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tui număr prezentările ansambluri-
lor folclorice din zona Bran-Moieciu. 
Tinerii duc mai departe obiceiurile 
și folclorul zonal, promovându-le în 
cadrul diverselor evenimente la care 
participă atât în România, cât și în 
afara granițelor.

Nu omitem nici turismul montan, re-
prezentat în acest număr prin Valea 
lui Stan, în zona Vidraru-Argeș, unde 
salvamontiștii de la Curtea de Argeș 
alături de tineri localnici și iubitori 
ai drumețiilor montane au amenajat 
un canion pentru trasee de aventură.  
Nici meșteșugurile nu sunt ignorate, 
astfel că vom citi despre meșterul în 
lemn Bogdan Cojanu, originar din 
comuna Fundata, care transformă 
trunchiuri și ramuri din pădure în 
veritabile piese de mobilier ce deco-
rează pensiunile din zonă, atât pe ex-
terior cât și la interior. 

Secțiunea „Oameni” ni-i va prezenta 
pe creatoarea de modă Liza Panait și 
colecția ei „Albastru de Voroneț” și 
pe meșterii maramureșeni din zona 
Mara-Cosău, iar experiențele tână-
rului fermier Vlad Enescu din Brașov 
și ale celor trei surori din Bisoca ne 
vor arăta cum pot tinerii să lanseze 
inițiative de succes în agricultură și 
pentru promovarea meșteșugurilor. 

Nu vor lipsi, ca de fiecare dată, cele 
mai recente știri din domeniu și pre-
zentările a doi membri RNDR - Mu-
zeul Țăranului Român din București 
și Facultatea de Agricultură și Horti-
cultură a Universității din Craiova.

Viviana Vasile, Team Leader al 
proiectului „Înființarea și Sprijinirea 
Rețelei Naționale de Dezvoltare 
Rurală”

Agricultura este cea mai bună șansă 
a țării noastre pentru a se restabi-
liza economic, pentru a se impune 
pe piețele internaționale cu produ-
se unice, având un potențial uriaș. 
Având la dispoziție fonduri europene 
nerambursabile destinate agricultu-
rii, România trebuie să profite pen-
tru atragerea tinerilor, crearea de 
locuri de muncă pentru aceștia și, nu 
în ultimul rând, păstrarea tradițiilor 
și a culturii locale izvorâte din agri-
cultură. 

În acest număr al revistei am adunat 
exemple demne de urmat ale unor 
tineri care și-au găsit chemarea în 
diferite sectoare legate de dezvolta-
rea rurală. Începem secțiunea Dez-
voltare Rurală cu prezentarea unei 
fundații de copii din satul Hârja, 
comuna Oituz, județul Bacău, care 
integrează în comunitatea locală ti-
neri proveniți din familii defavoriza-
te. Vom citi despre cum sunt aceștia 
învățați și specializați în cadrul ser-
viciilor de ospitalitate și de organiza-
re de evenimente în comuna Oituz. 
Continuăm cu Erika Crișan Daraguș, 
o tânără fermieră din Covasna care a 
devenit un exemplu pentru comuni-
tatea sa locală, după care trecem la 
prezentarea unui proiect de succes, 
realizat din fonduri europene, con-
struirea unei baze sportive pentru 
agrement ecvestru la Șelimbăr, jude-
țul Sibiu. 

Tinerii din mediul rural sunt și pur-
tători ai tradițiilor moștenite din 
străbuni. Motivați de părinți, de bu-
nici și de cadrele didactice, aceștia 
îmbracă cu mândrie portul tradițio-
nal. Astfel, regăsim în paginile aces-

Tinerii în 
mediul rural

Editorial
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dezvoltare rurală

Fundația „Copii în sânul familei” din 
Hârja – Tineri implicați în dezvoltarea 
comunității locale

Povestea fundației „Copii în sânul fa-
miliei” din Hârja, județul Bacău, își 
scrie primele rânduri în anul 1994, 
când doamna Mary Gibson a dema-
rat un proiect umanitar susținut prin 
finanțare privată din Anglia. Trei 
case din comuna Oituz, satul Hârja 
și un apartament din Onești au deve-
nit locul creșterii, educării și dezvol-
tării pentru copii provenind din fa-
milii cu posibilități reduse. Începând 
din anul 1994 și până astăzi, peste 
20 de copilași și-au croit și își cro-
iesc rostul în viață ca beneficiari ai 
fundației. Ei sunt „cea mai mare fa-
milie din sat” cum le place lor să-și 
spună; și cel mai important, o mare 
familie fericită, unde toți se au ca 
frați și surori! 

„Suntem crescuți departe de părinții 
noștri. Deși îi mai vedem ocazio-
nal, ne simțim mai fericiți aici, în 
familia noastră. Pentru aceasta le 
mulțumim cu zâmbete zânelor noas-
tre - doamnele îngrijitoare care ne-
au crescut de mici. Și ele, la rândul 
lor, ne-au făcut să zâmbim... Pentru 
noi sunt zile frumoase și altele mai 
puțin frumoase. Nu ne place să spu-
nem că sunt urâte. Poate mulți ne-
ar considera diferiți dar noi știm că 

nu este așa și suntem norocoși să 
facem parte din familia asta mare 
și frumoasă. Creștem aici pe Va-
lea Oituzului, la Hârja, înconjurați 
de dealuri și de munți, mergem la 
grădiniță, la școală, apoi la liceu și 
la facultate. Ne place să muncim și 
chiar muncim. Noi, cei mari, avem 
responsabilități și le tratăm ca ata-
re. Toți ne dorim să facem mai mult, 
vrem să ne construim un viitor, să 
ne bucurăm unii de ceilalți”, ne spu-
ne Ancuța, primul copil ajuns aici în 
anul 1995 la vârsta de doi ani. Astăzi, 
Ancuța este absolventă a Facultății 
de Psihologie și Științele Educației în 
cadrul Universității Transilvania din 
Brașov. În acești ani a efectuat stagii 
de voluntariat la diverse centre din 
țară pentru copiii neajutorați, dar 
nicăieri nu a găsit condițiile pe care 
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le oferă fundația „Copii în sânul fa-
miliei”. 

Fundația construiește un 
viitor pentru cei ce vor să 
rămână în comunitate
În Hârja nu vorbim doar despre trei 
cămine în care copilașii cresc, ci ne 
referim și la posibilitatea acestora de 
a rămâne și-n viitor pe aceste locuri. 
Ei își pot întemeia o familie, se pot 
întoarce după studii să aibă grijă de 
cei nou veniți în sânul familiei de la 
Hârja, pot lucra pe plan local stând 
în tot acest timp într-una dintre cele 
trei case. 

În acest sens, la propunerea ma-
nagerului fundației, doamna Betty 
Grigoraș (manager de 11 ani), cu 
sprijinul englezilor și al altor spon-
sori a mai fost cumpărată o casă 
țărănească din Hârja cu scopul 
transformării acesteia în pensiu-
ne. Destinatarii investiției sunt tot 
copilașii fundației care vor fi învățați 
și responsabilizați în activități speci-
fice industriei ospitalității și a turis-
mului rural. Pensiunea Trifoi, cum 
a fost denumită, poate fi și casă de 
vacanță pentru oaspeții fundației. 

„Prin anul 2006, la ideea mamei 
mele, cu sprijinul englezilor și al 

sponsorizărilor am reușit să cumpă-
răm o casă veche țărănească, ultima 
din sat, situată la marginea pădurii. 
Fiind o zonă favorabilă turismului, 
am pus în practică tot ceea ce ne-
am propus. Chiar copilașii, alături 
de noi, au participat la renovarea 
casei și la toate îmbunătățirile nece-
sare pentru a funcționa ca o casă de 
vacanță. Astăzi, așa cum spun și ei, 
pensiunea Trifoi este căsuța lor din 
povești. Tinerii din fundație care 
vor dori să rămână în comunitatea 
din Hârja se pot implica activ în 
administrarea pensiunii, generând 
câștiguri. Ei pot fi atât gazde pentru 
turiști, cât și ghizi ai acestor locuri”, 
ne povestește Vlad Grigoraș, fiul lui 
Betty Grigoraș. Are 28 de ani și se 
implică activ atât în cadrul fundației, 
cât și în promovarea turismului rural 
băcăuan. 

Pensiunea Trifoi este formată din 
două dormitoare de câte trei locuri 
fiecare, un living, bucătărie și baie. 
Într-un dormitor se află un pat du-
blu și unul single, iar în celălalt, 
trei paturi single. Încălzirea se face 
printr-o centrală pe lemne. În curtea 
generoasă turiștii pot folosi foișorul 
rustic, locurile special amenajate 
pentru grătar și pot servi prânzul 
la măsuțele de picnic amplasate la 
marginea pădurii. Toate utilitățile 
și facilitățile sunt puse la dispoziția 

oaspeților pensiunii.

„În anul 2011 pensiunea Trifoi a 
găzduit o echipă de șapte persoane 
a televiziunii canadiene TV Ocean. 
Aceștia au venit în România spe-
cial pentru a realiza un docu-
mentar despre Fundație și despre 
ideea îmbinării ocrotirii copiilor 
cu turismul rural. Pe toată dura-
ta filmărilor pe care le aveau de 
făcut, s-au implicat foarte mult și 
în cunoașterea comunității loca-
le. Alături de copiii din fundație, 
au participat la activități precum 
strânsul și întorsul fânului, au 
mers la cules de fructe de pădure 
și plante medicinale, au mers prin 
vecini. În toată perioada sejurului, 
Ancuța, le-a fost ghid și translator. 
De asemenea, s-au făcut și două 
vizite la Brașov și la Râșnov cu o 
parte dintre copiii fundației. Ul-
terior, la câteva luni reportajul a 
fost difuzat pe TV5 Tourisme au-
trement au Canada” ne povestește 
Vlad Grigoraș.

Fundația „Copii în sânul 
familiei” se implică activ 
în promovarea tradițiilor 
în Hârja
În timpul liber, în vacanțe și în peri-
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oada sărbătorilor, copiii din fundație, 
alături de îndrumători, se implică în 
activități diverse pe plan local, dar și 
național. Iarna copilașii merg la co-
lindat prin sat și organizează recita-
luri de colinde la școală sau la biseri-
că, câțiva dintre ei fac parte din corul 
bisericesc, alții fac parte din ansam-
blul local „Mocănașul”. De-a lungul 
anilor, au participat la concursuri 
naționale și programe folclorice. 

„La ultimele ediții ale Festivalului 
Plăcintelor, eveniment organizat de 
ANTREC Bacău al cărui președinte 
este Betty Grigoraș, copiii au aju-
tat și s-au implicat foarte mult în 
organizare. Unii dintre ei au stat la 
standuri prezentând bunătățile gas-
tronomiei locale, alții s-au ocupat de 
invitați și de participanți, iar alții au 
servit la mese. Copiii din ansamblul 
„Mocănașul” au susținut recitaluri 
și au prezentat dansuri din zonă. 
Cei mici nu au nevoie de motivații. 
Această plăcere și bucurie de a ajuta 
vine de la sine. Ei vor să se implice, 
le place foarte mult să fie printre 
oameni, să fie în centrul atenției. 
Și când eram eu mai mică, dar și în 
ultima vreme participam alături de 
turiști la activități de ecologizare 
pe Valea Oituzului”, ne povestește 
Ancuța, care a și prezentat pe sce-
nă Festivalul Plăcintelor - ediția din 
2014.

Vlad Grigoraș – tânărul 
absolvent de drept care se 
împarte între activitățile 
fundației „Copii în sânul 
familiei” și dezvoltarea tu-
rismului rural pe Valea Oi-
tuzului
Absolvent de drept la București și pa-
sionat de psihologie, Vlad Grigoraș 
și-a continuat studiile cu încă doi 
ani de drept în Anglia. După aceas-
tă perioadă a preferat să revină pe 
plaiurile natale pentru a se implica 
în activități ce pot îmbunătăți viața 
românilor din mediul rural. Cât timp 
a studiat în Capitală, dar și după 
aceea, Vlad s-a implicat în diverse 
acțiuni de strângeri de fonduri și 
sponsorizări pentru fundație.

„Cât timp am studiat în Anglia, am 
promovat locurile, tradițiile și va-
lorile României. Foarte mulți pri-

Posibilități de petrecere a 
timpului liber în Hârja și pe 
Valea Oituzului:
• programe speciale: la cules de 

plante medicinale, la cules de 
fructe de pădure;

• vizitarea ruinelor vechiului 
punct vamal;

• plimbări cu bicicleta pe munte;
• drumeție sau excursie călare 

până la Slănic Moldova (14 km 

dus-întors);
• vizitarea izvoarelor terma-

le de la Poiana Sărată (2 km de 
Hârja);

• vizitarea locurilor de comemo-
rare a eroilor căzuți în timpul 
luptelor de la Oituz;

• excursie la Târgu Ocna (25 km);
• cazare în pensiunile turistice de 

pe Valea Oituzului (ANTREC 
Bacău).
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eteni de-ai mei din afară au venit să 
viziteze România și s-au convins de 
frumusețea țării noastre. Am obser-
vat că sunt foarte mulți tineri români 
plecați în străinătate care chiar fac 
ceva pentru promovarea imaginii 
țării noastre. Eu m-am întors și caut 
să mă implic în promovarea acestui 
concept drag mie - turismul rural. 
Îmi doresc să înființez în Bacau o 
asociație de tineret prin care noi, ti-
nerii, să punem în aplicare planuri 
și idei de dezvoltare a turismului și 
nu numai. Această dragoste pentru 
turismul rural și pentru tradiții am 
moștenit-o de la mama, cu care de 
mic plecam în excursii în diverse sate. 
Am văzut în toți acești ani cum au în-
florit turismul rural și agroturismul 
peste tot în țara noastră”, spune Vlad.

În prezent, Vlad Grigoraș caută să 
promoveze Hârja și Valea Oituzului ca 
destinații pentru iubitorii de natură, 
istorie și cultură.

Pentru toate aceste obiective turistice 
și variante de petrecere a timpului li-
ber copiii din fundație pot fi ghizi lo-
cali. 

„Fundația „Copii în sânul familiei” 
se deosebește foarte mult de restul 

centrelor de acest profil, mai ales de 
cele de stat. Ceea ce face ca fundația 
noastră să fie diferită este atmosfe-
ra; o atmosferă născută din iubirea 
pe care ne-o dăruiesc îngrijitoarele 
noastre și din fericirea pe care noi o 
simțim. În mod cert, personalul face 
diferența. Nu trebuie să fii neapărat 
calificat, să ai diplomă sau alte astfel 
de certificări. Trebuie să simți când 
să oferi copiilor înțelegere, atenție 
și mai ales, dragoste. Trebuie să fii 
acolo pentru ei, atunci când au ne-
voie de tine, să empatizezi cu ei. Fe-
tele care au grijă de noi nu vin aici 

ca la un job. Sunt adevărate mame 
pentru noi. Ele s-au atașat foarte 
mult de toți copiii, în acești ani. Se 
întâmplă ca îngrijitoarele noastre să 
ne ia acasă la ele de Sărbători și în 
vacanțe. Noi suntem altfel datorită 
lor. Nu avem lipsuri materiale, iar 
golurile pe care le-am simțit de-a 
lungul timpului au fost pe cât po-
sibil acoperite de-o multitudine de 
persoane cu suflet care au venit la 
noi și ne-au arătat cât de importanți 
suntem și cât contăm”, a încheiat 
Ancuța. 
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Erika Crișan-Daraguș îmbină armonios 
agricultura cu turismul rural 

Absolventă a Facultății de Ingine-
rie Economică și Dezvoltare Rurală 
în cadrul USAMV București, tână-
ra Erika Crișan Daraguș s-a întors 
acasă în comuna Turia, județul Co-
vasna, unde, începând cu anul 2010, 
a demarat un proiect pe fonduri eu-
ropene. Astfel, aspectele teoretice 
dobândite în timpul facultății sunt 
puse în practică la Turia. De-a lun-
gul anilor, Erika a lucrat în cadrul 
complexului turistic „Cetate” din 
Băile Balvanyos, al  cărui manager 
este tatăl său.  

„Încă din copilărie am lucrat ală-
turi de părinți și tot ei sunt alături 
de mine și astăzi, când împreună 

cu soțul meu ducem mai departe 
aceste activități turistice, dar și 
proiecte noi în domeniul agricol 
și zootehnic. Exploatația agricolă 
exista de când eram eu mică. Cu 
trecerea timpului, am dorit să ne 
extindem și să ne dezvoltăm și de 
aici a început practic interesul meu 
pentru accesarea fondurilor euro-
pene. Încă din anii facultății m-am 
interesat și am urmărit programele 
de finanțare pentru tineri astfel că 
începând cu anul 2010 am pornit 
demersurile pentru un proiect pe 
fonduri europene, accesând măsu-
ra 112 «Instalarea tinerilor fermi-
eri»”, povestește Erika.

Obiectivele proiectului ti-
nerei din Covasna
Proiectul „Îmbunătățirea manage-
mentului fermei din comuna Turia, 
județul Covasna prin instalarea 
tinerei fermiere Crișan-Daraguș 
Erika, PFA” a fost semnat în anul 
2010. Valoarea proiectului a fost 
de 25.000 de euro, fonduri neram-
bursabile. Pe lângă această sumă, 
investiția proprie a fost de aproxi-
mativ 20.000 de euro.

Scopul proiectului vizează cultiva-
rea produselor agricole și dezvol-
tarea unei exploatații zootehnice 
mixte, precum și achiziționarea 
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de mașini și utilaje agricole, pen-
tru modernizare și eficientiza-
rea activității. Producția obținută 
este valorificată pe piețele zona-
le (județele Covasna, Harghita, 
Brașov), cât și în pensiunea și resta-
urantul familiei.

„Activitatea fermei agricole se 
desfășoară pe o suprafață de 30 
de hectare de teren arabil. De ase-
menea, mai avem 30 de hectare de 
pășune. Dispunem de un efectiv de  
zece vaci de lapte, 20 de capete de 
porcine, 25 de capete de ovine, pre-
cum și de 4 cai. O parte a producției 
are ca destinație complexul Cetate 
din Balvanyos. Promovăm foar-

te mult conceptul de gastronomie 
tradițională locală, cu produse din 
ferma proprie. Satisfacția este cu 
atât mai mare cu cât vedem turiștii 
care apreciază foarte mult produ-
sele noastre gastronomice, pe lân-
gă calitatea serviciilor de cazare și 
posibilitățile de agrement ale pensi-
unii”, ne spune Erika. 

Tânăra din Covasna nu se limitează 
doar la cele două ferme. Ea continuă 
să fie administrator de pensiune și, 
totodată, s-a implicat în demara-
rea unui nou proiect aflat încă în 
stadiul de implementare, benefici-
ar fiind ANTREC Covasna, a cărei 
președinte de filială este. Proiectul 
vizează facilitarea inserției pe piața 

muncii a viitorilor absolvenți de 
științe economice și administrarea 
afacerilor.

„Prin astfel de proiecte îmi doresc 
să contribui cât pot și cu ce pot la 
dezvoltarea comunității locale. Mă 
bucur să văd că în ultimii ani, aici, 
în Turia, tot mai mulți tineri sunt 
interesați de proiectele prin fonduri 
europene. Este bine să urmărim 
toate programele de finanțare, nu 
trebuie ratată nici o posibilitate de 
a ne dezvolta propria afacere. Toate 
aceste lucruri se văd pe plan local. 
Cu ajutorul primăriei, la noi în co-
mună au fost accesate foarte multe 
proiecte, mulți tineri achiziționând 
noi utilaje pentru exploatațiile 
agricole”, ne-a declarat Erika.
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Ansamblurile din Bran şi Moieciu pregătesc 
viitoarele generaţii ale României autentice

Legenda Branului, auzită pentru 
prima dată în jurul anului 1800 pe 
Muntele Bătrâna din Masivul Bu-
cegi, spune că în acea zonă trăiau 
zece frați care stăpâneau pășunile 
montane. La vârsta de 100 de ani, 
bătrânul Bran a sunat din corn în 
ziua de Sfântul Dumitru, pentru a-și 

aduna frații în vederea împărțirii 
averii moștenite (satele Branului). 
Fiecăruia dintre frați i-a revenit un 
sat, începând cu Poarta, trecând prin 
Moieciu și terminând cu Fundata - 
de la intrarea până la ieșirea din tre-
cătoare. Se spune că după moartea 
bătrânului Bran, paza satelor brăne-

ne a revenit celorlalți frați rămași în 
viață.  Legenda a fost culeasă ulterior 
de pictorul și scriitorul Duicu din sa-
tul Peștera, inspirând de sute de ani 
oamenii locului și tinerele generații 
de ansambluri brănene care preiau 
legendele strămoșești și le încorpo-
rează în port, dansuri și scenete. 

Ansamblul folcloric „Pla-
iuri Moiecene”
Ansamblul folcloric „Plaiuri Moie-
cene”, înființat la începutul anului 
2014, face parte din Asociația cul-
turală „Zestrea Branului”. Acesta 
este compus din tineri talentați din 
frumoasele comune Bran, Moieciu și 
Fundata.  Debutul în dans l-au avut 
în data de 17 mai 2014 la „Festivalul 
Mușcatelor” în Bran, unde au fost 

invitați de doamnele Mioara Vișan 
Stoian și Marilena Stoian. Astfel, ti-
nerii au avut parte și s-au bucurat de 
laudele tuturor spectatorilor.

Ansamblul este format din 47 de 
copii dansatori, care sunt instruiți 
de tânăra Andreea Jitea, absolventă 
a Școlii Populare de Arte „Tiberiu 
Brediceanu” (Brașov - Secția Canto 
Popular). Tinerii au participat la eve-
nimente culturale atât în zona Bran, 
cât și în țară, scoțând în evidență 

adevărata comoară lăsată de bunicii 
și străbunicii lor - costumele popu-
lare deosebite și dansurile populare.

Este de apreciat faptul că acești ti-
neri din ansamblurile brănene și 
moiecene, sub atenta observare a în-
vățătorilor, profesorilor și îndrumă-
torilor, promovează tradițiile zonale 
și portul popular, prezentându-le cu 
mândrie în diverse zone din țară, dar 
și în străinătate.
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Ansamblul „Poarta Doru-
lui”
Ansamblul „Poarta Dorului” a fost 
înființat în anul 2005 de către di-
rectorul  coordonator Ionela Bran. 
Aceasta și-a început activitatea în 
școlile din zonă, cu copii talentați, 
reușind să obțină acordul consiliului 
local din acea vreme pentru folosirea 
Căminului Cultural Cheia. 

În plan personal, Ionela Bran se poa-
te lauda cu doi copii minunați care 
o moștenesc. Darius – Cristian are 
11 ani și studiază vioara, iar David – 
Ioan are nouă ani, este pasionat de 
meșteșugul modelării lutului și se 
pregătește pentru cioplitul lemnului 
la secția de sculptură.

Ansamblul are în componență, în 
prezent, 12 perechi de dansatori cu 
vârste între 10 și 15 ani, opt perechi 
cu vârste între 15-25 de ani și alte opt 
perechi de șase-zece ani. Acesta in-
clude soliști vocali ce acoperă toate 
zonele țării (Moldova, Ardeal, Banat, 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea) și pe 
maestrul coregraf Liviu Vintilă. 

Din anul 2009 ansamblul face parte 
din Federația Internațională de Fol-
clor România și a participat la festiva-
luri naționale și internaționale unde a 
câștigat numeroase premii și trofee.  

„Ansamblul Poarta Dorului are un 
singur sinomim - marea familie. 
Îmi doresc din suflet ca Ansamblul 
„Poarta Dorului” să aibă deschidere 
spre succes deplin, precum numele pe 
care-l are: poartă = deschidere, iar 
dor = sublim, unicitate”, ne-a declarat 
Ionela Bran.

Participări la 
evenimente: 
• 2007 – Grüne Woche, 

Berlin – Germania 
(Târg internațional de  
agricultură);

• 2008 – Kieler Woche, Kiel 
– Germania;

• 2009 – Gefira – Grecia;
• 2010 – Vinodar, Daruvar 

– Croația;
• 2011- 2012-  Grüne Woche, 

Berlin - Germania;
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Ansamblul folcloric „Zes-
trea Branului” 
Ansamblul folcloric „Zestrea Bra-
nului”, înființat la începutul anului 
2014, este menit să ducă mai departe 
tradițiile și obiceiurile din zona etno-
folclorică a Branului. Aici s-a contu-
rat un nucleu cultural al tinerilor ta-
lentați din frumoasele sate brănene, 
dornici să învețe dansuri populare și 
cântece. Acești tineri se îngrijesc cu 
sfințenie de tot ceea ce strămoșii le-
au lăsat și datorită lor flacăra respec-
tului față de neam este vie în sufletul 
comunității brănene.

Ansamblul practică dansuri popu-
lare, colinde de sărbători, obice-
iuri de nuntă, participă la petreceri 
ocazionate de sărbătorile anuale ale 
oieritului în zonă și în cadrul unor 
evenimente culturale. Astfel, este de 
remarcat prezența Ansamblului la 
spectacolele din zona Branului și fes-
tivaluri naționale.

„Zestrea Branului” s-a situat pe locul 
al doilea la Festivalul Internațional 
BLACK SEA, desfășurat în Bulgaria, 
la Balcic, în anul 2011.

Alături de dansatori regăsim și so-
liști vocali, printre care amintim pe 
doamna Liliana Oncioiu, o moie-
ceancă născută în satul Șirnea, pe 
Andreea Jitea, absolventă a Școlii 
Populare de Arte „Tiberiu Bredicea-
nu” din Brașov, pe Alexandra Folea, 
o foarte talentată dansatoare, tânără 
debutantă și elevă a Școlii Popula-
re de Arte „Tiberiu Brediceanu” din 
Brașov (secția de canto popular) și pe 
Duicu Marian, coordonatorul aces-
tui  ansamblu și Președintele Asoci-
ație de Datini și Obiceiuri „Zestrea 
Branului”.
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Ansamblurile „Legenda 
Branului” și „Voinicelul”

În interpretarea elevilor Școlii Gim-
naziale Moieciu de Jos, sub îndruma-
rea domnului învațător Ioan Olteanu, 
începând cu anul 2012, Legenda Bra-
nului este dusă mai departe de vocile 
tinerilor, în cadrul diferitelor eve-

nimente la care participă. Începând 
cu același an, lor li se alătură copiii 
Școlii Generale Moieciu de Jos, cu 
vârste cuprinse între cinci și opt ani, 
care interpretează jocuri populare 
în cadrul Ansamblului „Voinicelul”. 
Acesta a fost înființat de învățătoarea 
Elena Cristina Gârbacea, cu sprijinul 
directorului Marius Olteanu. An-
samblul „Voinicelul” este compus din 
10 fete și opt băieți. 

Printre suitele de dansuri practicate 
de aceștia se numără Brașoveanca, 
Ciobănașul, Sârba lu’ 22 și Hora. 

„Prin așezări și plaiuri brănene 
suntem legați în mod definitiv de 
pământul strămoșesc și, de aceea, 
suntem continuatorii tradițiilor și 
obiceiurilor locale”, declară doamna 
învățătoare Elena Cristina Gârbacea.

Participări la evenimente: 
• Ziua Internațională a Turismului 

Rural, Fundata;
• Festivalul Mușcatelor, Bran; 
• Târgul de vară, Moieciu; 
• Focul lui Sumedru, 

Bran-Moieciu;

• Lansarea cărții „Fata cu ochii 
albaștri” scrisă de Arhiducele 
Dominic de Habsburg, din incin-
ta Castelului Bran; 

• Ospitalitate în satele românești, 

Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, București;

• Sărbătoarea Margaretelor - 
Sărbătoarea Pensiunilor, Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie 
Gusti”, București.
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Bază sportivă pentru agrement ecvestru - 
Șelimbăr, Sibiu

Deși teritoriul pe care se află în pre-
zent comuna Șelimbăr cunoaște 
o istorie veche ce ne duce până în 
Antichitate, după vestigiile neoli-
tice scoase la lumină, aceasta ca-
pătă rezonanță după Bătălia de la 
Șelimbăr din 1599, ce s-a dat între 
oastea Țării Românești condusă de 
Mihai Viteazu și oastea principe-
lui Transilvaniei, cardinalul Andrei 
Báthory. Importanța acestei bătălii 
este dată de faptul că prin victoria 
lui Mihai Viteazu s-a deschis drumul 
spre Alba Iulia, pe atunci, reședința 
principilor Transilvaniei, locul unde 
a avut loc Prima Unire a celor trei 
Țări Române (27 mai 1600).

Comuna Șelimbăr este poziționată 
în centrul depresiunii Sibiului, pe 
cursul mijlociu al râului Cibin, la o 
altitudine de 450 de metri. Unul din-
tre satele componente este Șelimbăr, 
fiind și reședința comunei.

În afară de istoria sa bogată, comu-
na Șelimbăr se bucură de câteva 
lăcașuri de cult, printre care și un 
monument istoric ridicat în secolul 
al XIII-lea, în formă de bazilică ro-
manică, respectiv Biserica Evanghe-
lică Fortificată din satul Șelimbăr, un 

punct de atracție pentru turiști. Tot 
aici se află și schitul ortodox de rit 
vechi, construit în jurul anului 1787.

Paul Avrigeanu, proprie-
tar al Centrului de agre-
ment ecvestru Șelimbăr
Mai nou, turiștii sunt atrași la 
Șelimbăr de Centrul ecvestru, o 
inițiativă curajoasă a unui multi-
plu campion național și balcanic la 
echitație, atât la individual, cât și la 
echipe. Sibianul Paul Avrigeanu a cu-
cerit numeroase medalii în cele peste 
două decenii de când practică acest 
sport.

Tocmai această experiență l-a aju-
tat pe tânărul investitor să constru-
iască un centru hipic performant, 
în apropierea Centrului Industrial 
Șelimbăr, apelând și la fonduri eu-
ropene pentru investiții în agricul-
tură și mediul rural. Centrul a fost 
inaugurat în data de 29.08.2014, un 
proiect de aproape 500 000 de euro, 
jumătate dintre ei reprezentând fon-
duri nerambursabile. A fost, de fapt, 
ceea ce și-a dorit de foarte mult timp, 

Titlu proiect: „Constru-
ire bază sportivă pentru 
agrement ecvestru, co-
muna Șelimbăr, județul 
Sibiu”
• Beneficiar: S.C. Centru de 

agrement ecvestru S.R.L.

• Data de înregistrare la 
O.J.P.D.R.P.: 11.12.2009

• Sesiunea nr. 4 / noiembrie-
decembrie 2009

• Măsura: 313 „Încurajarea 
activităților turistice”

• Axa III – „Îmbunătățirea 
calității vieții în zonele rura-
le și diversificarea economi-
ei rurale” 

• Valoare eligibilă: 1 716 600 
lei

• Valoare publică: 858 300 lei  

un vis transformat în realitate.

Turiștii care ajung la Centrul ecves-
tru din Șelimbăr nu provin numai 
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din numeroasele hoteluri din Si-
biu, unde se cazează pentru a vizita 
orașul,  ci și din restul țării - turiști 
veniți special pentru a practica acest 
sport, devenit deja o industrie.

Tocmai de aceea, Paul Avrigea-
nu dorește ca în acest centru să se 
practice cu predilecție agrementul 
sportiv și nu cel turistic. Campionul 
dorește să învețe tinerii călăreți să-
și însușească bazele călăriei și să-i 
ducă până la participarea la concur-
suri. Paul Avrigeanu este antrenor 
și instructor acreditat FER. El este 
convins că echitația va cunoaște o 
dezvoltare spectaculoasă.

În timpul vacanțelor, centrul ecves-
tru se umple de copiii veniți să își pe-
treacă timpul liber într-un mod in-
teresant și, în același timp, folositor, 
călăria fiind un sport care captivează 
chiar de la prima ședință. Părinții 
pot urmări copiii dintr-o zonă des-
tinată spectatorilor, care se află la 
etajul clădirii. 

Centrul ecvestru ridicat de fostul jo-
cheu  al Bazei Hipice Sibiu CSM, Paul 
Avrigeanu, cuprinde grajduri, manej 
exterior (teren exterior de concurs 
cu gazon – 8 500 m și teren exterior 
de încălzire pentru cai – 3 500 m) și 
interior (25×60 m), conform stan-
dardelor europene. Totodată, există 
și pensiune de cai într-un grajd cu 41 
de boxe deschise. Clienții care dețin 
în proprietate cai pot să-i lase la cen-
tru după ter minarea antrenamen-
telor și să-i urmărească cu ajutorul 
unei camere web montate în dreptul 
boxei. Aici se află și calul de suflet al 
campionului, cu care acesta partici-
pa la concursuri.

În apropierea centrului ecvestru de 
la Șelimbăr există și o pensiune ce 
aparține surorii tânărului antrepre-
nor, cu care se află în strânsă cone-
xiune. Proiectul acesteia „Construire 
pensiune și restaurant cu specific si-
bian și design ecvestru” are o valoare 
totală eligibilă de 400 000 de euro, 
din care finanțare publică 200 000 
de euro și cofinanțare privată 200 
000 de euro (un proiect care a dema-
rat în 03.06.2011, cu dată de finaliza-
re în 2015).

Paul Avrigeanu intenționează să 
își promoveze baza hipică organi-
zând evenimente, prin reclame și 
prin intermediul unor colaborări cu 
agențiile de turism.
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Calendar - Festivalurile începutului de an

Luna februarie ne apropie cu pași 
repezi de primăvara mult așteptată 
și ne aduce Sărbătoarea Dragobete-
lor, așa că nu întâmplător este mar-
cată de numeroase „târguri dulci”.

5 - 7 februarie 2015, Târgul Api-
col, Slobozia, județul Ialomița 
- ediția a VI-a

Târgul Apicol din Slobozia 
urmărește promovarea apiculturii 
și a consumului de produse apico-
le în zona Bărăganului ialomițean. 
În același timp, se urmărește dez-
voltarea sectorului apicol prin ac-
cesarea de fonduri europene. În 
programul Târgului Apicol din Slo-
bozia din acest an  sunt cuprinse 
comunicări științifice și dezbateri 
pe teme apicole, iar vizitatorii pot 
achiziționa produsele tradiționale 
apicole expuse pe platoul din Piața 
Revoluției. 

7 - 8 februarie 2015, Târgul 
Apicol, Craiova, județul Dolj - 
ediția a II-a

Cea de-a doua ediție a  Târgului 
Apicol din Craiova este organiza-
tă de Stupina BIA, în colaborare 
cu Primăria Municipiului Craiova, 
Consiliul Județean Dolj și Asociația 
Apis Oltenia Craiova, în incinta 
Centrului Expozițional situat în str. 
Târgului, nr. 26. 

Evenimentul se desfășoară pe par-
cursul a două zile în cadrul cărora 
apicultorii veniți la târg își vor pre-
zenta mierea și produsele apicole 
din stupinele proprii, cosmeticele 
naturiste cu preparate din deriva-
tele stupului, dulciuri pentru toate 
gusturile, dar și utilaje și echipa-
mente specifice, toate putând fi 
cumpărate de vizitatorii Târgului 
Apicol Craiova 2015.

Februarie 2015, Caravana 
Clătitelor, Prejmer, județul 
Brașov

În fiecare an, în luna februarie, în 
Prejmer are loc Caravana Clătitelor 
(Fasching), un obicei reînviat de 
tinerii din localitate ce se organi-
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zează înainte de intrarea în postul 
Paștelui. Pe lângă clătitele pregătite 
numai cu umpluturi tradiționale, 
participanții vor putea urmări dan-
suri și cântece săsești și muzică de 
fanfară. Ei vor participa la un bal 
mascat care va încheia evenimen-
tul ce a fost inclus și în Calendarul 
Gastronomic al României de către 
ANT.

20 - 22 februarie 2015, Festi-
valul Mierii, Câmpina, județul 
Prahova, ediția a X-a

Târgul Mierii din Câmpina este 
unul dintre cele mai importante 
festivaluri de profil organizate în 
România, reunind atât producători 
individuali, cât și firme producă-
toare din mai multe județe ale țării. 
La deschiderea târgului, organiza-
torii pregătesc concursuri inedite, 
adresate apicultorilor și vizitato-
rilor. Târgul Mierii din Câmpina 
este organizat de Asociația Api-
colă „Valea Prahovei” din Câmpi-
na, care este membră a Federației 
Asociațiilor Apicole din România 
ROMAPIS.  Târgul Mierii Câmpina, 
ediția a X-a, se desfășoară în cadrul 
Casei Tineretului.

23 - 24 februarie 2015, Balul 
Dragobetelui, Bran, județul 
Brașov

Balul Dragobetelui sau Îndră-
gostiților atrage în fiecare an 
îndrăgostiții dornici să sărbăto-
rească în stil tradițional Ziua Iu-
birii la români, pe 24 februarie, zi 
ce marca în trecut începutul anului 
agricol ori ziua ieșirii ursului din 
bârlog. Natura se trezește la viață, 
păsările își caută cuiburi și tinerii 
intră și ei în rezonanță cu natura. 
Credința populară românească ne 
dezvăluie că cei care participă la 
Sărbătoarea de Dragobete vor fi 
feriți de boli tot anul.

Ziua Dragobetelui este omagiată la 
Bran de fetele și f lăcăii îmbrăcați 
în haine de sărbătoare, pentru a-și 
afișa dragostea în fața comunității.



România Rurală – nr. 16

18

Canionul Văii lui Stan – Turism montan 
de aventură pentru tinerii experimentați, 
iubitori de munte

Sectorul românesc al munților  
Carpați reprezintă cel mai sălbatic 
areal montan din Europa. Acesta 
este și principalul argument pentru 
care turiștii români, dar mai ales cei 
străini aleg Carpații românești ca 
destinație de călătorie. Majoritatea 
sunt tineri, turiști activi, dinamici. 
Dacă în majoritatea statelor mem-
bre ale Uniunii Europene se observă 
o tendință de antropizare a spațiilor 
naturale, munții Carpați și-au păs-
trat în foarte multe locuri sălbăticia, 
intervenția omului fiind nesemnifi-
cativă. 

 

Canionul Văii lui Stan din 
munții Frunți – cel mai 
sălbatic canion din Româ-
nia.
Având o lungime de 2300 de metri 
și o diferență de nivel de 375 de me-
tri, traseul din munții Frunți (sudul 
munților Făgăraș) datează din anii 
1960-1961. Traseul a fost conceput 
pentru a înlesni accesul spre zone-
le hidrotehnice de captare a apei cu 
scopul alimentării lacului de acumu-
lare Vidraru, aflat în apropiere. În 
acei ani, muncitorii argeșeni au ame-
najat pentru prima dată canionul cu 
punți de lemn și de metal, balustra-
de, scări și cabluri necesare parcur-
gerii în siguranță a traseului.

Cum ajungem la Canionul 
Văii lui Stan?
Accesul în Canionul Văii lui Stan se 
face pe celebrul Transfăgărășan (DN 
7C) dinspre Curtea de Argeș spre 
Barajul Vidraru. Până în anul 2012, 
intrarea pe traseul canionului nu era 
semnalizată, însă din acel an un pa-
nou informativ marchează accesul 
în canion. Pentru o mai bună orien-
tare, vom avea în vedere ieșirea din 
localitățile Căpățânenii Pământeni 
și Ungureni, lăsând în urma noas-
tră Cetatea Poenari. La aproximativ 
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4 km de la cetate, în prima curbă ac 
de păr vom vedea o troiță și panoul 
informativ al Salvamont Argeș. Aici 
există și un loc de parcare pentru cir-
ca patru, cinci autoturisme.

Canionul -  recondiționat 
de Salvamont Curtea de 
Argeș, tineri voluntari din 
localitățile învecinate și 
cluburi de turism montan
Cu finanțări obținute din contribuția 
de 2% din impozitul pe venit, traseul 
a fost reamenajat în vara anului 2012 
de o echipă de oameni inimoși, for-
mată din membrii Salvamont Argeș, 
ajutați de voluntari - tineri argeșeni 
și iubitori de munte din România. 
Astfel, au fost înlocuite pasarelele și 
scările metalice, s-au întărit cabluri-
le și balustradele din zonele expuse și  
a fost marcat traseul. 

Zona de canion se află dată în con-
semnul Jandarmeriei cu scopul pre-
venirii furturilor și distrugerilor. 
Un instructaj se află la dispoziția 
turiștilor la intrarea pe traseu. Pe-
riodic, echipele Salvamont și ale 
Jandarmeriei montane patrulează 
canionul dând amenzi celor care nu 
respectă regulile și mai ales natura.

Sălbăticie, răcoare, casca-
de învolburate și escaladă 
pe stânci – atracțiile Văii 
lui Stan
Pentru a ne bucura de sălbăticia Ca-
nionului Văii lui Stan va trebui să fim 
echipați pentru o drumeție de mun-
te cu ghete sau bocanci cu o foarte 
bună aderență. Nici condiția fizică 
nu trebuie ignorată. Traseul nu este 
recomandat turștilor fară experiență 
montană, devenind extrem de peri-
culos pe vreme nefavorabilă (ceață, 
ploaie, ninsoare). Timpul de parcur-
gere al canionului cu sosire pe malul 
Lacului Vidraru va fi de aproximativ 
5 ore. 

Lăsând în urma noastră 
Transfăgărășanul, cărarea se va ori-
enta prin partea stângă în direcția de 
mers către primele două amenajări 
hidrotehnice. Le vom escalada cu 
ușurință datorită treptelor metalice 
pe care le vom urca pentru a ieși la 

limita superioară a celor două bara-
je. De aici, orientarea devine relativ 
ușoară, traseul fiind săpat în stânci 
– traseu specific zonelor de chei, ur-
mărind firul apei. Timp de două ore 
vom explora o lume de piatră prin 
care apele repezi de munte își susu-
ră sălbăticia. Vom parcurge canioane 
din ce în ce mai înguste trecând pes-
te cascade și săritori de apă. Podurile 
mobile, pasarelele și scările verticale 
de metal cu înălțimi de până la 20 de 
metri ne vor ridica nivelul de adre-
nalină. Aceste porțiuni ale traseu-
lui necesită o atenție sporită, riscul 
alunecării fiind însemnat. În unele 
porțiuni vom escalada pereți aproa-
pe verticali de stâncă, unde echili-
brul ne va fi pus la încercare. După 
aproximativ o oră și jumătate de la 
startul traseului vom ajunge într-un 

sector foarte îngust de chei. Aici, în 
lunile de primăvară și toamnă, debi-
tul Văii lui Stan este ridicat, iar acce-
sul se  face prin apă. Aceasta atinge o 
adâncime maximă de aproximativ un 
metru. Ieșirea din canion va fi mar-
cată de o ultimă amenajare hidro-
tehnică, aflată la altitudinea de 960 
de metri. Din acest punct, vom urma 
indicatorul spre Poiana Călugărița 
(1150 de metri – punct maxim alti-
tudinal al traseului), situată pe cum-
păna de ape dintre Valea lui Stan și 
Valea Călugărița. În ultima porțiune 
a traseului vom urma poteca prin pă-
durea de foioase mergând cu grijă, 
pentru că este o zonă frecventată de 
urși și alte animale sălbatice. Din Po-
iana Călugărița până la Lacul Vidra-
ru vom coborî în aproximativ o oră.   

Direcții de dezvoltare a tu-
rismului montan românesc:
• Dezvoltarea căilor de acces în-

spre și în cadrul zonelor monta-
ne cu profil turistic;

• Diversificarea pachetelor de 

turism activ, turism de aven-
tură, circuite montane;

• Campanii de educa-
re și conștientizare privind 
importanța practicării unui tu-
rism responsabil și durabil în 
zonele montane.
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Lemnul a fost folosit încă din cele 
mai vechi timpuri în stare aproape 
brută pentru realizarea mobilierului 
ce urma să fie utilizat în case, evolu-
ând odată cu omul.

Mobilierul realizat din lemn are o se-
rie de avantaje ce nu pot fi ignorate, 
comparativ cu cel realizat din alte 
tipuri de material. În primul rând, 
este natural și tot ceea ce este obținut 
natural este de preferat, deoarece nu 
emană substanțe toxice. Lemnul este 
durabil și conferă o căldură aparte 
încăperii mobilate. Mobila din lemn 
masiv este impunătoare și mult mai 

atractivă decât cea din lemn prelu-
crat. 

Cunoscând aceste aspecte și 
însuflețit de pasiunea sa pentru pre-
lucrarea lemnului, Bogdan Cojanu, 
un tânăr meșter în lemn din Funda-
ta, județul Brașov, reușește să impre-
sioneze prin fiecare piesă realizată 
din lemn sculptat.

Pasiunea sa a început „din joacă”, cu 
aproape 10 ani în urmă, semn că nu 
contează vârsta ca să faci ceva pentru 
care te-ai născut. Lucrând alături de 
fratele său, care se ocupă cu tâmplă-

ria clasică, Bogdan Cojanu a reușit să 
imprime o latură artistică obiectelor 
realizate din lemn sculptat.

Tocmai datorită acestui simț artistic 
foarte dezvoltat, Bogdan poate vedea 
un produs final din orice mănunchi 
de surcele lăsate pe drum, astfel în-
cât a ajuns să utilizeze fiecare bucată 
de lemn aparent nefolositoare pentru 
realizarea unor produse cu adevărat 
unice.

Lemnul folosit este cel de brad și e 
procurat în mare parte din zonă. 

Până acum a reușit să confecționeze 
numeroase obiecte din lemn, pen-
tru decor, dar și pentru a mobila 
pensiunile din Fundata care apelea-
ză la acest meșter talentat pentru 
a oferi un design interior deosebit 
oaspeților. Proprietarii de pensiuni 
îi lasă de cele mai multe ori libertate 
de creație, rezultatul fiind unul mi-
nunat.

Se pare că Fundata, această comună 
aflată chiar la granița dintre Transil-
vania și Muntenia, în mijlocul culoa-
rului Rucăr-Bran, este atât de fru-
moasă încât poate să inspire ochiul 
unui artist de a crea piese de valoare 
din însăși natura înconjurătoare.

La Fundata se sărbătorește în fiecare 
an Ziua națională a turismului rural 
românesc, manifestare organiza-
tă de ANTREC, când fiii satului se 
îmbracă în straie de sărbătoare, un 
motiv în plus pentru ca localitatea 
să fie recunoscută ca păstrătoare a 
tradițiilor și obiceiurilor.

În Fundata este și cel mai curat aer 
din România: punctul său cel mai 
înalt fiind situat la 1360 de metri al-
titudine,  oamenii din zonă se bucură 
de un aer proaspăt și nepoluat, pri-
elnic pentru orice artist în realizarea 
unei creații.

Ceea ce este deosebit la mobilierul 
sculptat de Bogdan Cojanu este as-
pectul natural al lemnului, păstrând 
acolo unde este posibil forma origi-
nală a copacului din care este realizat 

Mobilier și decorațiuni pentru pensiuni: 
meşterul în lemn – Bogdan Cojanu, din 
Fundata

Oameni
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(parte din trunchi cu noduli, crengi 
întregi etc.). Originalitatea sculpturii 
constă tocmai în aceste detalii.

Lemnul este ales în funcție de piesa 
care urmează a fi realizată, dându-
i-se apoi o formă cât mai apropiată 
utilității sale, dar cu un aspect inedit. 
Rafturile susținute de crenguțe au 
forme ondulate, balustradele îmbra-
că contururi cât mai alambicate, du-
lapurile păstrează bucăți întregi din 
copacul din care sunt făcute, aceste 
amănunte dând o notă de distincție, 
originalitate și de unicat, astfel în-
cât nicio piesă din lemn sculptat nu 
este identică cu alta. Bogdan Cojanu 
dă frâu liber imaginației în privința 
produsului final.

Paturile sunt deosebit de frumoase, 
tăbliile au forme asimetrice și pot fi 
pictate manual cu motive florale, tot 
de tânărul meșter. Vopselurile folosi-
te sunt cele acrilice, speciale pentru 
pictura pe lemn. Printre produsele 
realizate se numără și cele decorati-
ve, cum ar fi suporturile pentru flori, 
tablourile cu ramuri în relief, toate 
adevărate opere de artă pentru care 
lucrează zilnic în micul atelier. 

Indiferent de dimensiunea obiectelor 
realizate din lemn sculptat, acestea 
au o valoare estetică ridicată, potri-
vindu-se perfect în mediile rustice 
tradiționale cărora le imprimă un aer 
de noblețe.

Totul a început din pasiune, iar 
aceasta s-a transformat în activita-
tea de zi cu zi de care Bogdan Cojanu 
este cu adevărat mândru. 



România Rurală – nr. 16

22

Prezentarea colecției vestimentare 
„Albastrul de Voroneț”, semnată Liza Panait

Iubitoare a tradițiilor rurale și a 
portului popular, cunoscuta crea-
toare de modă Liza Panait a reușit 
să transpună dragostea pentru satul 
românesc într-o fascinantă colecție 
intitulată „Albastru de Voroneț”.

Albastrul unic al frescei exterioa-
re a bisericii-mănăstiri Voroneț se 
regăsește în majoritatea creațiilor 
celei mai recente colecții a sa. De ce 
„Albastru de Voroneț”? „Pentru uni-
citatea sa”, a destăinuit Liza Panait.

Nuanța azurie intensă, aflată pe 
zidurile bisericii supranumită cu 
mândrie „Capela Sixtină a Estului”, 
s-a obținut pe baza unei rețete care 
nu se cunoaște nici până în ziua de 
astăzi, ingredientele secrete folosite 
oferindu-i rezistența în timp de care 
dă dovadă și la peste 500 de ani de la 

înălțarea lăcașului.

Înainte de lansarea oficială a 
colecției „Albastru de Voroneț” la 
World Trade Center din București, 
a avut loc o ședință foto la Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”. 
Cele care au dat viață spiritului rural 
prin piesele vestimentare realizate 
cu elemente inspirate din folclorul 
românesc au fost Maia Morgenstern, 
Manuela Hărăbor, Maria - fiica Lizei 
Panait și nepoțica Ioana, care au fost 
fotografiate de Giovanni Kalende-
rian, unul dintre cei mai cunoscuți 
fotografi din Orientul Mijlociu cu 
care Liza Panait colaborează de o pe-
rioadă de timp. Pentru colecția „Al-
bastru de Voroneț”, prezentarea de la 
Muzeul Satului „a fost ca o întâlni-
re între generații, de transmitere a 

obiceiurilor, iar costumul național 
ne învață să le păstrăm”, a declarat 
Liza Panait, proprietara Casei de 
modă Villi.

Creațiile realizate de Liza Panait, 
deși spectaculoase, pot fi purtate în 
mod obișnuit atât pe stradă, cât și 
la evenimente, punând în evidență 
personalitatea femeii care le poartă. 
În toate creațiile regăsim feminita-
tea, delicatețea și distincția. Fiecare 
obiect de îmbrăcăminte are o poves-
te, Liza Panait punând mult suflet în 
ele. Pentru realizarea unei colecții, 
pe lângă intuiția de care dă dovadă, 
artista studiază minuțios tendințele 
din modă, iar în acest sezon accentul 
este pus pe portul tradițional. Liza 
Panait nu copiază stiluri, ea face ceea 
ce simte și mereu are în vedere por-
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tul popular și elementele tradiționale 
caracteristice pe care le iubește și 
care și-au pus amprenta asupra 
creațiilor sale. „Totul este o reinter-
pretare”, a mărturisit Liza Panait.

Stilul românesc tradițio-
nal – identitatea poporu-
lui român 
Colecția „Albastru de Voroneț” nu-
mără peste 90 de piese inspirate din 
folclor, în care se regăsesc elemente 
stilizate din costumul național din 
toate zonele țării, atât la haine, cât și 
la accesorii (genți, brâuri sau bijuterii 
lucrate manual), tema fiind florală sau 
cu motive geometrice. 

Vopseaua folosită este obținută na-
tural, din plante, și este rezistentă la 
apă, fie că este aplicată pe piele ori pe 
material textil.

Haina tradițională românească, cojo-
cul a devenit vedeta colecției „Albas-
tru de Voroneț”, fiind decorat cu dife-
rite broderii sau picturi aplicate, indi-
ferent că este vorba de vestă, bundiță, 
bolero ori palton. Printre alte piese ale 
colecției se numără cele confecționate 
din catifea, tricotajele manuale, brâu-
rile, rochiile cu paiete sau cele realiza-
te din dantelă ori borangic. Ca detaliu 
îndrăzneț, Liza Panait a reușit să rea-
lizeze broderii pe mătase și tricot, iar 
combinațiile sunt deosebite. Pe lângă 
culoarea predominantă de albastru 
de Voroneț, mai sunt și alte nuanțe de 
albastru, dar și de auriu, ocru, negru, 
roșu, maro și bej.

Mireasa acestei colecții a purtat 
o rochie realizată din dantelă în 
combinație cu o broderie veche de 
peste 80 de ani, ce a fost procura-
tă din zona Sighișoarei. Liza Panait 

reușește să își procure diverse mate-
riale de prin sate, așa cum culegătorii 
de folclor își găsesc unele texte sau li-
nii melodice. Ulterior, materialele pot 
fi asamblate în diferite modele unicat. 
În jur de 80% dintre produsele reali-
zate rămân la stadiul de unicat, nu se 
mai reproduc.

Înainte de a fi lucrate, materialele 
sunt testate. Se introduc în apă, se 
calcă, se încearcă vopseaua ce ur-
mează a fi aplicată sau se verifică dacă 
pot fi brodate. O piesă vestimentară 
trebuie să rămână la fel cum a fost 
cumpărată și după o primă purtare, 
nu trebuie să își modifice forma sau 
mărimea. Atenția deosebită ce a fost 
dată acestor detalii nu demonstrează 
decât dragostea și pasiunea pe care 
Liza Panait le are pentru hainele cre-
ate și respectul pentru femeia care le 
va purta. „La mine nimic nu se face la 
întâmplare, nu suntem negustori”, a 
declarat creatoarea de modă.

Materialele folosite sunt aduse din 
Italia și Franța, dar și din India, Liza 
Panait fiind fascinată de influențele 
rustice din această țară. Căptușeala 
de viscoză este procurată din Ro-
mânia. O parte dintre stofe sunt 
realizate chiar în atelier, iar unele 
materiale se procură din mediul ru-
ral românesc. Implicându-se mult 
în realizarea pieselor vestimentare, 
Liza Panait a reușit să transmită din 
experiența și viziunea sa croitorese-
lor cu care colaborează, astfel încât 
acestea să confecționeze produse de 
calitate. Unele dintre ele sunt rea-
lizate chiar și la gherghef, cum ar fi 
broderiile rafinate ce pot fi admirate 
pe diferite haine. 

Liza Panait este îndrăgostită de stilul 
românesc tradițional ce și-a pus ire-
mediabil amprenta asupra colecțiilor 
sale, stil pe care îl consideră „identi-
tatea noastră”.

Având o carieră de peste 25 de ani în 
modă, Liza Panait a realizat peste 50 
de colecții mari, pe lângă diferitele 
colaborări pentru spectacole de tea-
tru, iar fiecare colecție reușește să o 
depășească în spectaculozitate și in-
edit pe cea dinaintea ei.

Prezentarea Colecției „Albastru de 
Voroneț” a sensibilizat și prin inter-
pretarea fabuloasă a violoncelistu-
lui Adrian Naidin, un mare iubitor 
de muzică tradițională românească, 
care a reușit să insufle o aură mirifică 
spectacolului și să îi accentueze acea 
notă de folclor autentic, zestre inega-
labilă a poporului nostru.
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Meșteșuguri maramureșene între  
Mara și Cosău

În mijlocul Maramureșului is-
toric găsim unul dintre izvoare-
le tradiționale ale meșteșugurilor 
românești. Povestea acestora a fost 
dusă mai departe din generație în 
generație, ajungând ca astăzi să fie re-
cunoscută nu doar pe plan național, 
ci și internațional. Dovezile sunt cer-
te și provin atât din creșterea numă-
rului turiștilor care aleg ca destinație 
satele din arealul Mara – Cosău, cât 
și din informațiile din media și on-
line despre importanța conservă-
rii și valorificării meșteșugurilor 
maramureșene.

Arealul Maramureșului istoric este 
poziționat în sud-vestul Țării Ma-
ramureșului. Zona cuprinde locali-
tățile de la poalele munților Gutâi, 
delimitate de văile râurilor Mara 
și Cosău. Regiunea beneficiază de 
atracții naturale, precum creste-
le munților Gutâi, turbării și tăuri, 
cascade și stânci cu forme deosebite. 
Dintre elementele antropice remar-
căm bisericile de lemn, porțile mara-
mureșene, instalațiile tehnice tradi-
ționale, meșteșugurile localnicilor și 
evenimentele folclorice.

Chiar de ai impresia că te întorci în 
timp în sate precum Sârbi, Budești, 
Hărnicești și Breb, vei simți că aici 
timpul a trecut altfel. Autenticul își 
mai poartă însemnătatea, o însem-
nătate care pas cu pas trebuie perce-
pută și asimilată și de cei tineri.

În acest sens, în fiecare an, 
autoritățile locale, asociații de tu-
rism și unități din învățământul su-
perior investesc timp și resurse în 
organizarea unor tabere de creație – 
tabere meșteșugărești și, totodată, în 
vizite cu studenți și elevi la bătrânii 
meșteri din satele maramureșene. 

Nu doar tinerii sunt destinatarii 
acestor proiecte, astfel că în mod in-
direct și turiștii pot apela la astfel de 
programe cu ajutorul agențiilor de 
turism locale sau al asociațiilor de 
profil care organizează circuite de o 
zi la meșterii din zonă. 

Teorie și practică pentru studenții la Arte
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Studenți la Arte din Cluj 
și Baia-Mare descoperă 
tainele meșteșugurilor 
alături de meșterii 
maramureșeni
Grupurile de studenți provin de la 
Universitatea de Arte și Design din 
Cluj-Napoca, fostul Institut de Arte 
Plastice „Ion Andreescu”. Acestora 
li se alătură studenți ai Universității 
de Nord din Baia Mare – secția et-
nologie. Anual, aceștia devin parte 
integrantă a programului de dez-
voltare rurală ce urmărește organi-
zarea unor activități cu rol educativ, 
cu scopul de a cunoaște,  asimila și  
păstra tradițiile și folclorul specific 
Țării Maramureșului. Proiectele de 
acest fel reprezintă și schimburi 
de experiență în domeniul mana-

Exemple de progra-
me de promovare a 
meșteșugurilor:
• secțiunea de creație: clo-

puri și traiste, unelte agrico-
le, dranițe, pictură pe sticlă, 
olărit;

• demonstrații de măiestrie 
ale meșterilor locali: îm-
pletitură de coșuri, cusut și 
brodat cămeși, sculptură în 
lemn, realizare de opinci, 
olărit, gătit și socăcit;

• vizite la meșteri și la 
instalațiile de tehnică 
țărănească: făurire de pe-
cetare sau prescurnicere, 
fuse cu zurgălăi, sculptu-
ra porților maramureșene, 
cusut de zadii și traiste. 
Vizitatorii pot observa cum 
funcționează morile, vâlto-
rile, piuele, horinciile, bato-
zele acționate de apă, gatere-
le de tăiat lemn și războaile 
de țesut.
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gementului cultural și al promo-
vării turismului. Iată, așadar, cum 
Maramureșul devine un etalon al 
promovării unui turism durabil 
prin valorificarea tradițiilor și cul-
turii comunităților locale. 

În cadrul taberelor de meșteșuguri, 
cu o durată de desfășurare de cinci 
zile, au participat meșteri populari 
din zona de proiect, selectați speci-
al pentru evenimente. Aceștia sunt 
activi în domenii precum cusutul 
clopurilor și traistelor, împletitul 
coșurilor din nuiele, cusutul și bro-
datul cămeșilor, gătitul și socăcitul, 
pictura pe sticlă, realizarea gardu-
rilor din nuiele, dranițelor și unel-
telor agricole, prelucrarea lemnului 
și realizarea opincilor.

Având o mare deschidere atât către 
vizitatori, dar și către păstrătorii 
tradițiilor și meșteșugurilor, tabă-

ra a constituit o formă complexă 
și vizibilă de promovare a zonei 
și patrimoniului local. În același 
timp, desfășurarea taberei s-a dorit 
a fi un model de promovare pentru 
turismul durabil prin valorificarea 
tradițiilor și culturii comunităților 
locale.

Vizite la meșterii mara-
mureșeni
Pornind la plimbare prin sate-
le maramureșene, în Breb îl gă-
sim pe Gheorghe Pop-Ciobilă care 
construiește atât pentru el, cât și 
pentru comunitatea  locală unel-
te agricole de lemn, furci și greble 
din frasin. Acestea se folosesc la 
adunat fânul și otava. Mai sus de 
Gheorghe Pop locuiește un bun pri-
eten al acestuia, Pătru Pop a Niții. 
El este printre puținii meșteri care 
transformă lemnul în veritabile bi-

Biserici ce se pot vizita 
pe traseele cicloturistice 
din zona Mara-Cosău:
• Biserica de lemn „Sf. 

Nicolae” din Budești-Josani;
• Biserica de lemn „Sf. 

Nicolae” din Budești-Susani;
• Biserica de lemn „Cuvioasa 

Paraschiva” din Sârbi-Susani;
• Biserica de lemn „Sf. 

Arhangheli” din Breb;
• Biserica de lemn „Adormirea 

Maicii Domnului” din 
Călinești-Susani;

• Biserica „Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril” din Hoteni;

• Biserica de lemn “Sf. 
Paraschiva” din Desești;

• Biserica de lemn “Nașterea 
Maicii Domnului” din 
Hărnicești;

• Biserica de lemn “Duminica 
Tuturor Sfinților” din Ocna 
Șugatag;

• Biserica de lemn “Sfântul 
Nicolae” din Cornești;

• Biserica de lemn “Cuvioasa 
Paraschiva” din Valea 
Stejarului;

• Mănăstirea “Eroii Revoluției 
din 1989” situată la 7 km de 
Văleni, comuna Călinești;

• Mănăstirea “Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” situată 
la 7 km de Budești;

• Mănăstirea “Sfinții Apostoli” 
din comuna Bârsana.
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juterii. Pătru Pop i-a învățat pe ti-
neri să sculpteze prescurnicere sau 
pecetare, fuse cu zurgălăi sau alte 
obiecte miniaturale de lemn, fru-
mos ornate cu motive tradiționale 
din zonă (dintele de lup, simboluri 
solare, cruci). Tot în casele din Breb 
îl găsim pe Vișofan Onisim, meșter 
care îi învață pe tineri să împleteas-
că din paie coșuri potrivite pentru 
a căra fructe, merinde la câmp și 
chiar lemne. Coșurile pot fi și de 
mână, dar și de spate. 

Ajunși în Sârbi, deslușim secre-
tul scărițelor de lemn din interio-
rul sticlelor cu horincă. Gheorghe 
Opriș îi va învăța pe studenți aceas-
tă îndeletnicire și, mai mult decât 
atât,  îi va conduce într-o horincie 
tradițională. Acolo, în cazanele de 
alamă se fierb fructele care din-
colo de alambicurile răcorite dau 
naștere „lichidului care va cânta cu 
foc și dor, de simți că-ți arde gâtle-
jul. La noi se spune că după ce guști 
din tăria locurilor îți vei lăsa gâtul 
să horească în voie.”,  povestea nea 
Opriș din Sârbi.  

Vizitele au continuat în localitățile 
Desești și Budești, la meșteri care 
au ridicat de-a lungul anilor fai-
moasele biserici maramureșene, 
din îmbinarea bârnelor din lemn. 
Apoi tinerii au ajuns la femei is-
cusite care țeseau, făceau clopuri, 
torcând adevărate povești din lână. 
Acolo, studenții au învățat cum se 
fac cergile și cum, pe vremuri, erau 
duse la vâltori ca să se îndese. 

Instalații funcționale de tehnică 
țărănească se găsesc în fiecare sat 
din Maramureș, dar cele mai com-
plexe și vizitate sunt cele din satele 
de pe Valea Cosăului.

Cicloturismul – re-
comandat tinerilor și 
turiștilor veniți să vizite-
ze zona Mara-Cosău
Agențiile de turism locale și 
asociațiile de ecoturism recoman-
dă tinerilor un mini circuit al bise-
ricilor de lemn din zonă. Circuitele 
pot fi făcute la pas, cât și cu ajuto-
rul bicicletelor. Între Mara și Cosău 
găsim adevărate capodopere ale ar-
hitecturii de lemn, biserici af late în 
patrimoniul UNESCO.
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Vlad Enescu – Tânărul fermier din Bran 
care și-a transformat pasiunile în proiecte 
reușite

Experiențe:  
Ferma mea

În zona Bran-Moieciu, leagăn al 
turismului rural românesc, Vlad 
Enescu, un tânăr de 23 de ani, stu-
dent al Facultății de Medicină Vete-
rinară - USAMV București, decide 
să-și transforme pasiunile și visuri-
le avute de mic în proiecte care fac 
cinste oricărui tânăr întreprinzător 
din mediul rural. 

„Noi, tinerii, venim cu o altă men-
talitate. În mediul rural este nevoie 
de o astfel de mentalitate ca să ne 
modernizăm în activitățile pe care 
le întreprindem. Observ că multe 
persoane trecute de vârsta de 45 
de ani au rețineri și temeri în a 
accesa fonduri. Aici, în zona Bran-
Moieciu, mulți au animale, dar ni-
meni nu are o fermă modernă. Ca 
tânăr iubitor de animale, mai bine 
îți construiești o afacere a ta decât 
să lucrezi la altcineva, pe bani mult 
mai puțini, cum se întâmplă în mul-
te cazuri. Așa, dacă te ții de trea-

bă, poți să câștigi cât să trăiești 
binișor dintr-o afacere proprie”, 
declară Vlad.

Agroturismul – începutul 
altor noi proiecte; de la 
pensiuni la ferme de bo-
vine și ovine 
Familia lui Vlad se împarte între 
activitățile de agroturism și cele 
de fermă de bovine și ovine. Mama 
sa, Liliana Enescu, împreună cu 
Ștefania (sora mai mică) au grijă 
de cele două pensiuni agroturisti-
ce - Pensiunea Curtea Brăneană și 
Pensiunea Liliana.

„Pensiunea Liliana este practic 
casa noastră pe care am transfor-
mat-o în pensiune agroturistică. 
Așa a început totul. În anul 2006, 
odată cu înflorirea turismului ru-

ral și a agroturismului în Bran, am 
dat în folosință și cea de-a doua 
pensiune, Curtea Brăneană. Ast-
fel, devenind gazde pentru turiști, 
am căutat ca de la an la an să 
îmbunătățim serviciile pensiunilor, 
indiferent că vorbim despre ospita-
litatea și confortul camerelor sau 
despre condițiile de servire a me-
sei”, declară Vlad. 

Partea gastronomică a celor două 
pensiuni este asigurată din produse 
din ferma proprie.  

„Avem în prezent două ferme de 
care mă ocup împreună cu ta-
tăl meu. Tot ce-am realizat până 
acum s-a bazat pe fonduri proprii. 
Cu 14 ani în urmă aveam un grajd 
cu opt vaci, situat la 100 de metri 
de pensiune. De mic mi-au plăcut 
foarte mult animalele. Practic, tră-
iam printre ele, ținându-mă mereu 
după bunici și după tata să văd 
cum decurg lucrurile. Tata, fiind 
și specialist veterinar, era foar-
te mândru de mine. Chiar dacă se 
depunea mult efort fizic, îmi făcea 
mare plăcere să muncesc alături de 
ei. Astăzi, efectivul de bovine însu-
mează 60 de capete de vaci și mai 
avem și o fermă de 2000 de ovine 
(1500 m2 suprafață construită) la  
40 de kilometri de Bran, în loca-
litatea Vlădeni, județul Brașov”, 
povestește Vlad.

Ambiția lui Vlad Enescu  
– modernizarea fermei 
de bovine din Bran 
Pentru a-și eficientiza munca și, 
totodată, pentru a diminua costu-
rile fermei, Vlad Enescu a demarat 
un proiect de modernizare a fermei 
de bovine pe măsura 121 „Moderni-
zarea exploatațiilor agricole”. Va-
loarea totală a proiectului este de 
170.000 de euro, din care 70.000 de 
euro contribuție proprie și 100.000 
de euro din fonduri europene. Pro-
iectul este aproape de final, iar Vlad 
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este foarte încrezător. Depășind 
perioada licitației și a dosarului de 
achiziții, în luna martie a anului 
2015 va achiziționa noile utilaje ne-
cesare.

„Ferma de bovine ocupă o 
suprafață construită de 1200 m2. 
Scopul investiției mele vizează 
eficientizarea și ușurarea muncii 
noastre. Până acum, tot fânul din 
fermă îl lucram cu mâna, apelând 
la zilieri și toată activitatea deveni-
se istovitoare. Noi cumpăram foar-
te multă hrană pentru animale, iar 
dacă nu producem noi propria hra-
nă, în câțiva ani costurile devenind 
din ce în ce mai mari, afacerea nu 
va mai supraviețui. E timpul să în-
chidem circuitul și să producem noi 
mai mult nutreț. Astfel, prin proiect 
voi achiziționa pentru fermă un 
tractor, plug, disc și presă de balo-
tat baloți rotunzi, greblă, cositoare 
și remorcă. Sunt încrezător că re-
zultatele se vor resimți în eficienti-
zarea muncii noastre, diminuând 
mult costurile. Îmi doresc ca pe vi-
itor să includ în fermă și o mică fa-
brică de procesare a laptelui. Pro-
dusele pe care le obținem în fermă, 
dar și la stâna noastră din Guțanu 
– munții Bucegi sunt folosite, pe de 
o parte, în pensiune și,  pe de altă 
parte, colaborăm și cu alte restau-
rante și pensiuni din zonă, cum ar 
fi complexul Cheile Grădiștei. În 
viitor intenționez să-mi deschid un 
magazin și la București”, ne spune 
foarte încrezător Vlad.

Călăria – de la pasiunea 
de copil la centrul de 
echitație
Planurile și proiectele lui Vlad 
Enescu nu se opresc aici. Una din-
tre marile sale pasiuni din copilă-
rie l-a condus spre accesarea fon-
durilor europene în vederea unei 
investiții ce urmărește înființarea 
unui centru de echitație montană. 
Proiectul are o valoare de 217.000 
de euro, din care 38.000 de euro 
sunt contribuție proprie.

„De mic urcam la stâna noastră din 
Guțanu, aflată la 1800 de metri în 
munții Bucegi. Fiind un urcuș mai 
anevoios, am învățat să călăresc 
și, împreună cu tata, urcam căla-
re până la stână. Astăzi am șase 
cai pe care îi țin în grajd, așa, de 
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frumusețe. Știu că sunt ai mei, îi 
iubesc și îi țin pentru mine. Așa s-a 
născut ideea proiectului meu de 
centru de echitație. Sunt convins că 
acest centru și posibilitatea practi-
cării drumețiilor ecvestre montane 
vor fi noi atracții pentru pensiunea 
noastră. Venim cu un plus în ceea 
ce privește oferta turistică și, mai 
ales, cea de agrement. Vom lua 
turiștii de la pensiune și vom urca 
până la stâna din Guțanu sau pe 
alte trasee pitorești din Bucegi și 
Piatra Craiului. Proiectul pe care 
l-am depus în 2012 pe măsura 313 
– Construire grajd și manej aco-
perit – a fost aprobat, iar în luna 
decembrie a avut loc depunerea 
licitației. Estimez că până la finele 
lunii septembrie a anului 2015 voi 
achiziționa cele necesare. Proiectul 
de echitație implică un grajd cu zece 
boxe pentru cai, un manej acope-
rit cu un diametru de 20 de metri,  
achiziționarea a opt cai și patru 
ponei, trăsură și echipamente de 
călărie“, spune Vlad.

„E nevoie ca tinerii să se 
implice mai mult în me-
diul rural. Asocierea este 
o soluție!”
Vlad își dorește ca și alți tineri să-i 
urmeze exemplul. Mai mult decât 
atât, de-a lungul anilor a reușit îm-
preună cu alți prieteni să se asoci-
eze într-o cooperativă. În ceea ce 
privește cele două proiecte inițiate, 
Vlad a fost motivat și de reușita unei 
familii din Brașov.

„M-a inspirat foarte mult proiectul 
unor prieteni – Modernizarea unei 
ferme de găini ouătoare. Este cea 
mai frumoasă fermă pe care am vă-
zut-o în județul Brașov. Observând 
și analizând ce au realizat ei prin 
fonduri europene, m-a ambiționat 
foarte mult și pe mine să-mi concre-
tizez dorințele în proiecte reușite. 
Legat de ideea de a mă asocia, îm-
preună cu mai mulți prieteni tineri 
am reușit să ne facem o coopera-
tivă prin care licităm terenuri. În 
2013, am încercat să licităm un te-
ren la Azuga. Nu am reușit, dar nu 
ne-am pierdut speranța. Este foarte 
important să nu te lași, cât timp ești 
convins că vei răzbi”, ne sfătuiește 
Vlad Enescu. 
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Pensiunea agroturistică 
Curtea Brăneană, Bran – 
4 margarete 
Pensiune membră ANTREC 
Brașov
• 8 Camere duble + 1 

apartament;
• sală de mese cu o capacitate 

de 40 locuri;
• gastronomie tradițională; 
• produse din ferma proprie;
• sală de conferințe;
• agrement: drumeții la stână, 

lecții de echitație, locuri de 
joacă pentru copii.

Pensiunea agroturis-
tică Liliana, Bran – 3 
margarete 
Pensiune membră ANTREC 
Brașov
• 5 camere duble;
• sală de mese;
• gastronomie tradițională;
• produse din fermă proprie;
• pârtie de săniuș;
• plimbare cu ponei.



România Rurală – nr. 16

32

Panourile solare fabricate într-un sat din 
Buzău au ajuns marfă de export

Afacerea mea

Într-o lume în care costurile cu ener-
gia sunt din ce în ce mai mari, există 
o alternativă încă neutilizată la ade-
vărata ei valoare: energia solară.

Tocmai din acest motiv, în ultimii 
ani, tot mai mulți consumatori, fie 
că sunt individuali, fie industriali, au 
început să ia în considerare această 
formă de energie care este, practic, 
gratuită, costurile fiind doar cele le-
gate de captarea ei.

Compania Panosol Power S.R.L. a 
fost înființată în anul 2009, având 
sediul în localitatea Spătaru din co-
muna Costești, județul Buzău. Tână-
rul antreprenor Silviu Iordache este 
acționarul unic al acestei companii 
ce are ca obiect principal de acti-
vitate producția de panouri solare 
presurizate compacte, colectori so-
lari presurizați și boilere solare. Pe 
piața existentă, concurența cea mai 

mare vine din China, însă produsele 
importate de acolo, deși sunt ieftine, 
sunt neperformante.

Tânărul buzoian a crezut în 
potențialul de creștere al pieței de 
panouri solare odată cu programul 
„Casa Verde“, prin care statul a sus-
ținut din punct de vedere finan ciar 
in ves tițiile pentru insta larea de sis-
teme de încăzire cu energie regene-
ra bi lă în locuințe.

Fără să aibă experiență în acest 
domeniu, venind din mediul 
telecomunicațiilor unde și-a făcut 
ucenicia în antreprenoriat, Silviu 
Iordache a accesat fonduri europene 
pentru dezvoltare rurală printr-un 
proiect ce s-a ridicat la 300 000 de 
euro fără TVA, din care aproxima-
tiv două treimi au venit de la Uniu-
nea Europeană. Proiectul intitulat 
„Înființare unitate de producție a 

panorilor solare” a fost depus pe mă-
sura 312 „Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea de micro-întreprinderi”.

Compania își desfășoară activitatea 
pe o suprafață de producție și depozi-
tare de 3 000 m2, capacitatea anuală 
de producție fiind de 8 000 de pano-
uri solare compacte și de 8 000 de 
colectori solari presurizați.

Produsele sunt destinate atât consu-
matorilor rezidențiali, cât și celor in-
dustriali, compania fiind mereu pre-
ocupată de a produce soluții simple, 
eficiente și durabile pentru cei care 
sunt adepții protecției mediului și ai 
reducerii costurilor la energie.

Compania Panosol Power s-a impli-
cat în proiecte de anvergură în ceea 
ce privește încălzirea cu panouri so-
lare în România și nu numai, printre 
beneficiari numărându-se hoteluri, 
clădiri de birouri, spitale etc.

Ascensiunea rapidă a companiei a 
dus și la prezența acesteia la târguri-
le internaționale dedicate domeniu-
lui instalațiilor termice și sanitare, 
precum cele de la Kiev (Aquatherm), 
Frankfurt și Milano, unde sunt 
prezenți sute de expozanți din zeci 
de țări din întreaga lume.

Tehnologia de care dispune Panosol 
Power este de ultimă generație, iar 
experiența în domeniul panourilor 
solare cu tuburi vidate și a automa-
tizărilor solare este vastă. Scopul 
companiei este de a deveni un fur-
nizor principal al industriei energiei 
solare, o energie inepuizabilă ce ar 
trebui utilizată pe scară largă, fiind 
regenerabilă și nepoluantă.

Utilizarea energiei solare la nivel 
global este cea mai eficientă metodă 
pentru încălzirea unei locuințe, ce 
poate înlocui ori reduce sursele de 
energie clasice. Prin instalarea de 
panouri solare compacte presuriza-
te, costurile cu încălzirea apei calde 
menajere se reduc cu circa 90%.
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Din punctul de vedere al însoririi, 
România se poziționează în zona a 
doua din patru astfel de zone, cu un 
maxim de 1 600 kWh/m2 în Dobro-
gea, astfel că folosirea de panouri so-
lare este pe deplin justificată.

O parte din materia primă importată 
este din China, cum ar fi sticla pen-
tru panouri solare care nu se face în 
Europa, iar parteneriatele directe cu 
producătorii au dus la eficientizarea 
liniei de producție.

Produsele comercializate de Panosol 
Power  sunt următoarele:

• panouri solare presurizate având 
la bază tehnologia „heat-pipe” cu 
tub vidat destinat obținerii de apă 
caldă menajeră și aport la încălzi-
re (colectori solari ce funcționează 
în tot cursul anului, indiferent de 
temperatură, chiar până la -50 
grade Celsius);

• panouri solare compacte presuri-
zate (ce produc apă caldă menaje-
ră cel puțin 9 luni pe an, dacă apa 
este peste nivelul temperaturii de 
îngheț);

• accesorii de fixare pentru panouri 
solare, atât pe țiglă metalică, cât și 
pe țigla ceramică;

• tuburi vidate pentru panouri sola-
re;

• boilere solare cu volume între 100 
și 2 000 litri, echipate cu una sau 
două serpentine;

• stocătoare termice cu volume între 
300 și 2 000 litri, echipate cu una 
sau două serpentine;

• automatizări solare destinate 
soluțiilor pentru apa caldă mena-
jeră, încălzirea piscinelor și aport 
la încălzirea locuinței;

• țeavă flexibilă din inox pentru 
instalații solare; 

• accesorii pentru instalații solare 
presurizate.

Panourile solare pot ajunge și până la 
30 de tuburi, fiecare cu o capacitate 
de 10 litri. 

Comercializarea produselor se face 
pe piața internă, prin magazinele de 
bricolaj, cu ajutorul distribuitorilor, 

în orașe precum București, Arad, 
Constanța, Iași, Târgoviște, Brașov, 
dar și prin propriul magazin online, 
tot către distribuitori, într-un pro-
cent de 5%.

Firma exportă un procent ridicat din 
panourile solare în țările europene, 
la prețuri competitive. Printre țările 
aflate pe lista beneficiarilor pano-
urilor solare produse la fabrica din 
Spătaru se numără Croația, Italia, 
Republica Moldova și Grecia.

În 2013, compania a avut o cifră de 
afaceri de 400 000 de euro, sumă 
care s-a dublat în 2014. Proiectul 
tânărului buzoian este o afacere de 
succes care nu ar fi fost posibilă fără 
accesarea fondurilor europene și 
care a dus și la crearea de locuri de 
muncă.

Silviu Iordache dorește să mai ac-
ceseze fonduri și pentru cercetare-
dezvoltare, dar și pentru a dezvolta 
și diversifica gama de produse prin 
producerea de boilere termice de 
stocare a apei calde care vor avea 
aceleași caracteristici: calitate înaltă 
și preț competitiv.
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Surorile Cășaru – trei fiice ale satului 
tradițional buzoian țes povești 
transformate în daruri pentru generații

Comunitatea mea

Întinzându-se pe cursul superior 
al râului Râmnicu Sărat, comuna 
Bisoca închide spre munte lanțul 
așezărilor din sectorul nordic al 
județului Buzău. Comuna este situ-
ată la altitudinea de 970 de metri 
într-o zonă de relief tranzitorie între 

dealuri înalte și munți (Subcarpații 
Vrancei – între Trotuș și Slănicul 
Buzăului). Aflată la 65 de kilometri 
de municipiul Buzău, comuna Biso-
ca este formată din satele Băltăgari, 
Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleși, 
Recea, Sările și Șindrila. 

Tradiție românească
Aflată la granița a trei regiuni isto-
rice, Bisoca este un tărâm autentic 
românesc, încărcat de legende și mai 
ales de tradiții. Sătenii sunt oameni 
simpli, harnici, cu frică de Dumne-
zeu. Adesea îi găsim muncind pă-
mântul și având grijă de animale, 
îndeletniciri străvechi respectate cu 
demnitate și astăzi. Încă din veacuri-
le trecute, bărbății acestor locuri erau 
cunoscuți drept bravi meșteri fierari 
și potcovari. Femeile coseau și țeseau 
la lumina opaițului, făcând din ițe de 
urzeală veșminte tradiționale pe care 
le purtau cu mândrie nu doar la oca-
zii ci și în viața de zi cu zi. 

Trei surori din Bisoca 
promovează și valorifică 

Masa lui Bucur – una din-
tre atracțiile meleagului 
bisocean

Pasionații de drumeții în natu-
ră și de legende pot descoperi în 
Bisoca legenda mesei lui Bucur. 
Pe creasta muntelui Cordun exis-
tă o formațiune naturală din gre-
sie care, măcinată de ploi și de 

vânt, a luat forma unei mese de 
peste 10 metri lățime. Se spune că 
haiducul Bucur ar fi trăit în codrii 
bisoceni ascunzându-se de multe 
ori în grota de sub masă. Acesta 
s-a retras de pe plaiurile Bisocăi, 
întemeind în Codrii Vlăsiei loca-
litatea Bucur din care mai târziu 
s-a format Cetatea Bucureștilor 
(Bucureștiul de astăzi). 
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meșteșugurile moștenite 
din bătrâni
Bisoca este norocoasă. Meșteșugurile 
și tradițiile nu s-au pierdut și nici nu 
par uitate prin vreun colț de muzeu 
etnografic. Ele există și, mai mult de-
cât atât, sunt respectate, promovate 
și valorificate. De aici începe poves-
tea celor trei fiice ale satului biso-
cean, surorile Cășaru: Cristina (27 de 
ani – medic veterinar în Buzău și ab-
solventă a Facultății de Medicină Ve-
terinară – USAMV București), Aure-
lia (24 de ani, absolventă a Facultății 

de Matematică și Informatică – Uni-
versitatea București) și Elena (18 ani, 
studentă a Facultății de Farmacie – 
Universitatea București). 

Bunicii și părinții au avut un rol 
determinant în evoluția celor trei 
surori, crescându-le și educându-le 
în spiritul iubirii tradițiilor, naturii 
și oamenilor acestor locuri. Astăzi, 
în semn de recunoștință față de fa-
milie, față de dascăli și de locuitorii 
comunei, ele revin de fiecare dată în 
satul natal și mai mult decât atât, se 
implică în dezvoltarea comunității și 
promovarea tradițiilor locale. 

„Viața și-a urmat cursul firesc, noi 
am crescut și-n tot acest timp părinții 
și bunicii au fost cei care, mereu, ne-
au reîmprospătat dragostea pentru 
oameni și pentru satul natal. Astăzi, 
când am crescut  suficient de mari,  
am hotărât să răsplătim bunătatea 
oamenilor locului. Căutăm să trans-
mitem mai departe bunătatea lor 
nemărginită și să-i facem pe copiii 
și tinerii din sat să simtă ceea ce și 
noi am simțit. Am vrut ca visul bu-
nicii care ne-a dăruit bucurie și ne-a 
transmis dragostea pentru tradiție 
să devină realitate. Bunica Maria 
ne spunea să închidem ochii și să as-
cultăm cântecul războiului de țesut. 
Noi îi închideam strâns, strâns, 
strâns… dar nu auzeam nimic. Dân-
sa zâmbea duios și ne spunea că 
atunci când vom crește vom înțelege 
că viața trebuie țesută cu dragoste, 
răbdare și bunătate pentru oameni. 
Atunci când vom țese fericirea pe 
chipurile celorlalți vom ști că nu am 
trăit degeaba. Acum, când am cres-
cut, ne dăm seama de adevărul spu-
selor sale”, povestesc cele trei surori.

SC. Artă și Tradiții Bisoce-
ne S.R.L – Proiectul suro-
rilor Cășaru de a promova 
tradițiile și de a sprijini 
comunitatea locală
Prin înființarea acestei întreprinderi 
sociale, cele trei surori și-au propus  
să producă și să valorifice țesăturile 
tradiționale din zonă și, totodată, să 
contribuie la dezvoltarea comunității 
locale prin organizarea de șezători și 
prin participări la evenimente diver-
se. 
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Din gama produselor cusute și țesute 
cu motive specifice zonei Bisoca fac 
parte ii, bete, covoare țesute din păr 
de capră, costume populare și acce-
sorii de inspirație folclorică. 

În anul 2014, surorile Cășaru au pro-
movat arta și tradițiile bisocene par-
ticipând la diverse evenimente, prin-
tre care Indagra, Târgul Național de 
Turism al României, Evenimentul 
ANTREC – Ospitalitate în sate-
le românești, organizat la Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”. 

În cadrul acestor manifestări, fete-
le au organizat ateliere de cusut la 
gherghef pentru cei mici și cei mari, 
intitulate „Să țesem povești cu dra-
goste”. 

Ca urmare a comercializării pro-
duselor pe care le promovează, un 
procent de 25% din beneficiile eco-
nomice obținute se reinvestește 
în educația și promovarea culturii 
tradiționale în rândul copiilor și ti-
nerilor din Bisoca.  

„Credem foarte mult în copiii și tine-
rii din Bisoca și ne dorim să facem 
ceva pentru ei. De asemenea, căutăm 
prin această întreprindere a noas-
tră să-i apropiem și pe cei bătrâni 
de cei tineri. Este important să luăm 
atitudine acum, cât încă mai pu-
tem salva ceva legat de moștenirea 
tradițiilor și meșteșugurilor aces-
tor locuri. Poate peste zece ani o să 
fie prea târziu. Considerăm că este 
mult mai ușor să învățăm copiii. Din 
păcate, prea puțini părinți le mai 
povestesc și îi mai îndreaptă către 
tradiții. Dar, dacă noi reușim să-i 
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învățăm și să-i responsabilizăm pe 
cei tineri, și părinții îi vor susține. 
Bătrânii au înțeles cât de important 
este să transmită celor tineri secre-
tul meșteșugurilor pe care și ei le-au 
moștenit din străbuni. Astfel, bătrâ-
nii pot dăinui în timp prin lucruri 
create de ei. În schimb, cei tineri tre-
buie să-i respecte pe vârstnici și să 
realizeze că ei au stat la baza formă-
rii lor și a tradițiilor acestor locuri. 
Procentul de 25% pe care-l obținem 
din comercializarea produselor 
noastre îl reinvestim în educația 
celor tineri, pentru că vrem să-i 
susținem să-și continue studiile lice-
ale și universitare”, afirmă surorile 
Cășaru. 

Când tinerii se întâlnesc 
cu bătrânii la Șezătoarea 
din Bisoca
La mijlocul lunii decembrie a anului 
trecut, cele trei surori au organizat o 
șezătoare, cu sprijinul școlii gimna-
ziale din Bisoca. Cu mic, cu mare, 

bisocenii s-au pregătit de acest eve-
niment care avea să amintească mul-
tora despre importanța tradițiilor și 
despre faptul că România are numai 
de câștigat din păstrarea și valorifi-
carea celei mai de preț haine – auten-
ticitatea. Iar Bisoca poartă cu atâta 
mândrie această autenticitate! 

Doamnele profesoare Doinița Albu și 
Tăsica Beșliu s-au ocupat de pregăti-
rea elevilor pentru șezătoare. Aceștia 
au creat momente încărcate de 
emoție, susținând recitaluri de colin-
de, dansuri și cântece tradiționale, 
prezentări de meșteșuguri și de port 
popular. Tinerii au fost încurajați 
și acompaniați de domnii Andrei 
Cojanu - interpret la acordeon și 
Moise Constantin (secretarul comu-
nei Bisoca) – interpret la fluier. La 
șezătoare au participat aproximativ 
30 de copii, opt adulți și șapte vârst-
nici (trei generații bisocene).

„Am fost foarte bucuroase să orga-
nizăm această șezătoare și să ve-
dem bucuria din ochii tuturor. Ne-
au emoționat foarte mult poveștile 

spuse de cei vârstnici despre cum 
se pețea odinioară, despre iernile 
grele de altădat’ în care mergeau cu 
Plugul, ca mai apoi să ne bucurăm 
de cum se întreceau cei mici în spus 
ghicitori, recitat de poezii, țesut la 
gherghef și alte activități cu care Bi-
soca noastră se mândrește. E foarte 
plăcut să observăm că tinerii și ele-
vii tratează cu seriozitate acest eve-
niment de referință în istoria comu-
nei noastre. Dorim să le mulțumim 
doamnelor profesoare pentru felul 
în care se ocupă de elevi și domnu-
lui director Viorel Șerbănoiu, cel 
care ne-a fost și învățător și ne-a 
ajutat foarte mult în organizarea 
șezătorii. A fost și pentru noi un mo-
ment emoționant al aducerii aminte. 
Și noi, când am fost eleve, am făcut 
parte din ansamblul de dansuri al 
școlii. Sperăm să creăm un prece-
dent, iar această șezătoare să fie 
doar o verigă a unui lanț de eveni-
mente pe care le vom organiza aici, 
bineînțeles, sprijiniți de oamenii cu 
suflet ai acestei localități”, au con-
chis surorile Cășaru. 
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GAL Colinele Moldovei

Leader la zi

Teritoriul GAL Colinele Moldovei în-
sumează 13 localități, dintre care 12 
se află în județul Botoșani (în partea 
de sud) și o localitate în județul Iași. 
Suprafața totală a GAL este de 957,9 
kmp.

Teritoriul GAL Colinele Moldovei in-
clude și două Situri de Importanță 
Comunitară Natura 2000, respec-
tiv: ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău 
(care se află pe teritoriul orașului 
Flămânzi și al comunelor Frumușica, 
Deleni și Copălău) și ROSCI0141 Pă-
durea Ciornohal (sit aflat pe terito-
riul comunei Călărași).

În cadrul microregiunii GAL Coli-
nele Moldovei există trei localități 
incluse în Zonele Defavorizate de 
Condiții Naturale Specifice: comuna 
Lunca (cod Siruta 37912), comuna 
Hlipiceni (cod Siruta 37734) și co-
muna Răuseni (cod Siruta 38679).

Localitățile ce fac parte din GAL 

Colinele Moldovei sunt Albești, 
Blândești, Călărași, Copălău, Deleni, 
Frumușica, Flămânzi, Hlipiceni, 
Lunca, Stăuceni, Sulița și Todireni.

Grupul de Acțiune Locală Coline-
le Moldovei are în componență 47 
de parteneri, unul dintre aceștia 
aparținând minorităților etnice, re-
spectiv Agenția „Dezvoltare Comu-
nitară Inter-Activă”. Partenerii fac 
parte din sectorul economic, foresti-
er, de mediu, din diferite organizații 
agricole și non-guvernamentale, 
incluzând și persoane fizice (74,5% 
sunt reprezentanți ai sectorului pri-
vat și societății civile – 35 de parte-
neri).

Strategia  Grupului de Acțiune Locală 
Colinele Moldovei implică realizarea 
unor proiecte în parteneriat la nivel 
local, dar și în colaborare cu alte GAL 
și include obiective operaționale pri-
vind fermele de subzistență, tinerii, 

grupurile de producători, asociațiile, 
parteneriatele și  mediul.

Strategia GAL cuprinde, în general, 
acțiuni cu caracter inovativ, cuprin-
se în mod special în cadrul Măsu-
rii 6 – „Introducerea metodelor și 
tehnologiilor inovative în economia 
locală din microregiune”. Pentru 
implementarea acestor măsuri este 
necesar transferul de cunoștințe 
în sectoarele economice prioritare 
pentru dezvoltarea locală, precum 
și achiziționarea de tehnologie și 
echipamente moderne, licențe și pa-
tente ce pot ajuta la îmbunătățirea 
competitivității economiei și la valo-
rificarea resurselor locale. 

Din cele 125 de proiecte incluse în 
cele șapte măsuri ale planului de dez-
voltare a microregiunii GAL Colinele 
Moldovei, 68% se adresează grupuri-
lor de producători, asociațiilor, par-
teneriatelor etc. (85 de proiecte).
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G.A.L. Colinele Moldovei are în 
prezent 40 de proiecte depuse, din 
care 32 eligibile și contractate, 2 
eligibile și încă necontractate, un 
proiect în evaluare și măsura des-
chisă la GAL, astfel:
• 30 de contracte semnate, în va-

loare de 2.074.284 de euro, re-
prezentând 81.51% din totalul 
strategiei;

• două proiecte eligibile (dar care 
încă nu au semnat contracte de 
finanțare) în valoare de 240.000 
de euro, reprezentând 9.43% din 
totalul strategiei;

• un proiect în evaluare, în cadrul 
M 421 „Implementarea proiecte-
lor de cooperare”, în valoare de 
30.000 de euro, reprezentând  
1.17% din totalul strategiei.

Unul dintre proiectele finaliza-
te prin intermediul GAL Colinele 
Moldovei este „Modernizare cămin 
cultural în comuna Deleni, județul 
Iași”. Proiectul a fost finanțat prin 
Axa Leader M 413.22 - „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru econo-
mia și populația rurală și punerea 
în valoare a moștenirii rurale”, cu 
o valoare a sprijinului nerambur-
sabil de 67.500 de euro, însă va-
loarea totală a proiectului a fost 
de 98.802 de euro, diferența 

reprezentând contribuția susținută 
din bugetul local.
Proiectul a fost selectat în prima 
sesiune lansată la nivelul GAL 
Colinele Moldovei, în cursul anu-
lui 2013, în perioada mai – august. 
Primarul comunei Deleni, din 
județul Iași, Dumitru Prigoreanu, 
a dat un exemplu de bune prac-
tici celorlalți 12 primari de unități 
administrativ-teritoriale, parte-
neri în GAL, prin implementarea 
acestui proiect ce a dus la crearea 
la nivel local a cadrului specific în 
care să se desfășoare activități cul-
tural-artistice și educative, pre-
cum și a premiselor ca tradițiile 
și obiceiurile locale să se transmi-
tă și generațiilor viitoare, cu atât 
mai mult cu cât zona este bogată în 
moștenire artistică.
În luna noiembrie a anului 2013, 
Comuna Deleni a semnat contrac-
tul de finanțare cu AFIR, pen-
tru un proiect care presupunea 
construcții-montaj și care a avut 
nouă luni prevăzute pentru imple-
mentare, după cum a menționat 
Irina Ursu, director în cadrul GAL 
Colinele Moldovei.
A fost modernizat un cămin cul-
tural ce funcționa într-o clădire 
construită în anul 1960 și care se 
afla într-o stare precară, obiectiv 

deosebit de important, mai ales 
că în clădire funcționau atât bibli-
oteca din Deleni, cât și Ansamblul 
folcloric Coragheasca, înființat în 
anul 1975. Formația locală duce 
mai departe tradițiile zonei și 
contribuie la conservarea valori-
lor locale, fiind laureată cu nume-
roase premii la diverse competiții 
naționale și internaționale. Ea are 
în componență taraf, soliști vo-
cali și dansatori, cu membri care 
provin din trei generații. Cu oca-
zia inaugurării căminului cultural 
„Alexandru Tănase”, din data de 
15 august 2014, aceștia au urcat pe 
scenă susținând un recital de mu-
zică populară și dansuri.

În cadrul GAL Colinele Moldovei 
mai sunt încă două proiecte simila-
re în execuție, respectiv încă două 
modernizări de cămine culturale.

Acordarea unei importanțe ridi-
cate culturii în cadrul microre-
giunii este și urmare a existenței  
mai multor obiective culturale. 
Dintre cele 69 de monumente isto-
rice din microregiune, 28 sunt de 
tip așezare (40,6%), zece sunt si-
turi arheologice (14,5%), cinci sunt 
necropole (7,2%), iar 26 sunt dife-
rite monumente (biserici, mănăs-
tiri etc.).
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Asociația Intercomunitară Țara 
Zarandului – Leader GAL

Regiunea numită Țara Zarandului se 
află pe teritoriul județului Hunedoa-
ra, cuprinzând depresiunea Brad, de-
limitată de Munții Metaliferi și stră-
bătută de Crișul Alb.

GAL Țara Zarandului se concen-
trează în jurul orașului Brad, fiind 
alcătuit din 13 comune din nordul 
județului, 19 ONG-uri, 14 firme pri-
vate și 8 persoane fizice, personalități 
ale localităților, experți sau anima-
tori locali ai teritoriului. Cele 13 co-
mune aflate pe teritoriul GAL sunt 
Tomești, Vața de Jos, Vălișoara, 

Ribița, Luncoiu de Jos, Crișcior, 
Certești, Bulzeștii de Sus, Bucureșci, 
Buceș, Blăjeni, Băița și Criș. Specifi-
cul peisagistic al microregiunii Țara 
Zarandului este predominant rural.

GAL și-a propus ca obiective valo-
rificarea patrimoniului natural și 
cultural și îmbunătățirea mediului 
economic pentru a crea locuri de 
muncă și pentru a majora capacita-
tea organizațională a comunităților 
rurale în vederea unei dezvoltări eco-
nomice și sociale durabile.

Crearea GAL duce la dezvoltarea 
unor zone rurale cu potențial încă 
nefolosit, pentru ca acestea să ajungă 
la nivelul zonelor rurale din Uniunea 
Europeană, ducând la asigurarea 
unei vieți decente și active pentru 
oamenii din Țara Zarandului.

Tocmai de aceea, în planul de dez-
voltare locală sunt prezentate tipu-
rile de proiecte specifice zonei care 
se pot încadra în măsuri din PNDR, 
precum și planul de finanțare nece-
sar realizării planului de dezvoltare 
locală.

Asociația Intercomunitară Țara Za-
randului – Leader GAL numără în 
prezent 33 de proiecte depuse, din 
care 30 de proiecte declarate eligibile 
si contractate, un proiect în evalua-
re la AFIR și două proiecte declarate 
neeligibile la AFIR.

Proiectul „Modernizare străzi în sa-
tul Livada, comuna Tomești, județul 
Hunedoara” prevede moderniza-
rea străzilor  aflate în intravilanul 
localității Livada și care sunt măr-
ginite de imobile și proprietăți par-
ticulare, asigurând astfel accesul lo-
cuitorilor din Livada la gospodăriile 
pe care le dețin și legătura cu centrul 
de comună Tomești prin  drumul 
județean DJ 763A: DN76 – Tomești 
– Obârșa - limita județului Arad. 

În vederea depunerii dosarului de 
finanțare nerambursabilă în cadrul 
apelului de proiecte 01 din perioa-
da 16.07.2012 – 26.10.2012 al GAL 
Țara Zarandului, măsura: 413.322 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rura-
lă și punerea în valoare a moștenirii 
rurale”, beneficiarul a achiziționat 
servicii de proiectare tehnică, cu 
scopul elaborării studiului de fezabi-
litate, precum și lucrări de elaborare 
de studii topografice și geotehnice 
și servicii de consultanță specifică, 
în vederea completării cererii de 
finanțare. Aceasta a fost depusă la 
GAL Țara Zarandului în data de 19 
octombrie 2012, iar după parcur-
gerea procedurilor de evaluare și 
selecție, în data de 23 iulie 2013 a 
fost semnat contractul de finanțare. 
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După semnarea acestuia, primă-
ria comunei Tomești a desemnat o 
echipă internă responsabilă cu im-
plementarea proiectului. Pentru im-
plementare și asigurarea unui mana-
gement corespunzător, beneficiarul a 
contractat servicii de consultanță în 
managementul proiectului, iar pen-
tru asigurarea desfășurării corecte 
a activităților proiectului, după ce a 
fost semnat contractul de finanțare 
s-au achiziționat și servicii speciali-
zate de verificare tehnică a proiectu-
lui, servicii de dirigenție de șantier și 
servicii de proiectare.

Implementarea proiectului a condus 
la modernizarea străzilor conside-
rate, având ca scop îmbunătățirea 
condițiilor de circulație și de 
protecție a mediului înconjurător 
prin rezolvarea scurgerii apelor de 
suprafață din zona construcțiilor și 
aducerea capacității portante la ni-
velul solicitat de traficul rutier ac-
tual și de perspectivă. Respectarea 
tuturor prevederilor Ghidului Solici-
tantului, a contractului de finanțare 
și a anexelor acestuia, precum și a 
recomandărilor și instrucțiunilor 
date de personalul AFIR și al GAL 
Țara Zarandului au asigurat succesul 
proiectului, chiar dacă pe parcursul 
implementării acestuia beneficiarul 
a întâmpinat unele dificultăți de na-
tură tehnică, ce au fost clarificate și 
depășite în bune condiții.

Valoarea celor 33 de proiecte 
este de 2.151.271 de euro, sume 
distribuite astfel:

• valoarea proiectelor eligibile și 
contractate cu AFIR (30 de pro-
iecte) este de 2.001.049 de euro;

• valoarea proiectului aflat în 
evaluare la AFIR este de 94.930 
de euro;

• valoarea proiectelor neeligibile 
la AFIR este de 55.292 de euro.

Unul dintre proiectele aflate în 
stadiu avansat de derulare este 
proiectul „Modernizare străzi în 
satul Livada, comuna Tomești, 
județul Hunedoara”. Comuna 
Tomești este situată în partea 
central-estică a țării, în cadrul 
compartimentului estic al depre-
siunii Țării Zarandului, la contact 
cu Munții Bihorului, de-a lungul 
văii Obârșa, un afluent al Crișului 
Alb.

Titlu proiect: „Modernizare străzi 
în satul Livada, comuna Tomești, 
județul Hunedoara”

Beneficiar: Comuna Tomești, 
cod fiscal 4521303, cu sediul în 
sat Tomești, comuna Tomești, 
str. Principală nr.15, cod poștal 
337470, jud. Hunedoara, tel: 
0254681889, 0766080822, fax: 
0254681828, e-mail: primariato-
mesti@clicknet.ro

Proiect derulat prin GAL Țara 
Zarandului: finanțat prin Axa 3 
– „Calitatea vieții în zonele rurale 
și diversificarea economiei rurale  
-  Îmbunătățirea calității vieții în 
zonele rurale”

Măsura: 413.322  „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru econo-
mia și populația rurală și punerea 
în valoare a moștenirii rurale”.

Perioada de implementare a pro-
iectului: 23.07.2013,  dar nu mai 
târziu de 30.09.2015 (proiect deja 
implementat).

Contract de finanțare: 
C413322011252247010 / 
23.07.2013

Valoare eligibilă a proiectului: 
99.522 EURO
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știri și evenimente

Înființarea Agenției Naționale de Zootehnie „Prof. 
Dr. G.K. Constantinescu”

Înființarea Agenției Zonei Montane

Guvernul României a adoptat, în 
ședința din data de 29 decembrie 
2014, Hotărârea privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Zootehnie „Prof. Dr. 
G.K. Constantinescu”, instituție 
publică cu personalitate juridică, 
finanțată de la bugetul de stat, ce va 
funcționa în subordinea Ministeru-
lui Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Agenția urmează să preia activita-
tea și personalul Agenției Naționale 
pentru Ameliorare și Reproducție 
în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Con-
stantinescu” care intră în reorgani-
zare, a personalului cu atribuții de 
inspecție în domeniul zootehniei din 
cadrul fiecărei direcții pentru agri-
cultură județeană și a municipiului 
București, precum și a activității de 
inspecție privind activitatea de cla-
sificare a carcaselor cu personalul 
aferent din cadrul direcțiilor pentru 
agricultură județene, respectiv a mu-
nicipiului București.

Astfel, Agenția Națională de Zoo-
tehnie „Prof. Dr. G.K. Constanti-
nescu” devine autoritatea națională 
competentă în domeniul zootehnic 
privind exploatarea, ameliorarea și 
reproducția animalelor, conservarea 
și managementul durabil al resurse-
lor genetice la animale, conform ac-
tului normativ adoptat.

Totodată, actul prevede că Agenția 
poate presta anumite servicii con-
tra cost, precum: analize, teste și 
expertize în laboratorul de referință 
pentru verificarea parametrilor fizi-
co-chimici și de calitate a laptelui și 
a produselor lactate, în vederea con-
statării eventualelor falsuri; experti-
za materialului seminal, certificarea 

prin buletine oficiale de analiză și 
expertiză a calității materialului se-
minal; acordarea de acces contra cost 
asociațiilor/organizațiilor autorizate 
și altor entități la baza națională de 
date SICASA; închirierea unor bunuri 
imobile, aflate în proprietatea publică 
a statului, dar în administrarea sa, 
conform legislației în vigoare etc.

În ședința din data de 29 decembrie 
2014, Guvernul României a adoptat 
Hotărârea privind înființarea, or-
ganizarea și funcționarea Agenției 
Zonei Montane. Agenția are ca scop 
aplicarea strategiei și politicilor Gu-
vernului în domeniul dezvoltării și 
protecției zonelor montane din Ro-
mânia, zone marcate de specificitate, 
fragile ecologic și defavorizate eco-
nomico-social din cauze naturale și 
care necesită o gestiune specifică.

În cadrul Agenției se organizează, 
ca direcție, Centrul de Formare și 
Inovație pentru Dezvoltare în Car-
pati - CEFIDEC, structură speciali-
zată pentru formare profesională cu 
specific montan.

Atribuțiile Agenției Zonei Montane 
sunt complexe, printre acestea re-
găsindu-se elaborarea și implemen-
tarea strategiilor pentru dezvoltarea 
durabilă a zonei montane, elaborarea 

și propunerea spre aprobare a unor 
măsuri tehnico-operative privind 
aplicarea în teritoriu a strategiei și 
politicilor Guvernului în domeniul 
dezvoltării și protecției mediului 
montan în vederea creșterii calității 
vieții populației montane. Totodată, 
Agenția elaborează și propune spre 
inițiere Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale proiectele de acte 
normative cu referire la dezvoltarea 
și protecția zonei montane.
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BioFach2015 va avea loc la Nuremberg,  
în perioada 11 – 14.02.2015

Înființarea Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de  
Creștere a Precipitațiilor
Conform Hotărârii de Guvern adop-
tate în ședința din data de 29 decem-
brie 2014, Autoritatea va funcționa 
în subordinea Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale, având ca 
obiect de activitate managementul 
activităților de intervenții active în 
atmosferă și va asigura implementa-

rea Programului de realizare a Sis-
temului național antigrindină și de 
creștere a precipitațiilor, preluând 
personalul Direcției Generale Siste-
mul Național Antigrindină și Con-
trolul Precipitațiilor.

Autoritatea va avea în structura sa 
Centre Zonale de Coordonare, cu sta-

tut de sucursale, unități de combate-
re a căderilor de grindină, unități de 
creștere a precipitațiilor, grupuri de 
combatere independente, precum 
și alte unități din domeniu ce se vor 
construi ca urmare a progresului 
tehnico-științific, conform Hotărârii 
adoptate de Guvern.

În perioada 11 – 14.02.2015 va avea 
loc la Nuremberg, în Germania, 
Expoziția Internațională pentru Pro-
duse Ecologice BioFach2015.

În cadrul expoziției vor fi expuse 
produse alimentare și comerciale 
ecologice din peste 130 de state, vor 
fi organizate conferințe și evenimen-

te conexe menite să ducă la stabilirea 
de noi relații comerciale. Totodată, 
vor fi prezentate noi produse, tehnici 
inovatoare și tendințe în preferințele 
consumatorilor din sectorul organic 
mondial.

Sectorul agriculturii ecologice în 
România a cunoscut o dezvoltare 

semnificativă în ultimii ani, înregis-
trându-se o creștere semnificativă a 
operatorilor certificați în agricultu-
ra ecologică, ceea ce s-a reflectat  în 
creșterea volumului exportului, dar 
și a cererii de produse bio pe piața 
internă.
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Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 
3.700.000 mii lei, în echivalent euro cu titlu de 
împrumut din venituri din privatizare, până la 
finele anului 2015 
Sumele vor fi transferate Ministeru-
lui Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
de către Ministerul Finanțelor Pu-
blice, la solicitarea Agenției de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură, în 
vederea achitării diferenței de plată 
pe suprafață (SAPS), aferentă cam-
paniei 2014, către beneficiarii acestei 
scheme.

Actul normativ reglementează sursa 
de finanțare a cheltuielilor aferente 
schemelor de plată directă implicate 
în derularea Fondului European pen-
tru Garantare în Agricultură (FEGA), 
a ajutoarelor specifice și a măsurilor 
de piață și intervenție, din veniturile 
din privatizare, înregistrate în con-
tul curent în valută al Ministerului 
Finanțelor Publice, deschis la Banca 
Națională a României. Suma pusă la 
dispoziția Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale din venituri din 
privatizare va fi restituită până la data 
de 30 decembrie 2015 din fondurile 
rambursate de către Comisia Euro-
peană pe baza declarațiilor de cheltu-
ieli transmise.

Aplicarea măsurilor prevăzute de 
actul normativ va permite beneficia-
rilor plăților să-și elaboreze propriul 
plan de afaceri, precum și progra-
mul de dezvoltare pe termen scurt și 
mediu, adaptate cerințelor pieței, în 
condițiile evaluării nivelului sumelor 
ce urmează să fie primite, conform 
schemelor de plată.

De asemenea, până la sfârșitul lunii 
ianuarie 2015, se va promova un act 
normativ ce va reglementa acordarea 
ajutorului național de tranziție (TNA) 
pentru sectorul zootehnic, pentru bo-
vine, ovine și caprine, iar plata se va 
realiza în cursul lunii februarie 2015.

Reamintim că nivelul ajutoarelor 
naționale tranzitorii pentru sectorul 
vegetal a fost aprobat prin Hotărâre 
de Guvern în data de 30 decembrie 
2014, urmând ca plata efectivă să se 
realizeze după data de 15 ianuarie 
2015.
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Absorbția fondurilor europene la agricultură și 
dezvoltarea satelor

Conform bilanțului oficial al Mi-
nisterului Agriculturii, în perioada 
2007-31 decembrie 2014, România 
a ajuns la o absorbție a fondurilor 
europene pentru agricultură și dez-
voltare rurală de 83,63%, adică 12,85 

miliarde de euro, bani primiți sau în 
curs de primire, de către autorități. 
Totodată, aproape 0,6 miliarde de 
euro au fost plătiți deja României ca 
avans din fondurile europene pentru 
agricultură și dezvoltarea satelor.

În anul 2014, absorbția fondurilor 
europene gestionate de Ministerul 
Agriculturii a fost de 3,29 miliarde 
de euro, adică 21,35% din suma to-
tală alocată pentru perioada 2007-
2013.
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Eveniment RNDR - Reuniunea experților la 
Moieciu – Turism rural și patrimoniu cultural 

În perioada 27 – 28 noiembrie 2014, 
la pensiunea Arnica din Moieciu a 
avut loc evenimentul USR RNDR 
„Reuniunea experților – Turism ru-
ral și patrimoniu cultural”. Dezba-
terile au fost moderate de doamna 
Marilena Stoian, președinte fonda-
tor al ANTREC România și de dom-
nul Marius Vladu, reprezentant USR 
RNDR.

Timp de două zile, participanții la 
eveniment au vizat aspectele armo-
nizării facilităților pensiunilor cu 
păstrarea specificului tradițional al 
zonei (stil arhitectonic, amenajări in-
terioare și decorațiuni, amenajarea 
grădinilor și a curților, gastronomie). 
Din nefericire, de multe ori aceas-
tă armonizare întâmpină dificultăți 
cauzate de cadrul legislativ în vi-
goare. Pe baza luărilor de cuvânt ale 

experților se vor întocmi seturi de 
recomandări înaintate structurilor 
guvernamentale și ministeriale. În 
timpul discuțiilor, situația existen-
tă în turismul rural românesc a fost 
comparată cu cea a altor țări, precum 
Austria, Franța, Belgia, unde turis-
mul rural este susținut de un cadrul 
legislativ mult mai permisiv com-
parativ cu cel autohton. Domeniile 
reprezentative tematicii conferinței 
au fost acoperite de către experți din 
partea Autorității Naționale pentru 
Turism, Muzeului Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, Ordinului Arhitec-
ților din România, Asociației de Eco-
turism, Asociației Naționale pentru 
Calitatea Serviciilor, Federației Pa-
tronatelor din Turismul Românesc, 
ANTREC Alba, autorităților locale și 
primăriilor. 

Principalele teme de 
discuții:
• Aspecte privind cadrul legislativ 

actual, dificultăți care îngreunează 
buna desfășurare a serviciilor din 
agroturism și turismul rural;

• Armonizarea facilităților pensi-
unilor cu păstrarea specificului 
tradițional. Autenticitate vs. con-
fort;

• Studii de caz, vizite la pensiunile 
din zonă;

• Exemple din alte țări europene. Tu-
rismul rural în cadrul Eurogites.

Aspectele teoretice și prezentările 
susținute în prima parte a zilei de 
sâmbătă au fost completate prin vi-
zita de studiu efectuată în cadrul a 
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trei pensiuni agroturistice din zona 
Bran-Moieciu. Delegația condusă 
de doamna Mioara Vișan Stoian – 
președinte ANTREC Brașov a re-
marcat exemple certe ale gradului 
de confort prezent în pensiunile de 
două și trei margarete. Facilitățile 
existente nu au influențat deloc ar-
hitectura tradițională a pensiunilor. 
Pensiunea Curtea Brăneană, din 
Bran, și pensiunile Daniela și Regina 
Munților, din Moieciu de Sus, au fost 
cele trei pensiuni vizitate. Doamna 
Paula Popoiu – director al Muzeului 
Național al Satului „Dimitrie Gusti” 
din București a apreciat păstrarea 
camerelor țărănești, transformate 
în ateliere de țesut la război unde 
turiștii pot desluși aceste taine ale 
meșteșugurilor bătrânești.

Concluziile dezbaterilor 
au vizat următoarele:
• Anumite norme din domeniul sa-

nitar-veterinar scad autenticitatea 
produselor, diminuând specificul 
tradițional al fermelor agroturis-
tice;

• Autorizația PSI generează pro-
bleme în cadrul organizării 
activităților pensiunii. Sunt cazuri 
în care controalele se efectuea-
ză și de cinci ori pe an. Totodată, 
autorizația este foarte costisitoa-
re (2500 – 4000 de lei pentru o 
pensiune, indiferent dacă aceasta 
are trei sau 15 camere). La acestea 
se adaugă și lipsa informațiilor. 
Normele nu sunt publice pentru 

autorizațiile sanitar-veterinare și 
PSI;

• Legile de construcție și patrimoniu 
nu se aplică în teritoriu. Cu trece-
rea timpului, există riscul ca satele 
românești să își piardă identitatea;

• Potențialul ariilor protejate din 
jurul zonelor rurale este nevalori-
ficat;

• Problema pregătirii personalului 
din pensiuni. Se recomandă certi-
ficarea competențelor acestora;

• Lipsa unui ghid legislativ accesibil 
pentru investitorii în domeniul tu-
rismului rural;

• Se recomandă prezența ANTREC 
în cadrul comisiilor de autorizare.
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Facultatea de Agricultură și Horticultură 
din Craiova

Membrii RNDR se prezintă

Aspirațiile Olteniei privind 
înființarea unei instituții de 
învățământ superior datează din 
vremuri de demult. Astfel, încă 
din anul 1848, faimoșii patrioți și 
democrați Ion Heliade Rădulescu și 
Ștefan Golescu, alături de Christian 
Tell, Gheorghe Magheru și preotul 
Radu Șapcă, în Proclamația de la Is-
laz - considerată vestitoarea unui în-
ceput de viață nouă pentru întregul 
popor românesc - au afirmat necesi-
tatea înființării, între altele, „a câte o 
universitate în București și Craiova“.

Sediul Facultății de Agri-
cultură și Horticultură 
din Craiova
Dorința acestora, însă, reafirma-
tă de-a lungul anilor de numeroa-
se generații de olteni, nu a putut 
fi dusă la îndeplinire în acele vre-
muri. Ea a întâmpinat, permanent, 

neînțelegerea și potrivnicia cârmui-
torilor de atunci ai României.

La o sută de ani de la Proclamația citi-
tă pe Câmpia Islazului, Universitatea 
din Craiova a luat ființă. Condițiile 
naturale ale Olteniei, ogoarele sale 
întinse și roditoare, au determinat 
înființarea mai întâi a Facultății de 
Agronomie în 1948.

Prin planul de învățământ stabilit 
și prin programele analitice, Facul-
tatea de Agronomie s-a conturat ca 
o facultate de tip nou, cu o orienta-
re bine precizată, pregătind ingineri 
agronomi cu profil multilateral.

Inaugurarea oficială a Facultății de 
Agronomie din Craiova a avut loc în 
17 aprilie 1948. De atunci și până în 
prezent, facultatea s-a dezvoltat con-
tinuu, mai întâi în cadrul Institutu-
lui Agronomic Tudor Vladimirescu, 
alături de Facultatea de Horticultu-
ră, care a luat ființă în 1962. Apoi, 
odată cu înființarea Universității din 

Craiova, în 1965, Institutul Agrono-
mic a fost înglobat în noua structură 
universitară. 

Astfel, cele două facultăți s-au dez-
voltat permanent și au contribuit la 
formarea unui număr important de 
ingineri agronomi și horticultori, 
ambele dispunând de o bună bază 
materială și de practică și un corp 
profesoral valoros. 

După 1990, au fost inițiate și dez-
voltate noi specializări care comple-
tează portofoliul domeniilor ce au 
conexiuni cu agricultura și horticul-
tura, ținând seama de necesitățile 
societății.  

O decizie a conducerii universității 
din 2011 a condus la comasarea ce-
lor două facultăți, astfel încât a luat 
ființă Facultatea de Agricultură și 
Horticultură, care dispune de un nu-
măr de aproape 2 300 de studenți si 
masteranzi, 100 de cadre didactice și 
40 de cadre didactice auxiliare.
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În cadrul acestei structuri 
veți găsi următoarele do-
menii și specializări: 
Studii universitare de licență:

• Agronomie: Agricultură, Monta-
nologie;  

• Biologie: Biologie;
• Horticultură: Horticultură, Peisa-

gistică;
• Inginerie geodezică: Măsurători 

terestre și cadastru;
• Ingineria mediului: Ingineria și 

protecția mediului în agricultură;
• Ingineria produselor alimentare: 

Controlul și expertiza produselor 
alimentare; Tehnologia prelucrării 
produselor agricole;

• Silvicultură: Silvicultură.

Studii universitare de maste-
rat:

Domeniul Agronomie:

• Consultanță și management în 
agricultură;

• Protecția mediului în agricultură;
• Management în agroturism și ca-

litatea produselor agroalimentare.
Domeniul Biologie:

• Biodiversitatea și conservarea eco-
sistemelor.

Domeniul Horticultură:

• Management și consultanță în 
horticultură și dezvoltare rurală;

• Viticultură – Oenologie.
Domeniul Ingineria mediului:

• Managementul resurselor ecologi-
ce și naturale.

Domeniul Ingineria produselor 
alimentare:

• Controlul și expertiza produselor 
alimentare.

Studii universitare de doctorat:

• Agronomie;
• Horticultură.

Facultatea noastră are ca obiectiv 

pregătirea adecvată a studenților, 
în scopul formării lor profesionale 
în concordanță cu cererea existentă 
pe piața muncii. Astfel, se urmărește 
pregătirea absolvenților în mai mul-
te domenii fundamentale, prezentate 
mai sus. 

Absolvenții noștri pot deveni cerce-
tători, profesori, consultanți agri-
coli, manageri de exploatații agrico-
le, horticultori, biologi, ingineri în 
protecția mediului, ingineri cadas-
trali, ingineri tehnologi în industria 
alimentară, inspectori în protecția 
consumatorului etc. 

Pe lângă activitățile didactice, în ca-
drul facultății se derulează activități 
de cercetare în domeniile amintite, 
materializate prin numeroase pro-
iecte și contracte încheiate cu di-
verse instituții beneficiare, precum 
și activități de consultanță de spe-
cialitate prin programele naționale 
(PNDR, POSCCE, POSDRU).

Prof. univ. dr. Marin Soare

Decanul Facultății de Agricul-
tură și Horticultură
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Muzeul Național al Țăranului Român: 
tradiția, fundament al modernității

Membrii RNDR se prezintă

Instituția noastră își are origini-
le în Muzeul Național înființat la 
București încă din 1834, dar s-a 
desprins dintr-un urmaș al său și a 
apărut, ca muzeu de sine stătător, 
abia în 1906. Pentru acest lăcaș de 
cultură, începând cu anul 1912, a fost 
construită clădirea în care muzeul se 
găsește și azi, edificiu care a suferit 
numeroase modificări. Muzeul, care 
a purtat, multă vreme, numele de 
Muzeul de Artă Națională „Regele 
Carol I”, a fost nevoit, în timpul re-
gimului comunist, să își părăsească 
sediul, ba chiar în 1978 a fost unifi-
cat cu Muzeul Satului (înființat, în 
Parcul Herăstrău, în 1936). Revenit, 
în 1990, în clădirea construită spe-
cial pentru el, muzeul a fost dedi-

cat țăranului român, ca un omagiu 
adus celui care a clădit civilizația 
tradițională din România. 

În fapt, este un muzeu de antropo-
logie culturală, diferit de muzeele 
obișnuite de etnografie, pentru că 
nu încearcă să „descrie” ocupațiile și 
tradițiile, ci să se apropie de obiecte-
le care alcătuiau universul țărănesc, 
în secolele XVIII – XX (pentru că 
din aceste secole datează marea ma-
joritate a obiectelor care formează 
colecția noastră, de aproape 90.000 
de obiecte). Pe acest concept este 
centrată expoziția permanentă a Mu-
zeului, pentru care instituția noastră 
a primit, în 1996, Premiul Muzeului 
European al Anului, acordat de Foru-

mul Muzeului European (organizație 
aflată sub patronajul Consiliului Eu-
ropei), rămânând singurul muzeu 
din România care a primit această 
excepțională recunoaștere a valorii 
sale. 

De atunci încoace, Muzeul a fost 
recompensat cu nenumărate alte 
premii și distincții, pentru activi-
tatea sa curentă, pentru expozițiile 
temporare, festivalurile, târgurile și 
toate celelalte evenimente pe care le 
organizăm în aproape fiecare din-
tre zilele anului, ca și pentru acti-
vitatea de cercetare și de punere în 
valoare a acesteia, prin publicații și 
prin participarea la viața științifică 
internațională. Așa cum arată acum 
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și prin tot ceea ce face, Muzeul 
Național al Țăranului Român nu mai 
este un simplu muzeu în sensul co-
mun și deja învechit al termenului, ci 
un adevărat și complex centru cultu-
ral. 

Încă de la refondarea sa, în 1990, 
Muzeul Țăranului și-a asumat un 
rol misionar în societate. Cu alte 
cuvinte, muzeul nu poate rămâne 
indiferent la ceea ce se întâmplă 
în jurul său. Dimpotrivă, potrivit 
unei tradiții ce datează, în Româ-
nia, încă din perioada interbelică, 
muzeele trebuie să se afle, perma-
nent, în centrul dezbaterilor publice 
care interesează comunitățile loca-
le și națiunea, în general. Muzeul a 
fost gazda a nenumărate întâlniri, 
conferințe, simpozioane, dezbateri 
sau alte evenimente similare, menite 
să provoace actorii societății civile și 
autoritățile publice la un dialog viu, 
autentic, cu privire la unele probleme 
de mare interes pentru lumea rurală 
de astăzi și pentru societatea româ-
nească. Între ele, cea mai importantă 
este cercetarea, conservarea și revi-
talizarea meșteșugurilor tradiționale 
și, în general, a patrimoniului cultu-
ral imaterial al României. Punerea în 
valoare a acestui patrimoniu repre-
zintă o sursă verificată pentru dez-
voltarea durabilă, mai ales în zonele 
defavorizate – așa cum este cazul cu 
multe dintre localitățile din mediul 
rural și din mediul urban mic. 

Muzeul nostru a sprijinit, atât cât 
a fost posibil, menținerea și revi-
talizarea acestor tradiții care joa-
că, pe de altă parte, un rol major 
în dezvoltarea unei agriculturi 
ecologice, care să pună în valoare 
cunoștințele tradiționale – acumu-
late de secole, în societate –, fără a 
neglija rezultatele cercetărilor pri-
vind creșterea eficienței economice 
a activităților din cadrul ocupațiilor 
agricole. Am încurajat, în mod di-
rect, colecționarea obiectelor vechi, 
din satele României, chiar de către 
locuitorii acestor localități, patro-
nând și sprijinind, chiar, o asociație 
națională a colecționarilor particu-
lari de muzee sătești. 

Ne-am aflat, de asemenea, adeseori, 
în rândurile celor care au susținut 
turismul ecologic, având respect 
pentru peisajul cultural și natural. 

Cercetătorii noștri au participat la 
numeroase campanii de strângere 
a unor informații esențiale pentru 
gândirea unor strategii cuprinzătoa-
re pentru dezvoltarea rurală, con-
tribuind, după puterile noastre, la 
proiectarea actualului PNDR. Desi-
gur, în tot acest timp, am continuat 
să ne preocupăm de organizarea de 
expoziții, de cercetare etnologică, 
antropologică și sociologică funda-
mentală, de activități educative pen-
tru copii și pentru adulți, fiind, în 
același timp, o scenă deschisă pentru 
artele contemporane.

Prin toate aceste activități, Muzeul 
Național al Țăranului Român în-
cearcă să fie nu doar un păstrător al 
identității culturale a națiunii civice 
românești, ci și un observator impli-
cat în ceea ce înseamnă civilizația 
rurală românească.
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Vă invităm să participați 
la redactarea revistei

Doriți să împărtășiți din experiența 
dumneavoastră de dezvoltare rurală 
pentru o posibilă publicare în revistă?

Fotografii și imagini 

• Imaginile trebuie să ilustreze o experiență. 

• Imaginile se vor transmite ca fișiere electronice separate 
(rezoluție înaltă >300 dpi și > 850 KB). 

• Toate fișierele care conțin imagini vor fi trimise în format 
.JPEG

• Vă rugăm să includeți un titlu scurt pentru fiecare fotografie/
imagine transmisă, precum și numele fotografului/autorului.

Scrisori către Redacție 

• Scrisorile trebuie să fie legate de o temă de 
dezvoltare rurală și să nu depășească 200 de 
cuvinte.

• Redactorii pot interveni asupra textului, 
pentru a-l adapta la stilul, lungimea, claritatea 
și acuratețea necesare și nu garantează că toate 
scrisorile vor fi publicate. 

• Atunci când spațiul este insuficient, scrisorile 
care nu sunt publicate în revistă pot fi publicate 
pe website-ul RNDR.

Vă invităm să ne trimiteți experiențele 
dumneavoastră, fotografii, scrisori și 
articole la adresa: publicatii@rndr.ro

Ghid de 
participare 
Aceste indicații sunt orientative pen-
tru omogenizarea contribuțiilor. Au-
torii înțeleg că redacția poate modi-
fica textul primit, pentru o mai bună 
înțelegere.

• Autor: Trebuie identificat cu nume, 
prenume și ocupația actuală.

• Introducere: Trebuie inclusă o scur-
tă introducere care să evidențieze 
relevanța subiectului prezentat.

• Lungimea articolului: 400 – 800 
cuvinte

• Informații corecte: Nu prezentați 
decât informații de care sunteți 100% 
sigur și pe care le puteți susține. 
Menționați sursa informațiilor, 
atunci când prezentați date care 
provin de la alte instituții sau 
organizații.

• Stil: Vorbind despre un articol de 
revistă, este de dorit ca textul să nu 
semene cu un raport. De aceea, sunt 
indicate:

 »O exprimare simplă. 
 »Date relevante pentru a susține 
ideea principală a articolului, și 
nu toate detaliile proiectului.
 »Evitarea excesului de acronime. 
 »Denumirea completă, urmată de 
acronim, trebuie inserată atunci 
când apare prima dată în text.
 »Evitarea comentariilor și a 
referințelor externe care pot fi 
controversate sau greșit înțelese.
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