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La mulţi ani şi sărbători
fericite!

Vreau să le transmit tuturor
locuitorilor oraşului Urlaţi
multă sănătate, să aibă parte
de bucurii şi împlinirea tuturor
viselor, pentru că fiecare 
familie îşi doreşte ca anul 
următor să fie cât mai bun. 
Să îi ajute Dumnezeu să li se 
realizeze locuitorilor tot ceea
ce îşi doresc şi să avem parte
de vremurile bune pe care 
le-am aşteptat cu toţii! 

Marian Măchiţescu, 
primarul oraşului Urlaţi

Bilanţul finalului de an: 
„Am reuşit tot ce ne-am propus”

Urmează proiecte
curajoase pentru
anul viitor
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Luna ianuarie 
vine cu o mulţime
de evenimente 
culturale

Cu fetele şi cu băieţii, sub „soarele
tenisului”, pe meleagurile României
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Iulian Micu este, 
din ianuarie, 
portar la 
FC Petrolul
- juniori 
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� Un număr de 1 (una)
hotărâre, adoptate de Con-
siliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa de îndată
din 13 noiembrie 2012 :

1. Hotărârea nr.121
/13.11.2012 privind rectifi-
carea bugetului general al
unităţii administrativ-terito-
riale pe anul 2012.

� Un număr de 1 (una)
hotărâre, adoptate de Con-
siliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa de îndată

din 26 noiembrie 2012 :
1. Hotărârea nr.122

/26.11.2012 privind rectifi-
carea bugetului general al
unităţii administrativ-terito-
riale pe anul 2012.

� Un număr de 4
(patru) hotărâri, adoptate
de către Consiliul Local al
oraşului Urlaţi în şedinţa
ordinară din 29 noiembrie
2012 :

1. Hotărârea nr.123
/29.11.2012 privind apro-

barea Planului de ocupare
a funcţiilor publice pentru
anul 2013.

2. Hotărârea nr.124
/29.11.2012 privind trans-
miterea dreptului de conce-
siune aferent contractului
nr.5662/06.06.2012 de la
SC Lupu Confex SRL către
SC Totdeauna Impecabil
SRL, prin act adiţional.

3. Hotărârea nr.125
/29.11.2012 privind
punerea la dispoziţia
proiectului WATMAN-Sis-

tem Informaţional pentru
Managementul Integrat al
Apei - Etapa I a terenului
pentru construcţia noilor
investiţii aferente acestuia.

4. Hotărârea nr.126
/29.11.2012 privind de-
semnarea reprezentanţilor
administraţiei publice lo-
cale în Consiliul de Admi -
nistraţie al Liceului
Te oretic „Brâncoveanu
Vodă”, Oraşul Urlaţi.

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al
oraşului Urlaţi în luna noiembrie 2012: 

Cererile pentru elibe -
rarea actelor de identitate
se depun personal, iar
cărţile de identitate se
eliberează titularilor. În
situaţia în care solicitantul
nu se află în ţară, man-
datarul va prezenta o
procură specială pe care
se află aplicată fotografia

titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular
de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În
cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la
obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru
eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele pre-
văzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale
României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui,
cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate,
se prezintă în original şi copie.

Serviciul Public Comunitar Local 
pentru Evidenţa Persoanelor Urlaţi

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului

supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care

se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de tim-

bru.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a
datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi
hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul adminis-
trativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR
CARE SE ADRESEAZĂ
SERVICIULUI PUBLIC 
COMUNITAR DE EVIDENŢĂ 
A PERSOANELOR

DOCUMENTE NECESARE 
PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE
IDENTITATE LA: EXPIRAREA 
TERMENULUI DE VALABILITATE,
MODIFICAREA DATELOR DE 
STARE CIVILĂ, ANULAREA 
DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA
SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI



Un an tensionat, plin
de evenimente politice
importante, 2012 îşi
arată concluziile. 
Pentru administraţia
locală, bilanţul reflectă
o mulţime de realizări. 

Două alegeri, unele locale,
celelalte parlamentare, dar şi
un referendum au constituit
teste pe care autorităţile locale
din Urlaţi le-au trecut cu brio.
„În total, am reuşit tot ceea ce
ne-am propus. De acum
înainte, cu sprijinul locuitorilor
oraşului şi bazându-ne pe o
conducere judeţeană şi naţio -
nală deschise dezvoltării, ne
vom concentra asupra pro -
iectelor pe care oamenii le
aşteaptă de ani buni şi care nu
au putut fi realizate până în
prezent”, ne-a declarat Marian
Măchiţescu, primarul loca -
lităţii.  

Modernizarea oraşului din
toate punctele de vedere este,
însă, un obiectiv complex.
„Dacă pe parcursul acestui an
am derulat, în mare parte, cam
tot ce ne-am propus, 2013 va
fi perioada în care vom con-
tinua investiţiile importante în
oraş. Mă refer la partea de in-
frastructură şi de utilităţi: apă
şi canal. Astfel, în această pe-
rioadă, ne aflăm în licitaţie în
ceea ce priveşte proiectul de
instalare a staţiei de epurare şi
cel de extindere a reţelei de
canalizare pe 12,8 kilometri,
dar şi de modernizare a trei
kilometri de reţea”, ne-a mai
precizat edilul oraşului. V a -
loarea investiţiilor în reţelele de
canalizare şi staţia de epurare

se ridică la de 6,8 milioane de
euro, bani proveniţi din fon-
duri europene, la care Pri -
măria Urlaţi se angajează la o
cofinanţare de 2%.

Toate cartierele 
asfaltate

Infrastructura rutieră este
o altă prioritate pentru anul
2013. „Avem în plan moder -
nizarea infrastructurii rutiere în
cartierele oraşului. Este un
proiect care, sper eu, se va
concretiza cât mai rapid. Deo-
camdată, au mai rămas de
reparat şi de asfaltat Valea
Seman, Cherba, dar şi stră-
duţele laterale, drumuri care
sunt prinse în proiecte cu apli-
carea unui singur strat de as-
falt. Potrivit proiectelor, străzile
principale vor fi acoperite cu
două straturi de asfalt. Eu sper
ca, în iarna aceasta, să pregă-
tim pentru asfalt cele trei
cartiere, să le finalizăm cu
pietruire, iar în primăvară, să
intrăm cu asfalt apoi să trecem
la străduţele laterale. După fi-
nalizarea acestor lucrări, vom
intra pe şosele cu stratul al
doilea de afalt. După cum
apreciez eu, cam pe la jumatea
anului viitor, toate cartierele
vor fi asfaltate”, ne-a mai spus
Marian Măchiţescu. 

Rampa de transfer va
diminua cheltuielile

Un alt proiect aflat în deru-
lare este realizarea unei rampe
de transfer, absolut necesară
localităţii. „Este un proiect fi-
nanţat cu fonduri europene, ca
şi cel care se referă la reţelele
de apă şi de canalizare. De re-
alizarea unei rampe de trans-
fer va beneficia toată Valea
Cricovului. Proiectul este
foarte necesar pentru că

rampa de gunoi din oraş s-a în-
chis în urmă cu trei ani, iar 
operatorii din zonă sunt
nevoiţi să transporte gunoiul la
rampa din Vălenii de Munte.
Cheltuielile sunt mult mai mari
şi se reflectă în preţul gunoiului
atât pentru locuitori, cât şi pen-
tru societăţile comerciale care
funcţionează în oraş”, ne-a
precizat primarul Marian
Măchiţescu. 

Valoarea acestei investiţii
se apropie de trei milioane de
euro, bani de la Uniunea Eu-
ropeană. 

Activitatea spitalului 
depinde de Guvern

Deşi anul 2012 a adus,
pentru locuitorii oraşului
Urlaţi, entuziasmul redes chi -
derii spitalului, autorităţile lo-
cale au încercat finalizarea
acestui demers, prin obţinerea
unei ordonanţe de Guvern
care să permită realizarea efec-
tivă a angajărilor personalului
necesar în unitatea medicală.
„Sub auspiciul alegerilor, a fost
un an mai plin. Eu sper ca, de
anul viitor, să se aşeze noul gu-
vern şi să începem demararea
altor investiţii, dar mai ales
aştept Ordonanţa Guvernului
pentru a se debloca posturile
la spitalul din Urlaţi, pentru a
începe activitatea concretă.
Este dificil mai ales pentru că,
pe timpul iernii, lumea ajunge
greu la Spitalul Judeţean sau la
Spitalul din Mizil. Oamenii din
zonă nu au posibilităţi de
transport şi sunt nevoiţi să
aştepte salvarea pentru ur-
genţele medicale şi poate dura
chiar şi două ore până ajung la
Ploieşti, la o altă unitate spita -
licească”, ne-a mai precizat
edilul. 

Investiţii la şcoli

Pentru anul viitor, câteva
investiţii şi la unităţile de în-
văţământ îşi aşteaptă rândul.
„Mai avem câteva investiţii
pentru care vrem să dăm dru-
mul la licitaţii anul viitor. Unele
dintre proiecte se află în lici-
taţie chiar în această perioadă
şi mă refer la împrejmuirea tu-
turor şcolilor şi amenajarea
terenurilor de joacă şi de sport
din curtea acestor instituţii,
precum şi asfaltarea acestor
terenuri la Şcoala «Cănuţă
Ionescu» şi la clădirea veche a
Liceului «Brâncoveanu Vodă».
De asemenea, mai avem
proiectul de reparaţie capitală
a corpului B de clădire de la
Şcoala «Cănuţă Ionescu». D o -
cu mentaţia este finalizată, iar
în 2013 sperăm să dăm dru-
mul lucrării propriu-zise. Nu
putem uita nici sediul Pri -
măriei oraşului Urlaţi pentru
că am lăsat-o pe ultimul loc şi
chiar avem bulina roşie pe
clădire. Sediul are nevoie de
consolidare şi renovare capi-
tală, altfel devine periculos. Eu
sper ca anul viitor să o prin-
dem în buget pentru reparaţii
capitale, inclusiv consolidare.
Am lăsat-o pe ultimul loc pen-
tru că am avut foarte mult de
muncă la şcoli şi grădiniţe,
deoarece, în ultimii ani, am
modernizat şi am utilat toate
unităţile de învăţământ din
oraş”, a mai adăugat Marian

Măchiţescu. 

Oraş fără restanţe la
încălzire

Problema restanţelor acu-
mulate la încălzire, pe timp de
iarnă, nu mai este o grijă pentru
autorităţile locale din Urlaţi. „Nu
am avut probleme şi nici nu
avem cu acest aspect, pentru că
toate apartamentele din oraş
sunt branşate individual. Pot
spune că locuim în primul oraş
din România care a avut branşa-
ment individual atât la apă cât şi
la încălzire, iar acest lucru  se
cunoaşte. Înainte, aveam res -
tanţe de miliarde de lei vechi la
asociaţiile de locatari. Acum cre-
anţe nu mai există deloc”, ne-a
asigurat primarul. Mai mult, şi
ajutoarele de încălzire au fost
achitate la timp, atât la lemne cât
şi la gaze naturale. 

Speranţa unei relansări
economice 

Anul 2013 vine cu în-
credere într-o reanimare a
economiei. „Ce mi-aş dori eu
de la anul viitor este o re-
lansare economică. Anul
acesta am trecut cu bine peste
dificultăţi, dar s-a văzut că şi la
bugetul local au venit mai
puţini bani de la impozite şi
taxe. Îmi doresc ca noul gu-
vern să dea o relansare fiscală,
astfel încât să repornescă
economia cu motoarele în
plin”, ne-a mărturisit edilul. 
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Bilanţul finalului de an: „Am reuşit tot ce ne-am propus”

Urmează proiecte curajoase pentru
anul viitor

Recent, la Gala Premiilor de Excelenţă”, edilul Marian Măchiţescu a primit titlul de Pri-
marul anului 2012. „Mă bucură faptul că am început să fiu apreciat pentru ceea ce am 
re a lizat. Pot spune că mă simt încurajat de faptul că, dacă în alţi ani premiile se dădeau spre
municipiul Ploieşti sau Câmpina, acum au început să vadă că şi în teritoriu se munceşte
foarte mult. Aceeaşi apreciere am avut-o şi la Asociaţia Oraşelor unde am fost desemnat
primarul mandatului 2008-2012. Mă bucură faptul că munca mea şi a celor din teritoriu a
început să fie apreciată”, ne-a mărturisit Marian Măchiţescu, primarul oraşului Urlaţi. 

Recunoaştere: Primarul anului 
2012 este Marian Măchiţescu



Decembrie 20124

Cel mai frumos eveniment, şi mai
iubit de către cei mici şi mari, de către
săraci sau bogaţi, este sărbătoarea Cră-
ciunului. 

Crăciunul este asociat cu feeria
iernii, cu puritatea zăpezii şi este o săr-
bătoare emoţionantă mai ales pentru
copiii care aşteaptă sosirea lui Moş
Crăciun, încărcat de daruri şi surprize.

Luna decembrie este, de aseme-
nea, o perioadă de sărbătoare. Fiecare
zi este plină de veselie, dăruire şi magie,
de aceea, ca în fiecare an, vă oferim o
serie de manifestări, expoziţii şi specta-
cole dedicate sărbătorilor de iarnă.

Casa de Cultură a oraşului Urlaţi
este, de asemenea, partener în organi-
zarea a numeroase evenimente rea -
lizate împreună cu şcolile din oraş.

Astfel, miercuri, 19 decembrie,
spectacolul „Bucuria Crăciunului” a
adus în faţa publicului din Urlaţi
scenete interpretate de elevii Şcolii gim-
naziale  „Cănuţă Ionescu”, sub îndru-
marea profesorilor: Loredana
Tomescu, Ionuţ Strechioiu, Luiza Ax-

inte şi Diana Mihalcea. Nu au lipsit din
program momentele antrenante ale
trupei de tineri artişti „Dansul fulgilor
de nea”. Showul de dans modern a fost
coordonat de către profesorul Letiţia
Pârvu. Iar pentru sărbătoarea Crăciu -
nului se apropie, nu puteau lipsi colin-
dele, de data aceasta interpretate de
corul Şcolii „Cănuţă Ionescu”, sub în-
drumarea profesorilor Traian Negoiţă
şi Smaranda Alexandru. 

Alte două spectacole dedicate săr-
bătorilor de iarnă şi a căror gazdă a fost
Casa de Cultură a oraşului Urlaţi s-au
desfăşurat joi, 20 decembrie. Elevii
Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
şi-au arătat măiestria, îndrumaţi de pro-
fesorul Virginia Solzaru, în suita de in-
terpretări „Iată vin colindătorii”, care
s-a desfăşurat în sala mare a instituţiei.
Zeci de minute de aplauze au primit şi
elevii de la clasa pregătitoare a Şcolii
gimnaziale „Cănuţă Ionescu” din lo-
calitate, care au încântat părinţii şi in-
vitaţii cu multe cântece, poezii şi
colinde, toate interpretate sub coor-
donarea  profesorului Alexandra Radu. 

În această perioadă, Casa de Cul-
tură a organizat şi evenimente cu scop
umanitar. Duminică, 23 decembrie,
colindele au inundat scena cea mare şi
au atras zeci de spectatori care au
răspuns chemării la spectacolul cu fi-
nalitate caritabilă. Un grup de tineri
inimoşi: Alexandra Radu, Marian
Ştefan, Alexandru Bălănoiu, George
Radu, Răzvan Pîrvan, Florin Câmpu-
lungeanu, Corina Bucur, Maria

Cârstea, Catia Ştefan şi Doiniţa Dincă,
s-a reunit pentru a dedica arta oame-
nilor. Intitulat „Colindă, Colindă”, spec-
tacolul s-a desfăşurat sub deviza „Suflet
pentru  suflet”, iar bunurile şi fondurile
strânse cu ocazia concertului au fost
donate copiilor aflaţi în protecţia Fun-
daţiei „Aşezământul Bucuria Ajutoru-
lui”, condusă de preotul Manuel Radu. 

Director Casa de Cultură a
oraşului Urlaţi, Ficuţa Micu

Crăciunul, cea mai iubită sărbătoare

Anul viitor, calendarul proiectelor în care
Casa de Cultură Urlaţi este implicată se anunţă
unul destul de bogat. Nicio lună nu va trece
fără cel puţin o acţiune. Încă din ianuarie, sălile
instituţiei sunt rezervate pentru o mulţime de
acţiuni.

Reprezentantul instituţiei are în vedere cele
mai importante evenimente ale lunii, aniver-
sări, comemorări şi zile cu o anumită însem-
nătate, cu ocazia cărora vor fi realizate
spectacole, dezbateri, întâlniri cu elevii şi multe
evenimente artistice. Alături de Casa de Cul-
tură se află, în permanenţă Biblioteca
Orăşenească, întotdeauna gata să dea o mână
de ajutor pentru susţinerea activităţilor cultu -
rale şi artistice. 

„Săptămâna 10-15 ianuarie 2013 este d e -
dicată poetului nostru cel mai reprezentativ,
Mihai Eminescu. Activităţile din această pe-
rioadă se intitulează «Zilele Eminescu», iar în
cadrul acestor acţiuni avem programate spec-
tacole în care vor avea loc recitaluri de versuri
şi o expoziţie de carte. Partenerii noştri în acea
perioadă au acceptat să fie 70 de elevi ai Liceu-
lui «Brâncoveanu Vodă». Această activitate cul-

turală este organizată pentru comemorarea
marelui poet, dar şi încurajarea manifestărilor
artistice în rândul elevilor, precum şi pr o -
movarea valorilor naţionale”, ne-a declarat Fi-
cuţa Micu, director al Casei de Cultură Urlaţi. 

Evenimentul Unirii Principatelor Române
este marcat, anual, în toată ţara. Şi în Urlaţi, pe
21 şi 22 ianuarie 2013, Casa de Cultură şi Bi -
blioteca Orăşenească vor ţine cont de acest
eveniment deosebit din istoria românilor. „În
aceste zile, va avea loc o serie de manifestări
culturale sub titlul generic «Ziua de aur a nea-
mului». Cel puţin 120 de elevi şi de invitaţi
printre care oameni de cultură importanţi ai
judeţului, profesori de istorie şi cercetători din
domeniu vor participa la dezbaterile despre
evenimentele istorice ale Unirii Principatelor
Române. Scopul nostru este de a antrena ele-
vii şi tinerii  în cunoaşterea istoriei naţionale,
valorile naţionale şi conştiinţa de a fi român,
pentru că, în timp, aceste aspecte s-au cam
degradat. De asemenea, invitaţii speciali ai dez-
baterilor vor încuraja elevii să afle şi să asimi-
leze unele dintre cele mai importante
cunoştinţe cu caracter istoric ale neamului”, a
mai subliniat Ficuţa Micu. 

Calendarul activităţilor organizate la 
Casa de Cultură Urlaţi

Luna ianuarie vine cu o
mulţime de evenimente 
culturale

De Crăciun, vă doresc
să lăsaţi deoparte grijile
şi supărările, să vă 
deschideţi inimile şi să
primiţi sărbătoarea cu
drag, în casele voastre!
Să vă găsească Moşul
cu masa bogată şi 
sufletul curat, să vă
aducă frumuseţea
iernii, dulcele ecou
al colindelor şi multe
împliniri! Iar în noul
an să mergeţi cu paşi

liniştiţi, cu fruntea
ridicată, cu umerii
drepţi, cu cinste şi cu
demnitate!

Sărbători fericite!
Ficuţa Micu, director

Casa de Cultură
Urlaţi

La mulţi ani!
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Autoturismul perso -
nal spune multe despre
pose sor, cu atât mai
mult când vine vorba
despre spiritul de auto-
protec ţie. Preconcepţia
conform căreia „mie nu
mi se poate întâmpla”
se oglindeşte perfect în
felul în care ne îngijim
sau nu de siguranţa au-
toturismului.

În calitate de poliţişti, cu
ocazia activităţilor preventive
pe această linie sau, pur şi sim-
plu, mergând pe stradă,
rămânem surprinşi la vederea
a numeroase bunuri de v a -
loare lăsate neglijent în habita-
clu. În special atunci când ne
referim la parcările din  zona
centrală sau alte locuri de par-
care, „oferta” este deosebit de
bogată: de la aparatură audio,
GPS, telefoane, la banale
portofele şi chiar bani.

De ce prezentăm aceste
situaţii? Pentru că 90% dintre

spargerile auto se petrec pe
fondul acestei neglijenţe în
ceea ce priveşte bunurile per-
sonale. Ba chiar, în unele
cazuri, nici nu este nevoie ca
hoţul să spargă vreun geam
lateral, el găsindu-l deschis,
dacă nu cumva îl „aşteaptă”
chiar o portieră neasigurată.
Trebuie precizat faptul că, în
cazul în care constatarea faptei
nu este flagrantă, urmată de
reacţia martorilor sau a pro-
prietarului, aceste moduri de
operare sunt pe cât de simple
şi rapide, pe atât de greu de
probat în sarcina făptuitorilor.
Aceasta şi din cauza faptului
că, post-factum, hoţii valorifică
rapid bunurile furate. 

Nu de puţine ori, ei au
complici care preiau această
sarcină, sau sunt şi cazuri când
acţionează „la comandă”.
„Am nevoie de o oglindă retro-
vizoare pentru auto marca X,
detector radar, staţie de emisie-
recepţie, antenă  etc…”, „Gata,
şefu’, se rezolvă!”. De obicei,
pentru a „onora” acest gen de
comenzi, sunt folosiţi infractori
cu vârstă mică de 14 ani,
acoperiţi fiind de faptul că
aceştia nu răspund penal.

Totuşi, marea majoritate a

spargerilor auto nu se petrece
astfel, ci, în general când se
iveşte ocazia şi este identificat
un minim de posibilităţi de
părăsire a câmpului in-
fracţional. De exemplu, ştiaţi
că cele mai multe sunt
săvârşite în miez de zi, când
conducători auto sunt prea
grăbiţi în rezolvarea altor pr o -
bleme şi „pentru 5-10 minute
cât durează până mă întorc”,
nu se mai obosesc să îşi mai
detaşeze detectorul de radar
din parbriz, GPS-ul din bord
sau să îndepărteze alte bunuri
sau obiecte de pe banchetă.

O categorie victimală
vizată în mod aparte o rep re -
zintă distribuitorii de mărfuri,
care adesea neglijează asigu-
rarea portierelor cât timp
efectuează livrarea. Celor pen-
tru care timpul este prea scurt
ca să îşi mai oprească motorul
şi preferă să îşi lase cheile în
contact le spunem că, la în-
toarcere îi poate aştepta o
mare „surpriză”: aceea de a
nu-şi mai găsi nici măcar
maşina acolo unde au lăsat-o!

Restul spargerilor auto
este reprezentat de învechitul
tipar al încuietorilor forţate pe
timp de noapte, problemă re-

zolvată în bună parte prin
montarea sistemelor de alar-
mare, în prezent asemenea
situaţii fiind întâlnite în special
la autoturismele care costă
probabil mai puţin decât
sisemul de alarmă în sine. Nu
trebuie uitaţi nici hoţii specia -
lizaţi în bruierea telecomen-
zilor de acţionarea sistemului
de închidere centralizată, care
oferă proprietarului falsa im-
presie că portierele sunt asigu-
rate, sunetul şi semnalizarea
blocului optic producându-se,
însă încuietorile rămânând 
deschise.

În concluzie: cea mai efi-

cientă protecţie împotiva
hoţilor putem fi noi înşine! 

Întotdeauna, bunurile lăsa -
te la vedere în habitaclul au-
tovehiculului fie ele bunuri în
sine sau simple ambalaje,
sacoşe sau genţi fără nici o v a -
loare, vor atrage atenţia
hoţilor. Puţin tupeu şi câteva
secunde sunt tot ce le trebuie
pentru a „opera”, iar, de cele
mai multe ori mai mare este
paguba creată prin spargerea
geamului lateral decât valoarea
bunului sustras. Nu-i păcat?

NU „INVITAŢI” HOŢII SĂ FURE DIN
AUTOVEHICULELE DUMNEAVOASTRĂ

Având în vedere avertizarea meteo privind
răcirea accentuată a vremii, căderea de pre-
cipitaţii sub formă de ninsoare şi intensificări
ale vântului, poliţiştii recomandă conducăto-
rilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să
reducă viteza de deplasare şi să evite manevrele
riscante, care nu sunt absolut necesare, precum
depăşirile pripite.

Poliţia Urlaţi atenţionează că utilizarea an-
velopelor de iarnă este obligatorie atunci când
se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei. De asemenea, autovehiculele
cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate
cu dispozitive antiderapante. 

Pentru neechiparea corespunzătoare se re-
trage certificatul de înmatriculare, iar valoarea
amenzii este de la 630 la 1.470 de lei (între 9 şi
21 puncte amendă).

Pentru o călătorie sigură în condiţiile de
iarnă, recomandăm conducătorilor de autove-
hicule să respecte cu maximă stricteţe regulile
de circulaţie şi să respecte următoarele reguli
de conduită preventivă:

- dotaţi-vă autovehiculele cu anvelope pen-
tru sezonul rece.

- informaţi-vă asupra condiţiilor de de-
plasare pe traseul ales, precum şi despre
condiţiile meteo rutiere prognozate pentru

zona tranzitată.
- evitaţi acţionarea bruscă a mecanismului

de direcţie şi a sistemului de frânare.
- de asemenea, este bine să aveţi la dum-

neavoastră o lopată, perie/mătură, racletă, sac
cu sare/nisip şi lanţuri.

- asiguraţi-vă că funcţionează corespunză-
tor sistemele de iluminare-semnalizare, cât şi
cele de climatizare/degivrare.

- utilizaţi luminile de întâlnire şi pe timpul
zilei, pe toate categoriile de drumuri şi a celor
de ceaţă în cazul apariţiei acestui fenomen.

- păstraţi o distanţă mai mare faţă de au-
tovehiculele care circulă în faţă.

- respectaţi indicaţiile agenţilor de circulaţie
şi a lucrătorilor de la deszăpezire, în cazul in-
terzicerii temporare a circulaţiei pe unele sec-
toare de drum, pentru facilitarea intervenţiei
echipajelor de deszăpezire şi a autosalvărilor.

Comiterea furturilor de 
animale şi păsări, este facilitată
în special de lipsa de preocu-
pare a proprietarilor în asigu-
rarea gospodăriilor. Furturile
de păsări sunt comise de in-
fractori nespecializaţi, iar prejudiciul este destinat propriului
consum. Furturile de animale implică un efort mai mare de or-
ganizare şi premeditare din partea infractorilor din cauza difi-
cultăţilor de transport, prelucrare şi comercializare a cărnii. 

Măsurile pe care poliţiştii le recomandă posesorilor de 
animale şi păsări pentru a evita situaţiile de victimizare sunt:

- Pe cât posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor
unde lăsaţi animalele şi păsările (grajduri, coteţe).                                           

- În timpul nopţii, asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte,
zăvoare etc.) uşile grajdurilor sau anexelor gospodăreşti unde
ţineţi animale şi păsările. 

- Animalele şi păsările lăsate nesupravegheate pe păşuni,
izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară
pentru hoţi. Nu le creaţi această posibilitate!                                        

- Dacă v-aţi hotărât să vindeţi un animal sau o pasăre, nu
le oferiţi în schimbul unor promisiuni (cu atât mai mult unui
străin); încasaţi banii în momentul vânzării.

- Când plecaţi de acasă, rugaţi vecinii sau rudele apropiate
să vă supravegheze curtea şi locuinţa.

- Unul sau doi câini de pază vă pot scuti de multe neplăceri.

Recomandări privind
furturile de animale şi
păsări

Articole realizate de către agent şef adjunct de poliţie Sorin DUŢĂ

În atenţia şoferilor! Recomandări 
pentru sezonul rece
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Un elev silitor, modest, cu
aplecare spre activităţile sportive,
Iulian Marian Micu a devenit, în
acest an, pentru mulţi dintre pri-
etenii lui, un exemplu al talentu-
lui care primeşte recunoaştere la
Olimpiada Sportului Şcolar. 

Iulian Micu, elev al promoţiei
2001-2002, la Şcoala „Cănuţă
Ionescu” din Urlaţi, face parte din
echipa de fotbal a unităţii de în-
văţământ de mai mulţi ani. Profe-
sorul său de sport, Lucian Stănescu,
i-a remarcat talentul încă de la
primele ore şi l-a încurajat să par-
ticipe la competiţiile de profil. Una
dintre acestea a avut loc la finalul
acestui an calendaristic. Este vorba
despre Olimpiada Sportului Şcolar,
întâlnire la care au fost selectaţi cei
mai buni copii în această activitate. 

„În octombrie, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Prahova împreună
cu FC Petrolul au organizat această
competiţie la Green Arena. La întâl-
nire, au participat mai multe şcoli
din judeţ. Competiţia a fost realizată
cu scopul de a depista talente mai
greu de găsit. Acesta este motivul
pentru care, la eveniment, au fost in-
vitate şcoli din sate, comune şi
oraşele mici ale judeţului”, ne-a ex-
plicat profesorul Lucian Stănescu. 

La această competiţie, au fost se-
lectaţi patru copii printre care şi Iu-

lian Micu. „Toţi cei selectaţi s-au
prezentat la Clubul FC Petrolul,
unde au mai trecut încă o serie de
teste. Dintre ei, Iulian Micu a fost se-
lecţionat pentru a face parte din gru-
pele de copii şi juniori din cadrul
Clubului Sportiv FC Petrolul, activi-
tatea sa urmând să înceapă din luna
ianuarie, când va fi şi legitimat”, 
ne-a mai precizat dascălul lui, Lu-
cian Stănescu. 

Care este, practic, talentul lui Iu-
lian? „El a deonstrat că are cele mai
bune aptitudini pentru a juca pe
post de portar într-o echipă profe-
sionistă de fotbal. A dovedit că este

cel mai bun dintre participanţi, fiind
câştigătorul selecţiei din cei 15 copii
care s-au remarcat la Olimpiada
Sportului Şcolar”, ne-a mai explicat
Lucian Stănescu. 

Pentru Iulian, participarea la
Olimpiadă a fost oportunitatea de a
păşi spre o carieră solidă. „Este un
tren pe care îl prinzi o dată în viaţă.
Zilnic, la FC Petrolul se prezintă zeci
de copii care speră să fie selectaţi
pentru a face parte din echipa de
fotbal şi, mai târziu, pentru a îm-
brăţişa o carieră sportivă. Din aceste

sute de tineri, rămân doi sau trei
foarte talentaţi. Este extraodinr pen-
tru Iulian cât şi pentru noi că a fost
recunoscut de către marii sportivi,
că a primit şansa de a demonstra că
are cu adevărat calităţi pentru un
astfel de drum”, ne-a mai spus pro-
fesorul. 

Lucian Stănescu este cadrul di-
dactic care l-a susţinut, mereu, pe Iu-
lian Micu spre a-şi exersa talentul de
sportiv şi tot el l-a încurajat pe
acesta să participe la Olimpiada
Sportului Şcolar. 

Talentul a fost recunoscut, urmează performanţa

Iulian Micu este, din ianuarie, portar la
FC Petrolul - juniori 

Luna decembrie a fost una plină de
evenimente, dar şi de succese pentru elevii
Liceului „Brâncoveanu Vodă” din Urlaţi.
Vineri, 14 decembrie, ei au arătat că iau în
serios orice concurs şi au devenit campioni
la fotbal, pe judeţ. 

La mijlocul lunii decembrie, când elevii erau
deja cu gândul la vacanţă, tinerii sportivi de la
Liceul „Brâncoveanu Vodă” treceau prin emoţii şi
se luptau cu cei mai buni colegi de-ai lor sportivi
din Prahova. „La sala de sport a liceului, a avut
loc faza pe centru a Cercului Pedagogic Mizil.
Competiţia a reunit echipe participante ale Liceu-

lui Agricol din Ciorani, Liceul Agricol Mizil, Liceul
Teoretic Mizil şi Liceul Teoretic din Urlaţi”, ne-a
precizat profesorul Lucian Stănescu. 

În urma meciurilor care au avut loc, echipa
liceului „Brâncoveanu Vodă” din Urlaţi s-a clasat
pe primul loc, cu maximul de victorii. 

Competiţia este una anuală, iar anul acesta,
echipa de campioni a fost şi gazda evenimentului. 

Campionii de la „Brâncoveanu Vodă”:
Primul loc la fotbal în sală pe judeţ
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Pentru prima oară în
2012, tenisul din Urlaţi a
fost amplu reprezentat în
turneele din România.
Fetele şi băieţii de 12, 13 şi
14 ani care lovesc mingile
de tenis în sala de la Urlaţi,
au reuşit performanţe de-
osebite în anul care se
încheie. 

Echipa
de fete, compusă din:
Daniela Nichita, Maria
Toma, Ana-Maria
Ileana şi Francesca
Duca, a obţinut, în luna sep-
tembrie, la Campionatul
Naţional pe echipe
U14, locul patru, la un
nivel ridicat. Calificarea
nu este deloc surprinză-
toare pentru cineva
avizat în careul de aşi al
echipelor tenisului femnin
românesc. 

Calificarea în grupa
celor mai bune patru
echipe s-a făcut învingând
echipa academiei de tenis
„A Tenis Club Bucureşti”.
Fetele noastre au învins cu
scorul de 5 - 0 cel mai disputat
meci fiind ultimul (Ana Maria
Ileana şi Naomi Petreanu),
câştigat în trei seturi. Trebuie
menţionat că şi Naomi este o
sportivă prahoveancă (din
Ploieşti) care se antrenează, în
timpul anului, cu fetele noas-
tre, ea fiind legitimată în Bu-
cureşti. 

Calificarea în finală a fost
pierdută „la mustaţă”, în faţa
fetelor de la „TC Eliade”.
Rezultatul echipei de fete a fost
dublat şi de clasificarea pe
locul opt pe ţară, la categoria
16 ani, fete simplu, disputată în

Bucureşti, la Academia „Sever
Dron”. 

Echipa masculină de ju-
niori U14 formată din: Andrei
Pleşoianu, Andrei Gabriel
Marin, Laurenţiu Pop, Vlad
Donţu şi Mihai Marinescu a
reuşit, cu două prezenţe, o

bună prestaţie la
campionate le
naţionale U 14
disputate la Bu-
cureşti şi U 16,
disputate pe

terenurile A ca -
demiei de tenis „Sever
Dron”, ocupând, în ambele
competiţii, locul opt  pe
ţară. 

În 2012, sportivii  ju-
niori au obţinut rezultate
bune la concursurile
naţionale individuale. Câ -
teva exemple sunt con cursul
de la Ploieşti (Ana Maria Pop),
cel de la Braşov, competiţiile
de la Bucureşti, Sinaia, Galaţi
şi Piteşti, care au fost câştigate
de fetele noastre.

Începutul lui 2013 ne
aduce la nivel de junior urmă-
toarele clasamente:

- 14 ani fete: Francesca
Duca - locul 14 (dar judecând
după anul de naştere, este, de
fapt, pe locul III), Maria Toma
- locul 17 - cele două sunt, cu
siguranţă, candidate pentru un
loc în lotul naţional, Daniela
Nichita - locul 30;

- 14 ani băieţi: Andrei

Marin - locul
19, pentru cei
născuţi în 1999;

-16 ani fete:
A n a - M a r i a
Ileana, cu punc -
te numeroase la
concursurile de
18 ani şi se-
nioare;

-16 ani băieţi:
Andrei Pleşoianu,
care începe com-

petiţia între
primii 100, ter-
minând anul pe
locul 40. Sunt de
menţionat şi rezul-
tatele lui Eduard
Ioan, care se află
între primii 30, în
primul an de cate-
gorie, precum şi
creşterea valorică a
jocului  în cazul lui Vic-
tor Botan şi al Ioanei
Petcu, jucători care vor

avea un cuvânt cu mare
greutate în tenisul na -
ţional, în următorii ani.
Urlăţenii pot fi mândri şi
în următorii ani de o
reprezentare la cel mai
înalt nivel a tenisului, pen-
tru că grupele de copii au
avut rezultate remarcabile.

Duminică, 16 decem-
brie, la Ploieşti, Alex Donţu
a obţinut un aplaudat loc
trei la concursul naţional
tenis 10. Până la locul al
treilea, el a câştigat cinci
meciuri, pierzând în semifi-
nală cu un jucător legitimat la
Clubul Sportiv „Dinamo Bu-

cureşti”, cu scorul de 12-10 în
prelungirile setului decisiv. În
sferturi, la acelaşi concurs, am
avut-o şi pe Ioana Brătulescu,
care, din păcate, a ratat califi-
carea în primii patru. De subli -
ni at ascensiunea lui Tudor
Harpă şi Ciprian Neagu, un

copil care, de câte ori joacă,
ridică sala în picioare.

Revelaţiile anului 2012, în
Urlaţi, la nivelul categoriei de
10 ani se numesc Vlad Harpă
şi Arwen Beatrice Costache.
Vlăduţ este locul I naţional
între cei născuţi în 2005 şi
între primii 60, începând cu
anul viitor, la categoria de 10
ani, el având doar şapte ani şi
nouă luni. Arwen are opt ani şi
se află între primii cinci după
anul naşterii, având rezultate
de invidiat. Menţionez aici -
referitor la Arwen - locul trei la
categoria 10 ani şi tot locul trei
la categoria de 12 ani dublu,
concurs de categoria întâi, dis-
putat la Ploieşti, la baza de la
Chimie. În cadrul acestui con-
curs, a fost învinsă destul de
greu de două fete de 12 ani,
care făceau parte din Lotul
Naţional al României.

M-au întrebat de multe ori
părinţii ce trebuie să facă pen-
tru că micuţii lor să aibă rezul-
tate? Răspunsul îl dau acum
tuturor părinţilor ce au copiii
la tenis:

Dragi părinţi,
Tenisul este un sport de

care primii care se îndră-
gostesc şi se „îmbolnăvesc” nu
sunt copiii dumneavoastră, ci
chiar dumneavoastră. Deci,
mare atenţie la câtă patimă
puneţi vis-a-vis de jocul copiilor
dumneavoastră. Lăsaţi-i să îşi
exprime naturalul în jocul lor.
Nu faceţi comparaţii la vârste
fragede între copii, ci aveţi răb-
dare deoarece, altfel, apare o
capcană de netrecut. Rezul-
tatele trebuie să fie urmare a
unei  acumulări ce duce la
creşterea performanţei jocului.

În încheiere, doresc tu-
turor cititorilor acestui ziar un
călduros „LA MULŢI ANI!”  şi
un 2013 cu sănătate şi bucurii!
Profesor Eugen Petcu,

antrenor 

Cu fetele şi cu băieţii, sub „soarele
tenisului”, pe meleagurile României
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Obiceiurile calendaristice şi
cele legate de viaţa de familie
sunt o componentă perenă a
culturii noastre tradiţionale.
Cele mai răspândite şi mai fas-
tuoase s-au dovedit a fi cele
legate de marele Praznic al Cră-
ciunului şi de sărbătorirea Anu-
lui Nou. Repertoriul tradiţional
al obiceiurilor şi tradiţiilor
româneşti cuprinde pe lângă
colindele propriu-zise - cântece
de stea, vicleimul, pluguşorul,
sorcovă, vasilica, jocuri cu
măşti (turcă, cerbul, brezaia),
teatrul popular, dansuri (căluţii,
căluşerii) - şi o seamă de datini,
practici, superstiţii, ziceri, sfa-
turi cu originea în credinţe şi
mituri străvechi sau creştine.
Dintre acestea, care exprimă
înţelepciunea populară, realul
sau fantasticul, esenţe ale
bogăţiei noastre spirituale,
redăm câteva specifice
diferitelor zone ale ţării. 

- Se spune că Dumnezeu a
lăsat Crăciunul că omul să fie în
această zi sătul. Cine nu are porc
gras de Crăciun nu poate spune
că a fost fericit în acel an. 

- Acolo unde este datina de a
tăia porcul în ziua de Crăciun,
gospodinele pregătesc o mâncare
din carne macră de porc cu ceapă
şi slănină, din care sunt ospătaţi
cei dintâi dintre străinii ce le călca
pragul casei, acestei mâncări i se
spune “pomana porcului”.

- Cu o săptămână înainte de
Crăciun, în zona Codru din Mara-
mureş încep pregătirile pentru col-
indat, culminând în cele două zile
anterioare sărbătorii, când se
pregătesc mâncărurile şi se îm-
podobesc interioarele locuinţelor:
masă cu faţa brodată, feţe de
perne ornamentate, pe pereţi se
pun ştergare şi blide ornamentate,
crengi de brad, busuioc. 

- Se crede că la miezul nopţii,
înspre Crăciun, apa se preface în
vin, iar dobitoacele vorbesc. 

- La cele trei sărbători mari -
Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te
speli cu apă în care au fost puşi
bani de argint şi vei fi bănos. 

- Dacă visezi grâu verde în pos-
tul Crăciunului e semn bun că
anul care vine are să fie mănos în
toate. 

- În Ajunul Crăciunului se
leagă pomii cu paie, pentru că
aceşti pomi să lege rod bogat. 

- În Ziua de Crăciun nu se mă-
tură în casa, ci a două zi, şi după
ce ai măturat du gunoiul acela la

pomi, că-i ajută să fie roditori. 
- Pomul Crăciunului îmbrăcă

în sate din zona Codru aspecte
diferite, deosebindu-se de bradul
cu elemente ornamentale
cumpărate din oraş. Cel mai
răspândit era pomul cu cercuri din
nuiele de salcie sau din sârmă, îm-
brăcate în hârtie colorată, peste
ele sunt trecute sfori din aţă de
fuior pe care sunt înşirate boabe
de fasole albă. 

- În alte sate se făcea pom îm-
podobit cu paie de grâu tăiate
scurt şi înşirate pe sfoara, delimi-
tate de floricele de porumb. Fa-
solea albă simboliză “curăţirea
sufletului”. Unii locuitori preferau
pomul de vâsc, pe care se aplicau
panglici de hârtie colorată. 

- În Ajunul Crăciunului se dă
copiilor să mănânce bostan, ca să
fie graşi peste an. 

- În seara de 23 spre 24 de-
cembrie, până după miezul nopţii
şi în unele locuri până la ziua, cete
de copii merg din casa în casa cu
colindă: Moş-Ajunul, Bună-
dimineaţa, Colindiţul sau Bună-
dimineaţa la Moş-Ajun. În unele
părţi din Ardeal, copiii care merg
cu colindatul se numesc piterei
sau pizerei. După credinţa popu-
lară, ei sunt purtători de noroc şi
fericire. 

- Începând cu întâia zi de Cră-
ciun şi în următoarele zile ale
acestei sărbători, copiii umblau cu
Steaua, cântând colinde de stea
prin care vestesc naşterea lui Iisus
Hristos. 

- “Vicliemul” sau “Irozii” este
datina prin care tinerii reprezintă
la Crăciun naşterea lui lisus Hris-
tos, şiretenia lui Irod, care a
poruncit uciderea pruncilor, de a
afla Pruncul şi adesea înfruntarea
necredinţei, personificate printr-
un copil sau printr-un cioban.

- Capra, Ţurca, Brezaia fac
parte dintre datinile de Crăciun şi
Anul Nou. Dimitrie Cantemir
spune în “Descrierea Moldovei”
că “Ţurca este o joacă iscodită
încă din vremurile bătrâne, din
pricina ciudei şi scârbei ce o aveau
moldovenii împotriva turcilor”. Cu
ţurca, capra sau brezaia umblau
tinerii începând de la Ignat şi
sfârşind cu zilele Crăciunului şi
prin unele părţi în ziua de Sf.
Vasile până seara. Numele de
Ţurca, Capra sau Brezaia îl
poartă unul dintre tinerii mas-
caţi. 

- Despre cei Trei Crai de la
Răsărit sau Magii călători se
spune că au venit să se închine
lui lisus, după unii din Arabia
Fericită, iar după alţii din Persia.

Tradiţia ne arăta că ei se numesc:
Melchior, Gaspard şi Balthazar. 

- Datina împodobirii bradului
de Crăciun pare a fi de obârşie
germană, aşa cum este şi cântecul
“O, brad frumos!”. În Germania,
această sărbătoare este cunoscută
sub numele de Cristbaum. 

- Împodobirea Pomului de Cră-
ciun a pătruns din Alsacia în
Franţa la sfârşitul secolului al XIX-
lea, precum şi în Ţările de Jos,
Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la
sfârşitul secolului al XIX-lea,
această datină se întâlneşte în
casele nemţilor din oraşele
româneşti şi apoi se răspândeşte
pe cuprinsul ţării, odată cu cân-
tecul bradului “O, Tannenbaum!”
(O, brad frumos!) 

- Despre Moş Ajun se spune că
a fost baciul aflat în slujba lui Moş
Crăciun, stăpânul staulului unde
Maica Domnului l-a născut pe
lisus Hristos. 

- Colinda a dobândit o desti-
naţie precisă că formă de magie
benefică, ea marcând rodnicia
câmpurilor, sporul animalelor, do-
mestice, creşterea copiilor, îm-
plinirea prin căsătorie a tinerilor,
pacea şi tihnă bătrânilor, influ-
enţarea, în sens pozitiv, a vieţii
oamenilor şi a naturii. 

- În ziua de Crăciun nu
se scoate gunoiul afară
decât a două zi, deoarece
dacă-l arunci “îţi arunci
norocul!” 

- În părţile Muscelului
se crede că primele
patru zile, începând cu
24 decembrie, core-
spund în ordine celor
patru anotimpuri:
prima zi e de
primăvară, a două
de vară, a treia de
toamnă şi a patra
de iarnă, şi cum
va fi vremea în
aceste zile aşa
vor fi şi 
a n o t i m -
purile. 

- Crăciunul a luat “naş -
tere” în secolul al-IV-lea când 
Bi se rica Creştină a hotărât că este

necesar să eclipseze sărbătoarea naşterii
zeului Soare din tradiţia păgânilor cu un
alt eveniment important. Au hotărât astfel
ca la dată de 25 decembrie să se sărbă-
torească naşterea lui Iisus Hristos, deşi se
pare că aceasta ar fi avut loc spre sfârşitul
iernii şi nu la început. Treptat, Sărbătorii
Naşterii Domnului i s-au adăugat mai
multe obiceiuri - Moş Crăciun, bradul de
Crăciun.

- Obiceiul de a avea un brad nedeco-
rat de Crăciun a apărut în Germania patru
secole mai târziu, dar având acelaşi scop:
cel de a înlătură religia păgână din sânul
unei civilizaţii (de acesta dată fiind vorba
de celţi). Celţii adorau stejarul, drept sim-
bol al învierii naturii; sărbătoarea sa coin-
cidea cu Echinocţiul de Primăvară. Sfântul
Bonifaciu a hotărât tăierea stejarilor. 
Le genda spune că, în cădere, stejarul a
rupt toţi pomii din jur, mai puţin unul -
bradul. Prin urmare, acesta a devenit noul
copac sfânt. Treptat, în ziua de Crăciun în
casele fiecăruia a început să apară un
brad neîmpodobit. Câteva secole mai
târziu în brad au fost puse lumânări
aprinse şi mere coapte, iar mai târziu
beculete şi instalaţii elecrice - pentru sim-
plul motiv că erau mai practice şi mai uşor
de folosit. Se pare că Martin Luther, re-
formatorul protestant a fost cel căruia i-a
venit prima dată ideea de a decora bradul. 

- Despre Moş Crăciun există mai multe
ipoteze: prima spune că Moş Crăciun ar fi
de fapt Moş Nicolae. Acesta din urmă
avea obiceiul de a vizita în noaptea de 5
spre 6 pe cei cuminţi şi de a le oferi daruri.
Însă zilele de 5 şi 6 corespundeau cu săr-
bătoarea bradului din vechiul zodiac, prin
urmare prezenţa lui Moş Niculae a fost
asociată cu bradul şi deci şi cu Crăciunul.
Unele popoare (precum românii) au păs-
trat ambii “moşi”. În realitate există doar
unul. O altă variantă povesteşte despre
păstorul Crăciun a cărui soţie a primit-o
în gazdă (în grajdul său) pe Fecioara
Maria. Crăciun s-a înfuriat pentru decizia
soţiei sale şi i-a tăiat mâinile acesteia. Fe-
cioara Maria însă i le-a lipit la loc. Văzând
minunea, Crăciun se converteşte la creş-
 tinism şi începe să facă o mulţime de
cadouri slugilor sale. 

-Vâscul era o plantă sacră în tradiţia
mai multor popoare păgâne. Era simbol al
iernii, dar şi al sărbătorii astfel că deşi con-
vertiţi păgânii o foloseau în continuare de
Crăciun. Românii au preluat obiceiul în
ciuda împotrivirii Bisericii care ulterior s-a
văzut nevoită să accepte situaţia. Obiceiul
sărutului sub vâsc aparţine scandinavilor.
Aceştia asociau vâscul cu zeiţa dragostei
Friga, astfel încât se obişnuia sărutul
atunci când întâlneau crenguţe de vâsc. 

- Felicitările de Crăciun - În 1843 Sir
Hanry Cole a comandat 1000 de felicitări
pentru a le trimite cunoscuţilor, fără a-şi
dea seama că a iniţiat un obicei.

Tradiţii, credinţe, obiceiuri
prezente în sărbătorile de
iarnă

Ştiaţi că…


