
UN NOU CENTRU DE AGREMENT 
VA FI CONSTRUIT LA BORSEC

ZIAR DE INTERES LOCAL AL PRIMĂRIEI ORAŞ BORSEC

                        Ediţia VII. Februarie 2021

2. 5. 7.

 „Investițiile desfășurate în ultimii ani ne 
arată că este necesară oferirea unei varietăți 
de atracții care să poată furniza mai multe 
oportunități de vizitate a zonei” – a declarat 
primarul Mik József. Edilul a adăugat fap-
tul că deschiderea, în 2019, a pistei de bob 
de vară s-a adeverit a fi o investiție benefică 
pentru dezvoltarea turismului din locali-
tate. „Chiar dacă am avut dificultăți din 
cauza pandemiei, funcționarea pistei de 
bob coroborat cu sezonul de iarnă ne a 
oferit un an destul de bun din punct de ve-

dere al turismului”. Având în vedere aceste 
considerente, s-a ajuns la concluzia că este 
nevoie de diversificarea atracțiilor oferite 
pentru vizitatorii Borsecului. 
 Primarul a explicat faptul că ideile pen-
tru noul centru de agrement au fost inspi-
rate din parcurile de distracții din Austria 
și Ungaria. Noile atracții vor fi construite 
pe teritoriul pârtiilor de schi deja existente, 
respectiv pe un teren de aproximativ două 
hectare situat vizavi de centrul de schi, 
teren care este în proprietatea primăriei. 

Conform studiului de fezabilitate, în zonele 
amintite va fi construit un parc de aventură 
atât pentru adulți, cât și pentru copii, cu 
echipament de cățărat, tiroliană, zonă de 
tras cu arcul sau cu pușca. 
 De asemenea, va exista o pistă de tu-
bing, care va putea funcționa atât iarna cât 
și vara, respectiv an patinoar în aer liber cu 
gheață sintetică, care va putea fi folosit in-
diferent de anotimp. 

 Un centru de agrement se va construi în zona Complexului de Schi „Speranţa” din Borsec, cu elemente de iarnă și de vară. 
Un studiu de fezabilitate în acest sens este deja depus la Agenţia Naţională de Investiţii (CNI) şi la Ministerul Turismului şi se 
speră că se va lua o decizie pozitivă pentru a sprijini costurile investiției. Costurile proiectului depășesc 7,5 milioane lei. 

Ilustraţie / Parc de aventură
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL PENTRU ORAȘUL BORSEC

S-A DESCHIS CENTRUL DE 
VACCINARE DIN BORSEC

VĂ AȘTEPTĂM ÎN CONTINUARE 
SĂ SOLICITAŢI „CARDUL BORSEC”



În luna februarie, Consiliul Local al 
orașului Borsec a adoptat următoarele 
hotărâri:
 În Hotărârea nr.18 /2021 s-a aprobat 
situația financiară la data de 31 decembrie 
2020.
 În Hotărârea nr.19/2021 s-a modificat 
art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului local 
orășenesc Borsec nr.93/2020, prin actu-
alizarea cheltuielilor eligibile, neeligibile, 
contribuție proprie precum și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 
” Lucrări de reabilitare în vederea creșterii 
performanței energetice a primăriei din 

orașul Borsec”.
 În Hotărârea nr.20/2021 s-a probat 
preluarea suprafeței de teren atribuit d-lui 
KAPOTT ZOLTAN IMRE pentru con-
struirea unei case de locuit proprietate 
personală conform Legii nr.15/2003, 
republicată, modificată și completată.
 În Hotărârea nr. 21/2021 s-a probat  
preluarea suprafeței de teren atribuit d-
lui TAMAS ADRIAN CRISTIAN pentru 
construirea unei case de locuit proprie-
tate personală conform Legii nr.15/2003, 
republicată, modificată și completată.
 În Hotărârea nr. 22/2021 s-a probat 

recunoașterea în contul chiriei a sumei 
cheltuită pentru reparații exterioare la un 
spațiu locative din fondul locativ de stat.
 În Hotărârea nr. 23/2021 s-a probat 
schimbarea temporară a destinației unor 
spații din incinta dispensarului uman 
Borsec, județul Harghita.
 În Hotărârea nr. 24/2021 s-a probat 
modificarea Hotărârii Consiliului local 
orășenesc Borsec nr.94/2020 privind apro-
barea impozitelor și taxelor locale aplica-
bile în anul 2021.

 Transformările structurale în perioada 
de la începerea ultimei actualizări al Planu-
lui Urbanistic General al oraşului Borsec, 
2011, şi ca efect al acestora, schimbarea 
parametrilor ce stau la baza planificării 
urbanistice nu mai susțin valabilitatea 
acestui plan şi actualizarea acestuia nu ar 
fi oportună decât prin elaborarea unui alt 
plan.
      Lucrarea se referă la întocmirea unui 
nou plan urbanistic general al oraşului Bor-
sec, plan ce va stabili obiectivele, acțiunile 
şi măsurile de dezvoltare ale localității pe o 
perioadă de 10 ani pe baza analizei multi-
criteriale a situației existente si o strategie 
pe termen de 20 ani. De asemenea, va lua 
în considerare noile cerințe pe care tre-
buie să le satisfacă Borsecul în postura de 
oraş european-stațiune turistică de interes 
național, statut redobândit după aprobarea 
PUG și RLU aferent în 2016.
        PUG-ul oraşului Borsec se va orienta 
în aplicarea măsurilor, în vederea obținerii 
unei prosperități economice, a unui echi-

libru social şi a unui mediu sănătos, prin 
utilizarea tuturor calităților culturale, pa-
trimoniului construit existent, a incluzi-
unii sociale, a dezvoltării economice şi a 
valorificării resurselor naturale existente în 
zonă.   
TEMELE ŞI PROBLEMELE SPECIFICE 
CE VOR FI TRATATE ÎN PUG
 Printre principalele teme ce trebuie să 
stea la baza elaborării Planului Urbanistic 
General sunt:
	 •	materializarea	urbanistică	a	program-
ului de dezvoltare a localității, pe baza pro-
punerilor membrilor colectivității locale;
	 •	 stabilirea	 elementelor	 privind	 strate-
gia dezvoltării activităților economice și a 
evoluției populației;
	 •	 atragerea	 cetățenilor,	 a	 activităților	
permise şi a investițiilor în oraşul stațiune 
Borsec, care trebuie să devină astfel punc-
tul de atracţie al oraşului;
	 •	 optimizarea	 teritoriului	 intravilan	 în	
corelare cu elementele de cadru natural 
valoroase (arii protejate, păduri etc), res-

pectiv resursa cadastrală propusă pentru 
posibilele zone de urbanizare noi;
	 •	 conceperea	 procesului	 de	 restaurare	
şi revitalizare a Zonei Construite Protejate, 
și în cadrul acesteia a ansamblului arhitec-
tural 7 Izvoare din centrul stațiunii ca un 
proces continuu, cu caracter permanent şi 
nu punctual, cu obiective limitate şi integ-
rarea procesului în dezvoltarea generală a 
oraşului;
	 •	actualizarea	delimitării	zonelor	prote-
jate din oraşul Borsec în corelare cu LMI, 
verificată și materializată pe teren, în co-
laborare cu instituțiile abilitate, Direcția de 
Cultură și Culte Harghita, CZMI, Minis-
terul Culturii; 
	 •	 stabilirea	 noilor	 zone	 de	 dezvoltare	
urbanistică pentru toate categoriile de: 
locuinţe cu regim mic de înălţime, locuinţe 
colective, centre de cartier, servicii, birouri, 
industrie, comerţ, dotări, construcţii pen-
tru sănătate, construcţii sportive, zone 
de agrement (zona pârtiei de schi), zone 
verzi  

 Pe terenul primăriei situat vizavi de 
complexul de schi va fi amenajat un mic 
lac, hidrobicicletă pentru copii, respectiv 
o atracție denumită „nautic jet ”, în care o 
barcă de dimensiuni mici este catapultată 
pe o rampă în apă de la o înălțime de 
aproximativ 8 metri. 
 Noul centru de agrement va dispune și 
de un trenuleț cu pedale sau drezină, care 

va fi asemănător cu un vagonet, acționat cu 
pedale care servește la plimbarea prin zona 
de agrement. Totodată în zona cea mai 
înaltă a pârtiei de schi „Speranța” va fi am-
plasat un punct de belvedere, având două 
niveluri și va fi marcat cu panouri informa-
tive despre orașul Borsec.  
 „Studiul de fezabilitate a fost depus atât 
la Agenția Națională de Investiții (CNI) cât 

și la Ministerul Turismului, cu speranța 
obținerii unor fonduri care să acopere cos-
turile investiției, care depășesc 7,5 milioane 
lei” – a declarat edilul, adâugând faptul că 
în cazul în care nu se vor obține fonduri 
guvernamentale pentru această investiție, 
atunci primăria va începe construcția zo-
nei de agrement din bugetul propriu.  
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 (extinderea zonei verzi din cadrul ZCP, 
cu toate amenajările aferente), zone de 
trafic circulaţie auto, transport în comun, 
circulaţia pietonală, piste de biciclişti;
	 •	propuneri	de	cadru	urbanistic	pentru	
atenuarea lipsei de locuințe de calitate;
	 •	 rezolvarea	 problemelor	 de	 mediu	
respectiv atingerea obiectivului de 26 mp 
spaţiu verde /locuitor;
	 •	 definirea	 şi	 asigurarea	 de	 ampla-
samente pentru obiectivele de utilitate 
publică în intravilanul oraşului.
	 •	posibilitățile	de	realizare	a	obiectivelor	
propuse în condițiile respectării dreptului 
de proprietate;
	 •	 minimizarea	 cheltuielilor	 publice	
pentru realizarea acestor deziderate;
 Lucrarea va stabili strategia, prioritățile, 
reglementările şi servituțile de urba-
nism aplicate în utilizarea terenurilor şi 
construcțiilor din cadrul teritoriului ad-
ministrativ al municipiului Borsec.
 Documentaţia PUG va fi însoţită de 
Regulamentul local de urbanism, care va 
fi redactat în aşa fel încât să cuprindă pen-
tru fiecare unitate teritorială de referinţă 
toate reglementările prevăzute de lege şi 
de PUG-ul nou elaborat. Scopul este de a 
se elabora reglementări bazate pe direcţiile 
de dezvoltare şi anume industrie, servicii, 
locuinţe, zone protejate, turism, circulaţie 
şi trafic care să fie modificate prin PUZ-uri 
doar în cazuri justificate (PUZCP pentru 
Zona Construită Protejată, zone de urba-
nizare noi sau cele de restructurare a fos-
telor amplasamente industriale-miniere).
 În conținutul documentației se vor 
regăsi tratate următoarele categorii de 
probleme: programele de dezvoltare 
urbană integrată pentru oraş în integritatea 
sa realizate prin:
 - descrierea punctelor tari şi slabe ale 
întregului oraş şi a zonei aferente terito-
riului administrativ al oraşului Borsec, 
bazate pe o analiză aprofundată a situației 
actuale;
 - definirea obiectivelor realiste de dez-
voltare pentru noua zonă urbană prin res-
pectarea unei viziuni coerente pentru vi-
itorii 20 ani;
 - coordonarea planurilor şi politicilor 
tehnice şi sectoriale legate de diferitele 
unități teritoriale ale zonei, pentru a avea 
siguranța că investițiile planificate vor ajuta 
la promovarea unei dezvoltări echilibrate a 
oraşului şi a ariei din jurul acestuia;

 - coordonarea şi concentrarea din 
punct de vedere spațial a folosirii fonduri-
lor de către actorii publici şi privați
 - coordonarea la nivel local şi regional 
şi implicarea cetățenilor şi a altor parteneri 
sociali, care pot contribui substanțial la 
modelarea calitativă a viitorului economic, 
social, cultural şi de mediu a fiecărei unități 
de referință din oraşul Borsec;
promovarea turismului în oraşul stațiune 
Borsec
 - promovarea unor proiecte şi pro-
grame de integrare a patrimoniului con-
struit în circuite turistice şi crearea unor 
poli de dezvoltare şi de promovare a 
tradiţiilor precum şi a valorilor culturale 
excepţionale;
 - valorificarea potenţialului localității;
 - propuneri de acţiuni culturale şi artis-
tice în oraşul Borsec pe tot timpul anului;
spațiile publice de bună calitate realizate 
prin:
 - crearea şi asigurarea unor spații pub-
lice, a unor peisaje urbane antropice, a 
unei arhitecturi şi a unei dezvoltări urbane, 
necesare obținerii unor condiții de viață 
calitative ale cetățenilor din zonă. Aceasta 
se poate realiza prin interacțiunea dintre 
arhitectură, planificarea infrastructurii şi 
planificarea spațială şi este o condiție sine 
qua non (necesară) pentru atragerea aface-
rilor din domeniul cunoaşterii, al turis-
mului şi al forței de muncă creative.
 - Revitalizarea zonelor de agrement din 
oraş şi propuneri de noi zone de recreere;
modernizarea rețelelor de infrastructură 
şi creşterea eficienței energetice realizate 
prin:
 - îmbunătățirea şi adaptarea unor nevoi 
în schimbare, pentru cerințele viitoare şi 
o locuire urbană de bună calitate, a rețelei 
de canalizare, de apă, stația de epurare, 
comunicaţii;
 - extinderea reţelelor de apă, canal, e-
nergie electrică în zonele noi ale oraşului şi 
în toate localităţile componente precum şi 
soluţii pentru rezolvarea acestora;
 - realizarea reabilitării termice a 
zonelor de locuinţe colective din oraşul 
Borsec, zone cu impact asupra aspectului 
urbanistic şi impunerea unui reper urban 
asupra acestora;
 - asigurarea cerințelor pentru dura-
bilitatea serviciilor publice precum sunt: 
eficiența energetică, utilizarea economică a 
resurselor naturale şi o eficiență economică 

în operare pentru eficientizarea energetică 
a clădirilor existente.
 Promovarea unui transport urban efi-
cient şi ieftin realizat prin:
 - dezvoltarea unei rețele rutiere ie-
rarhice şi a parcărilor
 - se vor propune soluţii pentru parcări 
în interiorul zonelor, parcări în exteriorul 
orașului pentru mașini care tranzitează 
orașul;
 Inovațiile proactive si politicile 
educaționale realizate prin:
 - reconsiderarea orașului ca loc de re-
creere şi diseminare a cunoașterii;
 - exploatarea la maximum a potenți-
alului de cunoaștere din orașul Borsec, care 
depinde de calitatea educației preșcolare şi 
școlare, de transferul de oportunități oferite 
de sistemele de educație şi de pregătire, de 
rețelele sociale şi culturale, de oportunități 
pentru pregătirea pe tot parcursul vieții, de 
calitatea învățământului şi de rețeaua de 
transfer existentă între industrie, afaceri şi 
comunitatea ştiințifică;
 - dialogul social şi intercultural;
 - strategiile de dezvoltare urbană 
integrată, managementul urban participa-
tiv, o bună guvernare conduc la o utilizare 
eficientă a potențialului orașului Borsec
 - un program durabil de investiții pub-
lice si private in domeniu;
 Consolidarea economiei locale şi a 
politicilor locale legate de piața forței de 
muncă realizată prin:
 - exploatarea forțelor economice endo-
gene;
 - oferirea de pregătire adaptată 
cerințelor pieții muncii;
 - oportunități de angajare pentru toate 
categoriile sociale;
 - oportunități de angajare pentru 
populația din zonă;
 În urma studiului şi a propunerilor de 
soluționare a categoriilor de probleme, 
menționate mai sus, materialul trebuie să 
ofere instrumentele de lucru necesare atât 
elaborării, aprobării cât şi urmăririi aplicării 
Planului Urbanistic General în următoarele 
domenii: proiectare, administrație centrală 
şi locală, agenți economici, colectivități sau 
persoane beneficiare.
 Solicitări ale temei program:
 Planul urbanistic general al orașului 
Borsec, survine într-o nouă etapă de dez-
voltare a orașului şi preia situația existentă 
de facto.
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 Propunerile de urbanism se vor face 
pe elemente de prognoză economică şi 
demografică, definite în actuala etapă cu 
aproximație, mai ales în ceea ce priveşte di-
mensiunea temporală, cu scopul de a oferi 
soluții de funcționare optimizatoare.
 La baza propunerilor ce se vor prezenta 
în planul urbanistic general vor sta câteva 
elemente de bază
după cum urmează:
	 •	Etapa	următorilor	ani	de	dezvoltare	a	
oraşului, în contextul noii configurații eu-
ropene - va fi remarcabilă prin schimbări 
conceptuale, datorate integrării euro-
pene de la o economie de subzistență la o 
economie de piață integrată, ceea ce obligă 
la elaborarea unor concepții largi şi opti-
mizante de urbanism pe termen mediu şi 
lung;
	 •	 Poziția	 geografică	 a	 oraşului	 Borsec	
în partea de nord-est a țării, şi tradițiile 
dezvoltării sale de-a lungul istoriei, conferă 
oraşului condiții favorabile de a se dezvolta 
în continuare;
	 •	 Valorificarea	 potenţialului	 natural	
existent, dealurile şi pădurile înconjură-
toare, izvoarele de apă minerală etc;
	 •	Potențialul	economic	şi	uman	trebuie	
valorificat în noile condiții ale economiei 
de piață globale ținând cont de toți factorii 
favorabili care pot conlucra la schimbarea 
pozitivă a calității vieții;
	 •	Rețeaua	de	căi	de	comunicație	rutieră,	
constituie elemente importante ce trebuie 
valorificate corespunzător în beneficiul 
dezvoltării întregii zone;
	 •	 Organizarea	 dezvoltării	 viitoare	
trebuie să țină cont de interdependența 
factorilor ce influențează viața urbană: 
factorii exteriori din teritoriu precum ac-
cesibilitatea sau rețeaua de localități şi fac-
torii interiori legați de circulația interioară, 
zonificarea funcțională, echiparea tehnico-
edilitară, protecția mediului etc;
	 •	Dezvoltarea	 funcțiunilor	urbane	 tre-
buie să se facă în cadrul unei zonificări 
judicios adoptate, care apoi să fie riguros 
implementată, de factorii de decizie şi de 
autorizare;
	 •	Stabilirea	şi	delimitarea	zonelor	con-
struibile din intravilan trebuie să fie în 
concordanţă cu studiile de fundamentare 
şi în afara zonele cu riscuri naturale - 

alunecări de teren, zone inundabile;
	 •	 Rețeaua	 circulației	 rutiere	 trebuie	
dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare 
în raport cu destinația străzilor şi drumuri-
lor, respectiv a categoriilor de trafic major 
(circulație locală sau de tranzit, transport 
uşor sau greu, viteza de circulație, etc.) re-
alizând prospecte largi, cu spații verzi de 
aliniament pe arterele majore noi propuse;
	 •	Organizarea	 industriei	 în	 continuare	
pe zone industriale cu profile de producție 
definite, rezervarea de terenuri pentru in-
dustrie şi depozite (centre logistice);
	 •	 Modernizarea,	 restructurarea	 sau	
schimbarea profilului industriei existente, 
care necesită astfel de intervenții;
	 •	 Dezvoltarea	 zonei	 de	 locuit	 prin	
creşterea fondului locuibil în construcții 
realizate pe bază de inițiativă privată, 
vizând creşterea confortului urban şi de lo-
cuire, plastică arhitecturală variată, finisaje 
şi echipare de calitate, stabilirea regimului 
de înălțime a clădirilor de locuit, individu-
alizarea locuinței, definirea locuinţei indi-
viduale şi a locuinţei colective;
	 •	Determinarea	de	zone	pentru	parcelări	
de terenuri pentru locuințe noi pe loturi 
unifamiliale şi zone pentru locuinţe colec-
tive pentru rezolvarea lipsei de locuințe;
	 •	 Dezvoltarea	 rețelei	 de	 dotări	 de	
învățământ, cultură, sănătate, sociale, com-
erciale, prestări servicii, sport, etc. la nive-
lul cerințelor creşterii populației oraşului şi 
rezervarea de terenuri la nivelul structurii 
urbane a ansamblurilor de locuit;
	 •	 Dezvoltarea	 suprafețelor	 cu	 spații	
verzi, de odihnă, recreere şi agrement, 
prin conservarea suprafețelor existente şi 
prin realizarea de noi spații verzi reparti-
zate omogen în ansamblul întregului oraş. 
Zonele verzi existente vor fi riguros iden-
tificate din punct de vedere juridic astfel 
prin noul PUG să fie eliminate neclarităţile 
de interpretare juridică a situaţiei zonelor 
verzi. Se va atinge 26 mp spaţiu verde/lo-
cuitor aşa cum prevede OUG 114/2007 
pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2005 privind protecţia mediului.
 Zonele verzi nou propuse vor fi delimi-
tate clar pe limite de parcela. Se va specifica 
regimul juridic al acestora respectiv spaţii 
verzi publice, private sau parteneriat pub-
lic-privat pentru stabilirea eventualelor ex-

proprieri, schimburi sau asocieri;
	 •	Protecția	mediului	 înconjurător	prin	
măsuri urbanistice vizând amplasamentele 
industriale la distanţă faţă de zonele de lo-
cuit, depozite reziduale, surse de apă, stații 
de epurare, perdele de protecție;
	 •	 Protejarea	 zonelor	 istorice,	 ansam-
blu arhitectural B-dul 7 Izvoare, a fondu-
lui construit valoros, rezultat pe baza stu-
diilor de specialitate, asupra cărora orice 
intervenții să se facă pe baza unor studii 
aprofundate şi autorizate legal; măsuri pen-
tru punerea în valoare a zonelor protejate şi 
a fondului construit valoros;
	 •	 Stabilirea	 şi	 delimitarea	 zonelor	 cu	
interdicţie temporară sau definitivă de con-
struire;
	 •	Stabilirea	zonelor	de	interes	urbanis-
tic al oraşului având în vedere neclarităţile 
din lege care nu explicitează categoria de 
interes urbanistic iar în aceste zone este 
necesar a se obţine avizul MDRAP la ela-
borarea PUZ-urilor.
 Pe parcursul elaborării noului PUG 
conform Ordinului nr.2701/30.12.2010 
al Ministerului Dezvoltării Rergionale și 
Turismului, autoritatea publică locală va 
întocmi calendarul de informare și con-
sultare a publicului în privința elaborării 
PUG-ului și al Regulamentului Local 
de urbanism prin parcurgerea etapelor 
prevăzute de ordinul menționat mai sus, 
după cum urmează:
 Etapa – 1 – Implicarea publicului în 
etapa pregătitoare
 Etapa – 2 – Implicarea publicului în 
etapa elaborării propunerilor preliminare 
în ceea ce privește Planul Urbanistic Ge-
neral și Regulamentul Local de Urbanism
 Etapa – 3 -  Implicarea publicului în 
etapa aprobării Reactualizare PUG și Re-
gulament Local de Urbanism al orașului 
Borsec
 Etapa – 4 – Implicarea publicului în 
monitorizarea implementării PUG
 Planul pentru implicarea și consultarea 
publicului în actualizarea PUG Borsec, va 
fi adus la cunoștința locuitorilor orașului 
Borsec și a actorilor interesați, cu 30 de zile 
înainte, printr-un anunț în mediul online, 
publicația locală Források și Izvoarele.

 Îmtocmit,
 Ing. Fokt Paula

(continuare de pe pagina 3.)
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PUTEREA CREDINȚEI
 Biserica reia în această perioadă, cu 
puțin înainte de începerea Postului Mare, 
pericopa evanghelică despre femeia 
cananeeancă din cauza perioadei întinse 
între Paştile anului trecut şi cel din anul 
curent. Pasajul evanghelic ne este prezentat 
adesea în legătură cu miracolele pe care le 
aşteptăm de la Dumnezeu şi felul în care 
ar fi bine să ne raportăm la ele, pentru a şi 
avea parte de ele. 
 Evanghelia Duminicii a 17-a după Ru-
salii (Matei 15, 21-28, „a Cananeencei”) 
relatează vindecarea pe care Mântuitorul 
Iisus Hristos o săvârşeşte faţă de o fiică 
chinuită de diavol la cererea mamei sale, 
o femei cananeancă, străină de neam şi de 
credinţă în raport cu iudeii. Mântuitorul 
Iisus Hristos a ieşit din hotarele Ţării Sfinte, 
în părţile Tirului şi ale Sidonului, atât pen-
tru a prefigura propovăduirea Evangheliei 
Sale la toate popoarele, cât şi pentru a arăta 
ucenicilor Săi că poate găsi între păgâni 
oameni foarte credincioşi. Astfel, o femeie 
din acele ţinuturi a strigat către Domnul 
Hristos, cerând vindecarea fiicei sale rău 
chinuite de diavol. Însă Mântuitorul nu a 
răspuns imediat cererii femeii cananeence, 
nu pentru că ar fi dispreţuit-o, ci pen-
tru a arăta ucenicilor virtuţile ei, şi anume 
credinţa vie, smerenia adâncă şi rugăciunea 
stăruitoare.
 În rugăciunea femeii cananeence, şi 
anume „Doamne miluieşte-mă!”, este 
concentrată cererea cea mai importantă, 
deoarece „mila lui Dumnezeu este iubirea 
Lui milostivă, vindecătoare, sfinţitoare, 
dătătoare de sănătate, bucurie, viaţă şi 
mântuire. Din această rugăciune a femeii 
îndurerate şi smerite învăţăm şi noi că, 
atunci când avem lucruri mari de rezol-

vat, nu trebuie să înmulţim rugăciunea 
prin cuvinte multe, ci să o intensificăm, să 
o facem fierbinte, să strigăm din adâncul 
sufletului cu tot cugetul nostru, cu toată 
simţirea noastră, cu toată puterea noastră 
duhovnicească „Doamne, fie-Ţi milă de 
noi!”. De asemenea, învăţăm de la această 
femeie, care a devenit dascăl al credinţei, 
formula de rugăciune „Doamne, ajută-
mă!”
 Relatând acest eveniment, Evanghe-
listul Marcu ne spune că Mântuitorul nu a 
putut să rămână acolo ascuns (Mc. 7, 24), 
dimpotrivă, auzind despre El, o femeie de 
origine sirofeniciană, vorbitoare de limbă 
greacă, a ieșit (probabil din casa ei) și a în-
ceput să-L roage stăruitor pe Iisus să-i vin-
dece fiica, rău chinuită de un demon. Iisus 
nu a răspuns nici un cuvânt strigătelor ei 
din ce în ce mai insistente. Disperarea și 
strigătele femeii i-au determinat pe ucenici 
să intervină pe lângă Iisus ca să-i vindece 
fiica. Ucenicii depășesc ceea ce tradiția 
iudaică le recomanda, adică să nu aibă 
vreun amestec cu neevreii. Se regăsesc însă 
în ceea ce Moise stipula în Lege, potrivit 
căreia străinul stabilit într-o comunitate 
evreiască să nu fie ne¬dreptățit. Și totuși, 
Iisus le răspunde ucenicilor: „Nu sunt 

trimis decât către oile cele rătăcite ale lui 
Israel”. El voia ca „oile cele pierdute” ale lui 
Israel să fie găsite, adică voia ca neamul Său 
să fie încredințat de mesianitatea Sa pentru 
că din Israel vine mântuirea. 
 Dramatismul situației crește atunci 
când Mântuitorul răspunde femeii cu 
cuvintele: „Nu se cuvine să iei pâinea și 
să o arunci câinilor” (Mat. 15, 26). Este 
denumirea peiorativă, de-a dreptul jig-
nitoare pe care evreul obișnuit o dădea 
păgânului. Cu toate acestea, departe de a 
se considera disprețuită și jignită la ea în 
țară, femeia continuă cu o încredere totală 
în Cel Care nu era doar evreu, și-I spune: 
„Da, Doamne, dar și câinii se hrănesc din 
fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor 
lor” (Mat. 15, 27). Cananeanca nu-l contra-
zice pe Mântuitorul. Dimpotrivă, preluând 
distincţia pe care El o operează între co-
pii şi câini şi acceptând pentru sine ocara, 
din însăşi această ocară extrage un motiv 
pentru a fi miluită. „Da, suntem câini. 
Dar câinele este şi el de-al casei. Copiilor, 
într-adevăr, li se cuvine pâinea. Dar şi câi-
nii mănâncă din firimiturile care cad de la 
masa stăpânilor lor.”
 Femeia a îndurat multe, fără să ştie 
de ce trebuie să le îndure. Mântuitorul a 
folosit-o în lucrarea Sa divină de schim-
bare a mentalităţilor. El nu voia să rămână 
ascunsă credinţa femeii, scopul Lui fiind 
unul pedagogic-formativ. Iudeii aveau de 
învăţat de la o păgână ce înseamnă credinţa. 
 Femeia cananeancă rămâne pentru noi 
toți, un model de credință puternică dar și 
de rugăciune smerită, îndreptată spre cei 
în suferință. “Mare este credinţa ta; fie ţie 
după cum voieşti!” (Matei cap. 15, vers. 28)

 Vă invităm să vă înscrieți pentru imu-
nizarea împotriva covid 19 la Centrul de 
Vaccinare din Borsec.
Orar: 8-20
 Vaccin utilizat: Pfizer/BioNTech
 Modalități de înscriere:
 - personal, în cabinetul medicului de 
familie;
 - prin telefon, la următoarele contacte:
	 •	Asistent	medical	comunitar	–	Horvat	
Felicia: 0722 352 718;
	 •	 Asistent	medical	 –	 Patka	Magdolna:	

0745 647 639;
	 •	Medic	de	familie:	dr.	Nistor	Gabriela:	
0744175028;
 - online, prin platforma guvernamentală 
Rovaccinare;
 Persoane eligibile pentru vaccinare la 
centrul de vaccinare Borsec:
 • Adulți cu vârsta peste 65 de ani;
 • Persoanele aflate în evidență cu boli 
cronice, indiferent de vârstă, în funcție 
de indicațiile vaccinurilor utilizate: dia-
bet zaharat, obezitate, alte boli metabolice-

inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovascu-
lare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, 
afecțiuni pulmonare, afecțiuni neuro-
logice-inclusiv sindromul Down, afecțiuni 
hepatice moderate/severe, afecțiuni au-
toimune, imunodepresii severe: pacienți 
transplantați, cu consult medical prealabil, 
pacienți care urmează terapii biologice sau 
terapie de lungă durată cu corticosteroizi, 
pacienți infectați cu HIV/SIDA.
• Persoane cu handicap;

S-A DESCHIS CENTRUL DE VACCINARE DIN BORSEC!

Pr. Nicolae Ciupudean



 O privire în treacăt asupra ultimului an 
din existența noastră leagă inevitabil câteva 
cuvinte: pandemie, Covid, online, neîncre-
dere, spaimă, vaccin, bilant, rapoarte etc.
 Este, totuși, bun prilej în a reflecta asu-
pra ceea ce suntem și, cu certitudine, cum 
ne-a transformat sau influențat pe fiecare 
dintre noi această perioadă.
 În general, avem cei mai buni ochi 
critici, implicit observăm doar punctele 
vulnerabile ale acestei nemaitrăite realități. 
Tocmai de aceea am ales să subliniez câteva 
dintre foloasele sufletești ale ultimelor luni 
din pandemie :
 1. Convingerea că măsura acțiunilor și 
lucrurilor noastre suntem NOI. Am avut 
suficient, deși credeam că ne lipsesc multe 
– aici referindu-mă la aspecte de ordin 
material. Am redescoperit cu toții obiecte 

pe care, în graba noastră cotidiană, le ig-
noram, le subestimam.
 2. Timpul în sine este prietenul nostru 
și nu dușmanul pe care l-am pus la colț așa, 
gratuit, de dragul zicalei. Ne-am dat seama 
că timpul petrecut în tihnă, alături de cei pe 
care îi prețuim, este prea greu de măsurat.
 3. Piramida nevoilor noastre s-a modi-
ficat semnificativ. Se prea poate ca o seamă 
de așa-zise priorități să fie doar niște 
opțiuni.
 4. Am învățat cu toții că există ceva mai 
presus de voința și putința noastră, că li-
mitele umanului sunt mult mai bine contu-
rate decât știam noi.
 5. A fi BINE înseamnă nu doar o vor-
bă spusă grăbit celui ce ne întreabă din 
obișnuință Ce faci? Cum ești?
 6. Ni s-a reconfirmat faptul că interac-

țiunea cu cei din jurul nostru este o necesi-
tate.
 7. Fiecare profesie înseamnă respon-
sabilitate, atât pentru persoana proprie, cât 
mai ales pentru cei din jur.
 8. Se pot crea conexiuni de natură 
emoțională chiar și în cadrul orelor online.
 9.  Suntem mereu învățăcei în fața pro-
gresului tehnic. Avem obligația de a ne 
autoperfecționa, de a nu exclude utilizarea 
mijloacelor moderne în predare/ învățare /
evaluare.
 10. Suntem vulnerabili și de aceea sta-
rea noastră de sănătate emoțională, fizică, 
psihică este deosebit de importantă!
 Cu ochii putem doar vedea... Cu inima, 
vedem dincolo de hotarele minții...
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 Am găsit de cuviință ca înainte de a 
prezenta în linii mari o recomandare de 
lectură să utilizez ca suport motivațional 
o pildă pe care am identificat-o la rândul 
meu, citind. Este vorba despre ROSTUL 
CITITULUI.
 - “Am citit o grămadă de cărți, însă în 
mare, pe majoritate le-am uitat. Atunci, 
care e rostul cititului,” fu întrebarea pe care 
un elev i-o adresă Maestrului său. Maestrul 
nu-i oferi niciun răspuns.
 După câteva zile, în timp ce se aflau 
în apropierea unui râu, Maestrul îi spuse 
tânărului învățăcel că îi e sete. Apoi îi arătă 
o strecurătoare veche și murdară, ce odihnea 
pe pământ și îi ceru să îi aducă puțină apă 
să bea.
 - “Maestre, ce îmi cereți e lipsit de logică”, 
protestă tânărul.
 Maestrul însă nu-i oferi nicio explicație, 
văzându-și netulburat de meditația lui. 
Înțelegând că nu avea sens să-și contrazică 
Maestrul, tânărul ucenic lua strecurătoarea 
și începu să execute absurda operațiune. Și 
așa, tot scufunda strecurătoarea în apă și tot 
o umplea și de fiecare dată apa se scurgea 
prin orificiile strecurătorii. Zeci de ori, sute 
de ori, a tot încercat, dar n-a fost chip ca apa 
să rămână în strecurătoare.
 Într-un târziu, epuizat, se așeză lângă 
Maestru:
 - “Mi-e peste putință să aduc apă cu 
strecurătoarea. Iartă-mă, Maestre, mi-e im-

posibil; nu am reușit să trec această probă, 
am ratat, îmi pare rău!”
 - “Nu, răspunse zâmbind Maestrul, 
nu ai ratat. Privește strecurătoarea: acum 
strălucește, e curată, zici că e nouă. Apa care 
s-a scurs prin orificii a curățat-o. Vezi tu?” 
continuă Maestrul, “înainte de a citi o carte 
ești precum era strecurătoarea la început, 
iar cartea, precum apa din râu. Nu are atât 
de mare importanță dacă nu poți păstra 
totul în memoria ta; importantă este apa pe 
care cărțile o lasă să curgă în tine; pentru 
că, fără urmă de îndoială, cărțile, cu ideile 
lor, cu emoțiile lor, cu sentimentele lor, cu 
toată înțelepciunea lor, cu adevărul pe care 
îl găsești în paginile lor...curăță mintea ta și 
spiritul tău și te fac să devii alt om: unul mai 
bun...
 Acesta este rostul cititului . 
 Aceasta este arta lecturii.
    (~ Maribel PA ~ 
Traducere, Ioana Suta)

 Plecând de la această poveste cu tâlc, 
doresc să aduc în lumină unul dintre 
prolificii scriitori contemporani, Radu 
Paraschivescu. Volumul „Omul care mută 
norii” apărut la editura Humanitas în 
2019, oferă adultului cititor o revigorantă 
„trecere” printr-o gamă familiară de stări 
precum veselia, deznădejdea, speranța, 
tandrețea și visul. Cele șapte povestiri stau 
sub semnul lui 7, o cifră magică. Având ca 
sursă de inspirație realitatea, atent, deseori 
chiar meticulos prelucrată, fiecare poves-
tire poartă cititorul într-o lume aparent de 
poveste, dar esențialmente aproape de fie-
care dintre noi. Aș îndrăzni a spune că este 
o modalitate elegantă de aducere în atenția 
publicului a mai multor tipuri de probleme 
cu care se confruntă individul contempo-
ran asaltat de informația pe care de cele mai 
multe ori nu o poate controla/selecta/vali-
da. De asemenea, subiectul unor povestiri 
este construit pe fapte reale, pe evenimente 
care au reușit să capteze atenția publică, în 
ciuda faptului că promovau lucruri/ fapte/ 
idei aflate la granița imposibilului: spre ex-
emplu cazul Albert Von Kloss -Ignatenko 
– Regele parafenomenelor.
 Descoperirea individuală a tâlcului 
povestirilor dă putere fiecărui cititor de 
a-și „muta” propriile considerații vizavi 
de capacitățile firești ale omului. Verti-
calitatea este una dintre trăsăturile vitale 
contemporaneității. 

REALITATEA. SUBIECTIV

BUN DE CITIT

Prof. Daniela Hângan

Prof. Daniela Hângan



 SC Dezvoltară Urbană pune la 
dispoziția locuitorilor din Borsec „Cardul 
Borsec”, prin care se acordă reduceri per-
soanelor care își au, la momentul cererii, 
reședința în localitatea Borsec pentru uti-
lizarea pârtiilor de schi şi a pistei de bob 
de vară din cadrul Complexului de Schi 
“Speranţa”.
 Cardul poate fi solicitat prin comple-

tarea unei cereri la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică Borsec. 
Pentru eliberarea cardului se plătește o taxă 
de 10 lei.
 Regulamentul complet al promoției 
poate fi citit accesând website-ul: https://
statiuneaborsec.ro/ro/Documente-21 sau 
la Centrul de informare turistică.

 După ce m-am lămurit, mi-a venit 
ideea să trec în revistă ce tipuri de plastic 
am eu în casă, ce simboluri de reciclare 
găsesc pe fundul sau eticheta recipiente-
lor. Presupun că unii cititori ai ziarului 
sunt și ei familiarizați cu aspectul simbo-
lurilor de mai jos. Vă invit să descifrăm și 
semnificația acestora.
 În primul rând, să înlăturăm interpre-
tarea conform căreia numerele înseamnă 
prin câte etape de reciclare a trecut deja 
plasticul respectiv. Prezența săgeților nu 
garantează nici măcar că un produs marcat 
cu aceste simboluri poate fi reciclat. Pisicile 
da, ele poate că au nouă vieți, plasticul însă, 
în majoriatea cazurilor și în ciuda a ceea ce 
ne place să credem, au doar una singură – 
lungă, ce-i drept, dacă nu (să-mi fie cu ier-
tare) veșnică.
•	 Literele	PP	(5)	le-am	găsit	pe	cutiile	de	
muștar, iaurt, mascarpone, de păstrarea ali-
mentelor în general, pe coșul de rufe, cutia 
cu pernițe Ariel, unele flacoane de gel de 
duș și șampon.
Din refolosirea acestui tip de plastic rezultă 
mături, perii, părți de automobile, raclete 
etc.
•	 În	baie	am	găsit	o	multitudine	de	sim-
boluri HDPE sau PE-HD (2) și LDPE (4): 
flacoane de produse cosmetice, șampoane, 
geluri de duș, balsamuri, tuburi de creme, 
pastă de dinți sau flacoanele produselor de 
curățenie. Și pungile, pungulițele.
Dacă sunt reciclate, se obțin alte flacoane, 
tomberoane, dale de plastic, mobilier de 
grădină, țevi, compostoare.
•	 Bidoanele	transparente	sau	translucide	
sunt marcate cu simbolul PET (1): pet de 
bere, de apă, de suc, flaconul apei de gură, 
șamponul pentru copii în flacon transpa-
rent, fâs-fâsul pentru geamuri, chiar și 

Fairy.
 Dacă ne-am îmbrăca în pulovărul nos-
tru din polar sau fleece și ne-am tăvăli pe 
covorul din poliester, ne-ar înveli senzația 
pufoasă de Coccolino - datorită PET-urilor 
reciclate.
	 •	 Acronimul	 PVC	 (3)	 sigur	 sună	 fa-
miliar. Este vorba de tipul de plastic care 
învelește cablurile sau din care sunt făcute 
țevile de scurgere, linoleumul sau vinilina 
(pardon, covorul PVC), lambriul de plas-
tic, dar și geamurile și ușile termopan.
 Din păcate, PVC-ul se reciclează foarte 
rar înspre deloc, și, atenție, nu se descom-
pune niciodată! Nu e de mirare că nu e eli-
gibil pentru colectarea selectivă.
	 •	 În	 casă	 nu	 am	 găsit	 obiecte	 cu	 sim-
bolul PS (6), dar casa este izolată cu acest 
tip de plastic, polistirenul. La fel, sub podea 
este PS rezistent la compresie, deși nu am 
desfăcut parchetul ca să mă conving. Tăvile 
de mititei, paharele de cafea ”to go”, case-
rolele ”du-mă acasă” din restaurante intră 
tot în această categorie.
 Deoarece reciclarea lor necesită foarte 
multă energie, nu este rentabilă. Sper să 
fie trainică pe casele noastre, dar este de 

evitat, pe cât se poate, și bineînțeles, nu se 
colectează separat.
	 •	Toate	celelalte	tipuri	de	plastic	intră	în	
categoria Alte (7), cum este policarbonatul 
(din care se fac CD-uri, DVD-uri, unele
lentile de ochelari, faruri, plăci pentru 
construcții), fibra de sticlă, acrilicele etc., 
care nu se prea reciclează pentru că sunt 
materiale compozite, iar condiția de bază 
a procesului este tocmai separarea cât mai 
exactă a diverselor tipuri de plastic.
 Astfel mi s-a terminat, pentru moment 
cel puțin, investigația.
 Acum îmi este mult mai clar ce anume 
pot să introduc în sacul companiei de salu-
britate, și nu pot decât să îndemn cititorii 
să colecteze măcar peturile, pungile elas-
tice, cutiile de conserve și dozele. Aștept 
cu nerăbdare și punerea în funcțiune a 
noului centru de colectare care va deservi 
întreg județul și care va permite colectarea 
selectivă a mai multor categorii de deșeuri. 
Poate-poate că, în câțiva ani, țara nu va mai 
sta pe ultimul loc la capitolul colectării se-
lective. În plus, îmi este și milă de angajații 
firmei de salubritate care vin, o dată pe 
lună, să strângă... ce?
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VĂ AȘTEPTĂM ÎN CONTINUARE SĂ SOLICITAȚI „CARDUL BORSEC”!

CELE NOUĂ VIEȚI ALE PISICILOR ȘI SĂRACII ANGAJAȚI DE LA SALUBRITATE

Partea a II-a

Fazakas Emese



 
 
 
 
 

 

 
 
 Este adevărat, nu invit/trimit cititorul 
drag tocmai în locaţia vecină, dar totuși, vă 
prezint o destinaţie din ţară. Nu este nece-
sar niciun certificat de vaccinare, pașaport 
sau carantinare. Cu toate acestea, trebuie 
respectate măsurile de siguranță în vigoare. 
Am procedat la fel și nu am regretat că am 
călătorit la Băile Herculane. Drumul până 
acolo ar putea fi tema unui alt articol, în cei 
500 de km, sunt mai multe obiective turis-
tice, dar am decis varianta mai rapidă și am 
mers pe autostradă, acolo unde a fost posi-

bil. Am făcut o singură excepţie: ocolind, 
am vizitat biserica ortodoxă din secolul al 
XIII-lea din Densuş. Deși nu am reușit să 
intrăm și să admirăm picturile murale din 
prima jumătate a secolului al XIV–lea, bi-
serica construită pe vârful dealului încă 
emană o senzaţie specială. Am avut parte 
de o călătorie de o jumătate de oră, timp 
în care am vizitat, am admirat, am simțit 
„spiritul locului”. (Călătoria în timp ar 
putea fi continuată în Sarmisegetuza, fosta 
capitală a Daciei, e lângă drumul principal, 
la 16 km de Haţeg.)
 Staţiunea Băile Herculane este situată 
în județul Caraș-Severin, în valea râului 
Cerna, într-un mediu pitoresc. Oriunde 
ne-am îndrepta privirea, frumusețea natu-
rii ne copleşeşte: pe o parte stânci albe de 
calcar cu fața spre cerul albastru, iar din-
colo de apele Cernei se arată un deal aco-
perit cu păduri de foioase. „Sus” - „orașul 
vechi”, aflat în a doua sa perioadă de glo-
rie în timpul monarhiei austro-ungare, 
„Jos” sunt hoteluri mari de stil socialist, 
fiind numiţi după zei. În timp ce se con-
struia noul oraș balnear, frumoasa parte 
a monarhiei a fost lăsată în paragină, dar 
acum se reconstruieşte. Mergând a-colo, 
oprindu-vă în fața unor clădiri vechi, fru-
moase, aflate în stadiul de ruine, puteți 

medita la trecerea timpului... Mi-am pus 
această  întrebare de nenumărate ori: de ce 
nu putem aprecia, păstra ceea ce deja ci-
neva a creat, a construit?! Este îmbucurător 
faptul că vechea staţiune Băile Herculane 
este în curs de renovare (lentă) și poate că 
în viitorul apropiat statuia lui Hercule va 
ieşi în evidenţă în mediul construit căruia 
îi aparţine. Orașul are multe ape medici-
nale pentru tratament extern și intern. Una 
dintre acestea vindecă și afecțiunile ocu-
lare. Hotelurile mari folosesc apa termală 
chiar în propria zonă de tratament și oferă 
diverse tratamente medicale. Oaspetele 
care doreşte doar să se odihnească și să se 
relaxeze poate să folosească apa termală, 
să se bucure de jacuzzi și să transpire în 
saune. Cei care doresc să facă drumeții, pot 
alege din mai multe trasee turistice. Zona 
este bogată în peșteri și cascade, aici se află 
cel mai mare parc național din România. 
Vizitarea castelului medieval, priveliștea 
spre Dunăre şi o excursie cu barca poate fi 
un program de o zi.
 În timpul șederii noastre, vrând 
-nevrând, am tot comparat Borsecul cu 
Băile Herculane, care sunt punctele tari, 
care sunt punctele slabe. Din ambele erau 
suficiente. Un aspect pozitiv pentru Bor-
sec: curățenia și ordinea.

Pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                             Izvoarele / VII/ 2

statiuneaborsec.ro

PRIMĂRIA ORAŞ BORSEC                              ISSN  2601 - 1018
STR. CARPAŢI, NR. 6/A
Redactori: Nicolae Ciupudean, Daniela Hângan, Vodă Costel, Rédai Botond, 
Fazakas Emese
Tehnoredactare: sc artmobil - group srl
Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Albul la mutare. Mat în 7 mutări.

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah 
din ziarul local Izvoarele din luna ianuarie 
2021. 

1Dd4!-cxd4 
2Tf7-Rc5(d3) 
3Tc7# 

Rezolvare: Vodă Costel

 Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi 
pasionații de şah sunt rugați să ne dea soluțiile 
pentru rezolvarea problemei (la Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică 
din Borsec sau prin email la adresa: turism.
borsec@gmail.com). 
 Rezolvarea diagramei se va publica în 
numărul următor al ziarului local Izvoarele.

Traducere după: Kolbert Tünde

Informaţii 
de stare civilă

Naşteri
Băciuc Răscol Petru - Cezar   10.02.2020
Schiller Szilveszter - András   24.02.2020
Hidvégi Brigitta - Zsanett       25.02.2020

Căsătorii
Mazai Nándor-Szilveszter–Zsuzsics Klára-
Cintia 05.02.2021

Decese 
Balaş Vasile              01.10.1934 - 21.02.2021
Csengeri Bela          18.04.1944 - 14.02.2021
Szőcs Francisc         03.06.1934 - 09.02.2021
Vizoli Roza              14.06.1943 - 08.02.2021
Vakkon Alexandru 01.09.1949 - 02.02.2021
Majecki Anton        05.05.1951 - 01.02.2021
Ambrus Iosif           24.11.1935 - 26.01.2021

PRIN VECINI
Băile Herculane

 foto: Kolbert Tünde


