curte
vor fi amplasate bănci, vor fi gradene cu flori, dar și
arbuști de mici dimensiuni. „Vrem să demarăm
lucrările cât mai repede, fiindcă sunt necesare în contextul în care pe aici se va face accesul spre staţia de
plecare a liftului”, a spus primarul Râșnovului. Proiectul include și amplasarea unui ascensor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, ţinând cont că există o
diferenţă de nivel între curte și platforma staţiei de
plecare a liftului. Întregul plan a fost deja schiţat de
arhitecţi, iar acum se face evaluarea financiară, astfel
ca să se poată demara procedurile birocratice pentru
selectarea unui constructor.

Pentru cei care
vor să facă o
drumeţie spre
Cetate
Curtea Casei de Cultură este
însă și punctul de plecare pentru
vechea potecă care făcea legătura
prin pădure între Centru și Cetate.
Lucrările de reabilitare a acestui traseu,
care ar urma să fie unul de promenadă
pentru cei care doresc să facă o drumeţie
până la Cetate, au demarat deja. Ţinând cont că
traseul șerpuit este destul de abrupt pe alocuri,
vor fi amenajate trepte, dar vor fi montate și
balustrade, astfel ca să existe condiţii depline de siguranţă. „Traseul turistic se intersectează doar într-un
singur loc cu calea de rulare a liftului, însă avem
posibilitatea de a săpa în stâncă și poteca va trece pe
sub șine, urmând să fie pusă o protecţie” , a explicat
Adrian Veștea. De asemenea, pe traseu vor fi amenajate și locuri de popas, unde turiștii care aleg drumeţia
în locul liftului vor avea posibilitatea să își tragă sufletul, urmând să fie montate bănci, dar și coșuri de
gunoi. Lucrările de amenajare a acestui traseu au fost
estimate la suma de 450.000 de lei.

Cetatea Râșnov va
intra într-o nouă
etapă de reabilitare
Autorităţile locale au pregătit un proiect care vizează
restaurarea și conservarea zidurilor „Cetăţii de Sus”
Autorităţile locale pregătesc o nouă etapă de reabilitare a Cetăţii Râșnov,
având deja un proiect elaborat în acest sens, care va fi depus în momentul în
care Ghidul Solicitantului pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Operaţional 2014-2020 va fi disponibil. Noul proiect vizează restaurarea și
conservarea „Cetăţii de Sus”, începând cu zidurile de apărare și continuând cu
turnurile. „Vor fi refăcute și trei căsuţe care au fost demolate în perioada interbelică și pentru care am găsit martori foto”, a explicat Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie. Totodată, proiectul vizează și amenajarea
unor alei pentru circuitul de vizitare, precum și toate instalaţiile conexe a ceea
ce înseamnă funcţionarea unui muzeu: canalizare, o nouă instalaţie electrică și
fibră optică, în eventualitatea unor transmisii TV. „Valoarea totală a proiectului
este de aproximativ 7 milioane de euro, avem deja studiul de fezabilitate și
proiectul tehnic. Probabil, vom fi printre primii care vom depune dosarul”, a
precizat primarul Râșnovului, Adrian Veștea. Finanţarea este prevăzută a se face
pe Axa prioritară 5.1 - Valorificarea potenţialului turistic, astfel că nu este inclus
muzeul cetăţii, acesta urmând, de asemenea, să intre pe viitor într-un proces de
reabilitare, dar în cadrul unui proiect separat, cu o valoare aproximativă de 1
milion de euro. Astfel, în cadrul muzeului vor fi regândite 3 zone de expunere,
în care turiștii vor afla detalii despre istoria cetăţii, despre ordinul Cavalerilor
Templieri (cărora legenda le atribuie ridicarea Cetăţii Râșnov), respectiv diferite
expoziţii itinerante de la alte muzee din ţară.

Deschisă de sărbători
Turiștii care se vor afla în orașul nostru în perioada sărbătorilor pascale
sau în minivacanţa de 1 Mai vor avea posibilitatea să viziteze cea mai
veche atracţie a Orașului Trandafirilor. Ca în fiecare an, Cetatea Râșnov
va rămâne deschisă chiar și în zilele libere legale, iar cei dornici să
descopere istoria locului se vor putea bucura de frumuseţea monumentului, programul de vizite rămânând neschimbat: de luni până
duminică, între orele 9.00 și 18.00. Preţul unui bilet de intrare este de 10
lei, respectiv 5 lei – redus pentru elevi și studenţi.

