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CRONICA DE OZUN 

Dragi Cetăţeni! 

După un an foarte dificil şi greu, cu onoare şi bucurie mă 
adresez Dvs., mulţumindu-vă încrederea şi susţinerea de care 
aţi dat dovadă, atât pe parcursul anului cu ocazia executării 
lucrărilor de infrastructură, cât şi la alegerile locale din 27 
septembrie 2020. 

A fost un an anevoios, întru-cât datorită Pandemiei am fost 

obstrucţionaţi în exercitarea drepturilor noastre cetăţeneşti, am 
avut probleme la nivelul locurilor de muncă etc., dar totuşi cu 
ajutorul bunului Dumnezeu, am reuşit să mergem înainte şi iată 
cu credinţă şi răbdare am ajuns la final de an. 

Din punct de vedere al administraţiei, la nivelul Primăriei 
Ozun, anul 2020 a fost la fel un an agitat cu multe probleme 
administrative, mai ales în jurul contractelor de execuţie în 
derulare ale unor proiecte câştigate din diferite surse de 

finanţare (fonduri UE, fonduri Guvernamentale, CNI etc.), dar 
nu trebuie să uităm nici perioada celor două campanii electorale 
(alegerile Locale şi cele  Parlamentare) cu tensiuni şi agitaţii 

inutile din partea unor candidaţi. 

Din păcate, şi după 30 de ani după Revoluţia din 1989, încă sunt candidaţi pe diferite funcţii publice, care fac promisiuni electorale fără nici o 

acoperire, iar cetăţenii cu drept de vot nu cântăresc deloc credibilitatea acestor aventurişti. Respectul faţă de OAMENI nu trebuie reliefat numai în 

perioada campaniilor electorale, ci prin activitatea de zi de zi.  

Comuna Ozun, după numărul satelor componente este cel mai mare UAT din judeţul Covasna. În componenţa UATC Ozun intră şapte 

localităţi, fiecare cu problemele locale specifice. Crearea şi dezvoltarea infrastructurii generale (reţeaua de apă potabilă,  sistemul de canalizare, 

reţele de drum etc.) ale acestor sate, trebuie bine gândite în funcţie de posibilităţile financiare ale bugetului local, coroborate cu fondurile UE şi 

Guvernamentale. E clar, că din bugetul local nu pot fi realizate investiţii mari, este nevoie de atragerea fondurilor financiare din diferite programe 

de finanţare (FADR, CNI, Fondul de Mediu etc.). În ultimii 5 ani, Primăria Ozun a reuşit să atragă foarte importante sume de bani ca mărime, din 

mai multe surse de finanţare. Am avut proiecte câştigate de la Banca Mondială (3 proiecte), de la fondurile Uniunii Europene (12 proiecte AFIR), 

de la Compania Naţională de Investiţii (un proiect), din fondurile Guvernamentale (5 proiecte). De asemenea, trebuie amintite și ultimele două 

proiecte de mare importanţă, respectiv „Înfiinţarea reţelei inteligente de distribuţie de gaze naturale, branşamente şi alimentare cu gaze naturale 

comuna Ozun, judeţul Covasna” (proiect POIM din fonduri UE) şi „Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, judeţul 

Covasna” (proiect finanţat prin AFM). Valoarea totală a proiectelor mai sus menţionate, este de peste 107 milioane de lei, adică 22,4 milioane de 

euro, sumă importantă în dezvoltarea socio-economică al comunei Ozun, mai ales în contextul că, anual din bugetul local puteam să acoperim o 

cheltuială pentru investiții de numai un milion de lei.   

Sigur, nu poți să investeşti într-un ritm asemănător în fiecare localitate. Principiul dezvoltării al satelor trebuie legat şi de numărul de 

locuitori, de exemplu nu poţi să dezvolţi sistemul de canalizare într-o localitate cu un număr de locuitori inferior faţă de unul cu mai mulți locuitori 

sau nu poţi să modernizezi străzile fără să fie executată infrastructura subterană etc.    

Cert este, că strategia de dezvoltare al comunei Ozun conţine obiective importante de realizat la nivelul fiecărei localități al UATC Ozun, 

obiective la care, prin proiecte câştigate s-au (ataşat) alocat surse financiare importante (cu care se poate dezvolta)  pentru a se dezvolta sustenabil 

şi durabil.  

Anul 2020 a fost anul realizărilor, mai ales în satele Ozun, Lisnău şi Bicfalău, iar anul 2021 va fi la fel, plin cu realizări în domeniul 

dezvoltării infrastructurii rutiere şi nu numai, la nivelul fiecărei localități ale comunei. Mergem înainte!  

Cu această ocazie, Vă doresc ca Lumina Sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet veșnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi! 

La Mulți Ani! 

Dr. Ráduly István 

Primarul Comunei Ozun 
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Crăciunul, Sărbătoare Sfântă 

Crăciunul este sărbătoarea familiei. Cu această ocazie se reunesc părinții, 
copiii, nepoții. Ei își fac daruri, colindă și se bucură de clipele petrecute 
împreună în jurul mesei pline cu bucatele tradiționale și a bradului. Cinstind 
cum se cuvine sărbătorile, vor avea un an mai bogat. 

De Sfânta sărbătoare a Crăciunului toți creștinii își reîmprospătează 
sufletul cu amintirile copilăriei: colindele, mirosul de brad și cozonac, 
darurile de sub pomul de Crăciun, zăpezile bogate. 

Înainte de Ajunul Crăciunului casa trebuie curățată lună. După Ajun 

gospodinele nu mai au voie să mai dea cu mătura, pentru a nu alunga 
norocul. 

Împodobirea bradului conform tradiției, se face în Ajunul Crăciunului, pe 
data de 24 decembrie. De câtva timp, oamenii își aranjează casa, curtea și 
împodobesc bradul de la începutul lunii decembrie. Și străzile și parcurile 
prind culori de sărbătoare cu o lună mai devreme. 

Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun este mersul cu colindul 
care începe din ajunul Crăciunului. Colindătorii cu stea în mână merg din 

casă în casă și vestesc oamenilor nașterea lui Iisus. Cei care deschid poarta 
colindătorilor vor avea un an rodnic și mult noroc. Încep a colinda copiii, iar 
mai pe înserat colindă și adulții. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți. Copiii cei 
mici vor putea merge cu colindul pe toată durata Crăciunului. 

Lângă bradul frumos împodobit, pe jumătate adormiți, copiii îl așteaptă 
pe Moș Crăciun. Bătrânul cu plete dalbe are sacul plin cu daruri pentru copiii 
cuminți. Dacă cei mici nu au adormit, ei îi spun poezii moșului și primesc 
daruri, iar celorlalți Moșul le așează cadourile sub brad. 

În unele zone ale țării, în ziua de Ajun, oamenii taie un măr în jumătate 

pentru a afla cum stau cu sănătatea. Dacă fructul are viermi se crede ca omul 
se va îmbolnăvi. Un obicei popular este și atârnarea crenguțelor de vâsc in 
casă pentru a avea un an îmbelșugat și pace în familie. 

Altă tradiție importantă este masa de Crăciun. După un post de șase 
săptămâni, oamenii pot mânca bucate tradiționale: toba, lobar, sarmale, 
caltaboș, carnați, friptură, pâine, prăjituri, colaci și cozonaci. Bucatele 
trebuie să rămână toata noaptea de Crăciun pe masă. 

Crăciunul este o sărbătoare în care toată familia merge la biserică. De 

Crăciun, spun bătrânii, se deschide cerul. Cei buni îl văd pe Dumnezeu stând 
la masă cu îngerii și sfinții. Rugăciunea spusă la miezul nopții nu va rămâne 
fără răspuns. 

În data de 25 decembrie creștinii trimit urâri de Crăciun celor dragi, dar 
si celor care poartă numele Cristina sau Cristian.  

Mi-am întrebat câțiva elevi despre dorințele lor legate de acest Crăciun. 
Toți au spus că vor să ningă sau să fie zăpadă de Crăciun. O fetiță își dorește 
un brad splendid de sărbători, iar în casa miros de turtă dulce, scorțișoară și 

de lumânări parfumate, iar toată familia să fie sănătoasă și să gătească 
împreună.Toți copiii regretă că în acest an nu vor putea merge la colindat ca 
în anii trecuți.  

Crăciunul este un moment unic în care cu toții încercăm să ne facem 
,,curățenie în suflet’’, să ne încălzim inimile cu bucurie și iubire, să le 
amintim celor dragi cât de mult înseamnă pentru noi.  

În noaptea sfântă, în care pruncul Iisus s-a născut, să lăsăm deoparte 
grijile și să primim din binecuvantarea care se revarsă peste lume în această 

noapte. Să ne bucuram de lumină și căldură alături de cei dragi. E Sărbătoare 
Sfântă! 

Sănătate și fericire în fiecare casă! Să privim cu speranță și credință spre 
anul viitor! La mulți ani! 

învățătoarea  

Penciu Daniela 

Un Crăciun fermecat 

Era Ajunul Crăciunului. Din moment în moment Moșul putea să decoleze. 
Renii erau pregătiți, unul mai fericit decât celălalt, iar sania era plină cu 
cadouri pentru copiii cuminți. 

Începea să se însereze, iar copii plecau la colindat din casă în casă. 
Oamenii îi primeau pe toți cu brațele deschise, oferind în schimbul urării: 
bomboane, mandarine, nuci și chiar bani. 

Moșul a pornit spre casele copiilor pentru a ajunge la fiecare în această 
noapte. A început cu cele pline de luminițe și cu brad frumos împodobit. Zbura 
cu renii săi peste hornuri, iar fumul din ele se transforma pe cer în flori.  

S-a făcut foarte târziu, iar Moș Crăciun mai trebuia să ajungă într-un singur 
orășel. Ajuns acolo a văzut multe căsuțe, dar la toate erau luminițele stinse, toți 

dormeau, sau cel puțin așa credea Moșul. A mers din casă în casă, a lăsat 
cadourile pentru fiecare copil. La ultima căsuța a avut o surpriza foarte mare. 
Încă era treaz un copil care citea la lumina unei micuțe lanterne. Moș Crăciun 
a încercat să pune cadourile sub brad fără a fi văzut, dar acest lucru era 
imposibil. A fost zărit de către copil. Acesta s-a speriat și a început să plângă. 
Moșului i-a părut foarte rău că l-a speriat și a încercat să îl liniștească. Când și-
a dat seama cine este a devenit foarte bucuros că a reușit să îl vadă și avea 
foarte multe întrebări pentru el. Moș Crăciun s-a așezat lângă băiat și a răspuns 
la fiecare curiozitate pe care copilul o are. Au devenit prieteni și pentru că a 

văzut că este un băiat cuminte și silitor, Moșul s-a gândit să îl ducă să vadă 
sania, renii și chiar la Polul Nord, pentru a-i face cunoștință și cu elfii săi.  

Chiar asta au făcut, au pornit împreună în tărâmul magic al lui Moș 
Crăciun, unde băiatul a văzut cum se fac si cum se împachetează cadourile ce 
ajung în fiecare an la copii. Acesta le-a mulțumit elfilor că îl ajută pe moșul și 
că fac cadouri pentru fiecare copil cuminte. Le-a mulțumit și renilor pentru că 
îl duc la fiecare casă într-o singură noapte.  

Moșul și băiatul au rămas prieteni și în fiecare an Moș Crăciun va veni să 

se întâlnească și să povestească cu băiatul. 

   Szasz Anastasia Maria, 

clasa a IV-a A 

 

 

Crăciunul 
Era seara de Crăciun. Eu și familia mea așteptam nerăbdători venirea lui 

Moș Crăciun.  
Am stat, am așteptat, dar fără să îmi dau seama am adormit. Un mic 

zgomot m-a făcut să tresar, iar casa era plină de cadouri. Umbra unui om 
grăsuț cu o căciulă în cap tocmai ieșea pe ușă. Era Moș Crăciun. M-am ridicat 
repede pentru a reuși să îl vad pe Moșul, măcar anul acesta. Sania era fix in 

față, pregătită să plece la următoarea destinație. Deodată, aud o voce gingașă 
ce spune renilor să pornească și în momentul acela am sărit, reușind să mă agăț 
de sania lui.  

A urmat o călătorie deasupra norilor. Eu strigam, dar nu mă putea auzi 
nimeni, pe când renii fericiți continuau să zboare. Am închis ochii pentru două 
secunde și când i-am deschis eram într-o lume ciudată, nu mai văzusem așa 
ceva nici măcar în filme. Erau cadouri peste tot, munți de cadouri perfect 
împachetate. Elfii foarte harnici, alergau din stânga în dreapta. Atunci mi-am 
dat seama, eram în lumea lui Moș Crăciun. 

Fiecare avea un rol, spiridușii verzi făceau cadourile. Acestea ajungeau la 
spiridușii roșii pentru a le împacheta. Se auzeau numai colinde, toata lumea 
cânta. Renii fiind obosiți după lunga călătorie au luat o pauză. Ei se jucau cu 
bulgarii de zăpadă. Fulgii de nea care cădeau în permanență din cer semănau 
cu niște cristale. Era un peisaj de poveste. 

Deodată, simt o mână caldă pe spatele meu, era mama care m-a trezit să 
îmi spună ca a venit Moș Crăciun. Eu, fericită am început să ii povestesc ce s-a 
întâmplat și din ce lume fantastică tocmai vin. Nu m-a crezut nimeni și astfel 

mi-am dat seama ca a fost doar un vis frumos. Casa era plină de jucării 
împachetate exact ca cele din lumea lui Moș Crăciun. M-am bucurat enorm să 
le vad, să le despachetez și mai ales să mă joc cu ele.  

                                                                                             
Teodora Sidonia și Andreea Carolina Stanciu,  

clasa a II-a A și a VI-a A 
 



SITUATIA PROIECTELOR 
 
A. Proiecte finalizate din fonduri UE   

                 

 

  B. Proiect executat prin CNI  

      

Nr. crt. Denumire proiect 
Valoare proiectului cu TVA 

(lei) 
Finalizat  

  1 Reabilitare așezământ cultural sat Bicfalău 1.822.109,00 2018 

  
 

TOTAL B 1,822,109.00 

    

  C. Proiecte realizate prin Ministerul Mediului împreună cu Banca Mondială 

Nr. crt.  Denumire proiect Valoarea proiectului cu TVA Finalizat 

1 Sistem de canalizare în comuna Ozun, sat Sântionlunca 3,377,366.78 2014 

2 Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Lisnău şi Bicfalău 3,992,619.31 2015 

3 
Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 

menajere, comuna Ozun, judeţul Covasna 
1,136,575.51 

2015 

 
TOTAL C  8,506,561.60 

   

 D. Situația proiectelor în curs finanțate din fonduri UE 

Nr. crt. Denumire proiect 
Valoare contract/ 

proiect (lei) 

Valoarea cofinanțării/ 

contribuției locale 
Observații 

1 
Modernizarea și extinderea sistemului de 

alimentare  cu apă în Comuna Ozun  
5,750,368.31 1,272,268.08 

excecutat 
100% 

2 
Restaurarea şi conservarea clădirii fostei 

biblioteci (Conacul Punkosti) din comuna Ozun 
2,951,222.35 697,336.51 

excecutat 

70% 

3 Modernizare strazi in Comuna Ozun 6,324,256.78 1,785,256.78 
excecutat 

100% 

4 
Construire si dotare gradinita cu program 

prelungit in loc. Ozun 
1,781,478.54 495,645.78 

in curs de 

licitatie 

lucrare 

5 
Reabilitarea și modernizarea căminului cultural 

din satul Lisnău 
1,592,135.53 714,562.75 

in curs de 

licitatie 

lucrare 

6 

Reabilitarea cladirii fostului sfat popular al 

satului Lisnău pentru infiintarea centrului de 

asistenta sociala  

624,722.45 256,459.85 

in curs de 

licitatie 

lucrare 

TOTAL D 19,024,183.96 5,221,529.75   

Nr. 
crt.  

Denumire proiect 
Valoarea proiectului cu TVA 

(lei) 
Finalizat  

1 
Lucrări  de refacere și modernizare a infrastructurii rutiere pe DC 26, DC 
26B, DC 27B şi refacere a 12 podețe în comuna Ozun, județul Covasna 

5,411,007.88 2015 

2 Achiziționare autogreder pentru Comuna Ozun 319,876.00 2015 

3 Reabilitarea clădirii bibliotecii comunale din localitatea Ozun 628,676.43 2016 

4 Modernizarea subsolului primăriei  231,237.28 2015 

5 Achiziționare buldoexcavator pentru Comuna Ozun 441,260.00 2018 

6 Achiziționare sistem electronic de cântărire mobil pentru Comuna Ozun 121,735.00 2018 

TOTAL A 7,153,792.59 
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E. Situația proiectelor în curs finanțate din fonduri Guvernamentale 

 

 

F. Situația proiectelor depuse spre finanțate în anul 2020 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect Valoare proiect (lei) 

Valoarea 

cofinanțării/contribuției 

locale 

Observații 

1 

Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, 

comuna Ozun, județul Covasna - proiect finanțat prin 

AFM 

1,249,284.61 249,446.61 
in asteptare semnare 

contract de finantare 

2 

Înființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze 

naturale, branșamente si alimentare cu gaze naturale 

comuna Ozun, județul Covasna - proiect depus la 

POIM 

36,711,023.00 1,876,994.12 
cerere de finanțare 

depus  

TOTAL F 37,960,307.61 2,126,440.73   

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Valoare contract/ 

proiect (lei) 

Valoarea cofinanțării/ 

contribuției locale 
Observații 

1 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Ozun, județul Covasna  
9,814,000.00 446,573.00 

in curs de executie 

lucrare 30% 

2 

Modernizare drum comunal DC16A între DN11( 

Sântionlunca) - DC 16 în comuna Ozun, județul 

Covasna  

8,968,170.00 466,053.00 
in curs de licitatie 

proiect tehnic 

3 

Modernizare drum comunal DC 16 Km 0+000 -

6+800, Ozun (DJ103) - Măgheruș (DC26), județul 

Covasna 

10,502,000.00 2,075,217.00 
in curs de evaluare a 

ofertelor de execuție 

4 

Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton 

asfaltic, pe drum comunal DC 27 Km 0+000-5-300, 

în comuna Ozun 

2,667,000.00 185,465.00 excecutat 100% 

5 
Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii din 

localitatea Bicfalău  
945,245.00 95,795.00 

in curs de executie 

PT si lucrare 

TOTAL E 32,896,415.00 3,269,103.00   

Valoarea totală a proiectelor câștigate (A+B+C+D+E+F) 107.363.369,76 Ron 
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