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Cand se aprind luminitele si cum arata targurile
de Craciun din Romania
In Bucuresti, Primaria Capitalei a aprins luminitele de Craciun si a deschis
targul vineri seara. Tot atunci s-a dat startul sarbatorilor de iarna la ClujNapoca, Craiova si Sibiu. La Iasi, luminitele se aprind pe 1 decembrie, atunci
se deschide si targul. La Brasov, luminitele se aprind pe 29 noiembrie si se
deschid casutele din zona centrala. In Sectoarele 2 si 4 din Bucuresti,
luminitele se aprind pe 5 decembrie. Bonus: cat plateste fiecare oras pentru
iluminatul festiv, scrie HotNews.
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Luminitele si targurile de Craciun din Bucuresti
Primaria Capitalei a aprins luminitele de Craciun vineri seara. Tot atunci a deschis si targul din
Piata Universitatii - Bucharest Christmas Market.

Anul acesta avem iluminat festiv doar pe cateva bulevarde din centru: Lascar Catargiu, Magheru,
Kiseleff, Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, rond Piata Presei si rond Beijing. Primaria nu a
cumparat luminite noi, nici nu a inchiriat, ci le-a folosit pe cele avute in stoc, la Compania
Municipala Iluminat Public, iar pentru montaj s-a platit circa 1 milion de lei. Anii trecuti, erau
luminite mult mai multe, dar Primaria platea circa 10 milioane lei pentru asta.
in ceea ce priveste Targul de Craciun, anul acesta a revenit in locatia traditionala - Piata
Universitatii, la statui. in timpul mandatului Gabrielei Firea targul a fost mutat in Piata Constitutiei.

Pentru prima oara, accesul se face contra cost, 5 lei daca biletele sunt achizitionate online si 7 lei
daca sunt achizitionate de la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12 ani beneficiaza de acces
gratuit. Biletele online sunt disponibile incepand cu 12 noiembrie, iar casa de bilete, functioneaza
pe toata durata de desfasurare a evenimentului Bucharest Christmas Market. Bilete disponibile
pe Entertix.ro. Primaria a transmis ca a pus taxa in contextul epidemiologic, pentru gestionarea
numarului de vizitatori, dar si pentru a acoperi o parte din costuri.

Accesul este permis doar cu certificat verde.
Bradul amplasat la targ este reutilizabil, durabil si ecologic, creat din lemn si impodobit cu
ornamente sculptate. Acesta are o inaltime de 15 m.
Targul este deschis in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie 2021, de luni pana vineri de la 12.00
la 22:00 si sambata si duminica de la 10.00 la 22.00. Vizitatorii pot cumpara de la targ: produse
artizanale, globuri pictate manual, clopotei, coronite, decoratiuni si ornamente, cozonaci, prajituri,
placinte, acadele, turta dulce, ciocolata de casa, bauturi si gustari calde.
Pentru copii a fost pus un carusel, iar pe 17 decembrie Mos Craciun si elfii vor veni la targ.

La Hanul Gabroveni, din Centrul Istoric al Capitalei va avea loc Urban Christmas Market si
expozitia-unicat „O lume a jocurilor”.
Urban Christmas Market (6-23 decembrie) promoveaza activitatea sectorului creativ din
Bucuresti in special a creatorilor, producatorilor sau vanzatorilor de obiecte de design, obiecte
decorative (obiecte din ceramica/sticla, ilustratii, sculpturi, tablouri etc.), bijuterii, viniluri, carti,
albume, produse alimentare artizanale, cosmetice naturale, articole vestimentare, accesorii etc.
Sectiunea Makers’ Market este dedicata creatorilor de obiecte de design, iar sectiunea Food &
Drinks Corner este dedicata celor care vand bauturi calde (ceai, cafea, ciocolata calda, vin fiert)
si vanzatorilor de produse alimentare artizanale. Sectiunea Education Corner include o serie de
ateliere si spectacole pentru copii. Programul targului este de la 12.00 la 21.00.
Tot la Gabroveni se deschide expozitia-unicat de jocuri vechi romanesti si straine intitulata „O
lume a jocurilor”, care include peste 500 de jocuri de colectie de la 1900 pana in anii 2000, din
diferite perioade istorice si din zone diferite ale lumii.

Evenimente pentru copii, patinoar si targ de brazi bd. Becebal
Piata din fata Muzeului Copiilor se transforma intr-un spatiu multifunctional de invatare nonformala si experientiala - Centrul Educational Exploratorium, unde cei mici se pot conecta la
educatia viitorului. Centrul va fi deschis pana pe data de 26 decembrie, de luni pana duminica, in
intervalul orar 10:00-21:00, cu exceptia zilelor de 25 si 26 decembrie, cand va fi deschis in
intervalul orar 14:00 - 21:00.
Tot acolo se deschide Targul “Fabrica de jucarii”, unde, la casutele special amenajate, vizitatorii
vor gasi zilnic inspiratie pentru cumparaturi de sezon si cadouri, iar cei mici se vor putea bucura

de o serie de activitati precum plimbarea cu trenuletul, roller coaster-ul, dar si de spatiul dedicat
activitatilor de realitate virtuala. De asemenea, pe patinoarul in aer liber din incinta targului vor
putea patina atat cei mari, cat si cei mici.
Tot in incinta Targului „Fabrica de Jucarii” se va regasi si un targ de brazi, de unde vizitatorii isi vor
putea achizitiona pomul de Craciun. Participarea in cadrul atelierelor de creatie se va face in
baza achizitionarii unor tichete valorice. Valoarea unui tichet este de 5 lei si se va achizitiona de
la casieria din cadrul targului.

West Side Christmas Market
Primaria Sectorului 6 a aprins luminitele de Craciun si a deschis targul de Craciun din Parcul
Drumul Taberei - West Side Christmas Market - pe 25 noiembrie.
Targul este organizat in cuva lacului de agrement. ”West Side Christmas Market” va avea loc
zilnic, pana pe 26 decembrie, intre orele 12:00 – 20:00, iar intrarea este gratuita, dar pe baza de
certificat verde.

Un brad natural in ghiveci, inalt de 8 metri, impodobit cu fulgi de nea, stelute si leduri cu motive
de sarbatoare, este amplasat in mijlocul targului. La finalul Sarbatorilor va fi replantat.
La targ a fost amenajat si un patinoar de 1.000 mp. O ora de dat pe gheata costa 10 lei, iar seria
de doua ore, 20 de lei. in weekend, tariful va fi de 25 lei. Cei care nu au patine le vor putea
inchiria cu 15 lei.
”Un Mos Craciun, inalt de cinci metri, sosit cu sania lui va completa peisajul, alaturi de alte
personaje fantastice. Cei mici vor putea face plimbari cu trenuletul si se vor da in carusel. Din
peisajul de la ”West Side Christmas Market” nu vor lipsi vinul fiert, turta dulce, cozonacii, placintele
si alte bucate traditionale savuroase, pe care le veti gasi aburinde, la cele zece food truck-uri. De
asemenea, 30 de casute impodobite vor fi deschise pentru ca voi sa va gasiti inspiratia pentru
cele mai sic cadouri. Mesterii vin si ei cu noua colectie de globuri pictate manual, clopotei,
coronite, decoratiuni si ornamente pentru brad”, a transmis Primaria Sector 6.

Alte doua targuri in Militari si Crangasi
Primaria Sectorului 6 va deschide tot pe 25 noiembrie alte doua targuri de Craciun, unul in zona
Complexului Comercial Sir si altul in parcarea aflata vizavi de Piata Crangasi, unde, pe langa
celebrele casute din lemn, va fi amenajat si un restaurant cu bucate traditionale.
La aceste doua targuri accesul este liber, fara taxa ori certificat verde.

Craciunul in Sectoarele 1,2,3,4 si 5
Luminitele din Sectorele 2 si 4 se vor aprinde pe 5 decembrie, in ajun de Mos Nicolae. Cele doua
Sectoare nu au targuri de Craciun.
Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat ca va folosi luminitele achizitionate anii trecuti.
”Avem instalatii in valoare de 300.000 lei in stoc. Mai avem prevazuti vreo 200.000 lei pentru
instalare si vedem daca mai avem nevoie sa inlocuim ceva. Doar in parcuri punem iluminat festiv.
Este perioada sarbatorilor si toata lumea are nevoie sa se bucure si sa simta spiritul sarbatorilor”,
a declarat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.
Primaria Sectorului 4 inchiriaza luminitele de la Luxten Lighting Company si plateste pentru asta
643.302 lei.
Luminitele vor fi montate in urmatoarele locatii: intersectia strazilor sos. Oltenitei-Calea VacarestiNitu Vasile-Berceni, Fantana Florilor (sos. Alexandru Obregia -Nitu Vasile-Emil Racovita),
Tineretului – Vacaresti, Eroii Revolutiei (Calea serban Voda -sos Giurgiului-sos Oltenitei-sos
Viilor), Luica-Giurgiului, Aparatorii Patriei, Tineretului-sincai, sos D.Cantemir – sos Marasesti,
Resita – Luica, Iriceanu – Oltenitei, Ctin Brancoveanu – Oltenitei, Ctin Brancoveanu - N.Vasile, Ctin
Brancoveanu - Turnu Magurele, etc. si bulevarde precum: soseaua Oltenitei- tronson IriceanuEroii Revolutiei, Bvd. Brancoveanu -tronson Oltenitei-Luica, soseaua Berceni - tronson Aparatorii
Patriei-Pta Sudului, soseaua Berceni- tronson Aparatorii Patriei-centura Bucuresti, Bvd.
Tineretului - tronson sincai-C.Vacaresti, Bvd. Al. Obregia - tronson E.Racovita-T.Magurele,
C.Vacaresti- tronson sos. Oltenitei-Pasaj M.Bravu, serban Voda -tronson sincai-Eroii Revolutiei,
Gheorghe sincai -tronson Tineretului-Timpuri Noi, Nitu Vasile - Izvorul Rece- Drumul Gazarului,
Turnu Magurele, Luica, sos. Giurgiului- tronson sos. Oltenitei-Drumul Bercenarului, Emil
Racovita, Ion Iriceanu - tronson Ap.Patriei-sos. Oltenitei, Huedin + Straja -tronson Ctin
Brancoveanu - Drumul Gazarului, Alunisului, Resita, Secuilor, D. Cantemir, Intrare in Parcul
Lumea Copiilor.

si in Sectoarele 3 si 5 vor fi puse luminite de Craciun, in special in parcuri, dar cele doua primarii
nu au anuntat cand le vor aprinde. Sectorul 1 a anuntat ca nu pune.

Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca luminitele au fost aprinse vineri seara. Tot atunci s-a deschis si targul din Piata
Unirii.
”in acest an, spiritul sarbatorilor de iarna revine la km 0 al orasului, in Piata Unirii. Targul de
Craciun se desfasoara in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie. Accesul in cadrul evenimentului
este posibil in baza certificatului verde si cu purtarea mastii de protectie. in Piata Unirii a fost
impodobit traditionalul brad de Craciun, de langa care nu putea lipsi Casuta lui Mos Craciun. in
acest an, vizitatorii pot gasi in cadrul Targului 46 casute cu produse traditionale, obiecte
artizanale realizate de mesteri populari locali, ornamente si decoratiuni de Craciun, accesorii si
bijuterii”, a scris primarul Emil Boc pe pagina de Facebook.
La targ a fost adusa si o roata panoramica.
”Noutatea din acest an o reprezinta roata panoramica, care ofera o vedere spectaculoasa asupra
Pietei Unirii. Totodata, caruselul ramane si in acest an un punct de atractie pentru cei mici si nu
numai”, a scris primarul pe pagina de Facebook.
Luminitele sunt puse in principal in centru si costa 1,2 milioane lei.
”Luminite de Craciun au fost montate in 36 de locatii: Petru Maior, Calea Motilor, Napoca, bd.
Eroilor, Emil Isac, Memorandumului, Piata stefan cel Mare, Piata Unirii, Piata Mihai Viteazu, Parc
Simion Barnutiu, Parcul Farmec, Azilul de batrani de pe 21 decembrie, Cartierul Zorilor, Regele
Ferdinand etc. Au costat 1,287 milioane lei fara TVA. Culorile predominante sunt alb pal cu
influente de alb-rece in zona centrala. Luminitele au avizul Comisiei de estetica urbana, adica
specialistii au decis culoarea si cum vor arata”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea pentru
HotNews.ro.
Targul de Craciun din Piata Unirii are o suprafata de 7.000 mp.
”Targul de Craciun va fi deschis in perioada 26 noiembrie-31 decembrie. Suprafata aproximativa
este de 7000 de mp. Se permite intrarea simultan a unui numar de 2100 de persoane - 30%
conform legislatiei in vigoare. Vor fi 46 de casute cu produse traditionale, obiecte artizanale,
alimentatie publica”, a mai explicat Tarcea.

Iasi - fara targ in Piata Unirii
La Iasi luminitele de Craciun se aprind pe 1 decembrie, atunci se deschid si casutele de pe
pietonal. in cartiere vor fi impodobiti brazi.
”Le aprindem pe 1 decembrie. Pietonalul stefan cel Mare si Sfant va fi un punct de atractie. in rest
iluminatul de sarbatori s-a rezumat la zona centrala, inelul central, si zona Copou, fara alte strazi
din oras, motivat si de scumpirea excesiva a energiei electrice. Luminitele au in principal
culoarea alb. Sunt cu tehnologie led pentru a reduce consumul de energie electrica. Nu ne costa
foarte mult. Circa 250.000 lei pentru ca noi le avem. Am adus doar 54 de ornamente noi, in rest
sunt cele din anii trecuti. Sunt bune si frumoase. Montatul si demontatul e separat, costa cam
150.000 lei. Vom incepe demontarea dupa 7 ianuarie. Nu am uitat de copii, in parcurile din oras
vor fi organizate puncte de atractie pentru acestia cu brad de Craciun ornat si cu mici decoratiuni.
Brazi avem in zona Oancea, Pacurari, Nicolina, Alexandru cel Bun, Dacia si Tatarasi”, a declarat
primarul Mihai Chirica pentru HotNews.ro.
Anul acesta nu se tine targul din Piata Unirii.
”Un mini targ de Craciun va fi organizat in zona centrala. Se vor comercializa produse traditionale

si speram sa putem aduce si niste jocuri de iarna pentru copii. Nu mai facem Targul din Piata
Unirii, care in anii trecuti dura aproape o luna, motivat de pandemie”, a mai explicat primarul.

Brasov
”Luminitele se aprind pe 29 noiembrie. in centru avem luminite si brad, iar in cartiere avem 13
braduti si cateva luminite. in Piata Sfatului avem casute unde se vor vinde produse specifice
Craciunului, mai putin mancare. in Piata Brassai vom avea niste food track-uri si mai avem
cateva casute in cartiere, langa brazii impodobiti”, a declarat pentru HotNews.ro purtatorul de
cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea.
Zonele in care Primaria Brasov va impodobi brazi de Craciun sunt urmatoarele: Piata Sfatului;
Piata Unirii; parcul Nicolae Titulescu; parcul din Centrul civic; Grivitei, in zona grupului statuar
Horea, Closca si Crisan; Bartolomeu, la locul de joaca de pe str. Agricultorilor; parcul Tractorul,
langa patinoar; cartierul Craiter, str. Harmanului - Pavilioanele CFR, vizavi de Autogara 3;
cartierul Valea Cetatii, in parcul Trandafirilor; cartierul Astra, parcul Somesul; cartierul Triaj,
parcul str. Pascani; cartierul Noua, la lac; Stupini, str Fundaturii; Uzina 2 - Drumul Cernatului.
Pe langa zona de casute cu produse de Craciun din Piata Sfatului si zona cu produse alimentare
din Piata Brassai, vor mai fi amplasate casute si langa bradutii din urmatoarele zone: Piata Unirii,
parcul Nicolae Titulescu, parcul Tractorul, parcul Trandafirilor, parcul din Triaj, locul de joaca din
Bartolomeu si zona lacului de la Noua.
Iluminatul festiv din acest an aduce in brazii de Craciun si pe strazile din centrul istoric culorile
calde, ca simbol al magiei sarbatorilor de iarna. Astfel, pe strazile pietonale din centrul istoric
(Republicii, M. Weiss, Apollonia Hirscher) vor fi amplasate plafoane luminoase formate din siruri
alb calde suspendate sau traversari din turturi stralucitori. si ornamentele amplasate pe stalpii din
centrul istoric - str. N. Iorga, str. Lunga (intre Casa Armatei si cinema Astra); str. Muresenilor, str.
G. Baritiu, sirul Beethoven, str. Poarta schei, str. Grigoras Dinicu, str. N. Balcescu, b-dul Eroilor. vor fi tot in culoarea alb-cald.
Brazii de Craciun din cartiere vor fi decorati, de asemenea, cu lumini calde, dar si cu globuri
verzi, argintii si aurii, in timp ce bradul din Piata Sfatului va fi impodobit cu globuri clasice
inspirate de decorul brazilor de altadata.
Viceprimarul Flavia Boghiu a declarat la inceputul lunii noiembrie ca programul pe care
municipalitatea l-a pregatit pentru sarbatorile de iarna a fost conceput astfel incat sa limiteze
riscul raspandirii virusului COVID-19, dar sa readuca speranta, bucuria si magia sarbatorilor de
iarna in sufletele brasovenilor.

Craiova
Primaria Craiova a aprins luminitele si a deschis targul de Craciun pe 26 noiembrie. Acesta are
loc in Centrul Vechi.

”De astazi, mai multe piete (Mihai Viteazul, Fratii Buzesti si W. Shakespeare) au fost pregatite cu

peste un milion de beculete pentru sarbatorile de iarna. Casute cu mancare, globuri, ornamente
de Craciun, bijuterii ori haine, atelierul lui Mos Craciun unde copiii pot picta sau isi pot
confectiona jucarii, caruseluri, patinoar, trenulete si alte surprize ii asteapta pe craioveni in luna
decembrie. in acelasi timp e important sa stiti ca, in fiecare weekend, in Centrul Istoric, are loc
cate un spectacol. Nu uitati sa vizitati si Parcul Nicolae Romanescu, fiindca a fost impodobit ca
sa va introduca intr-o atmosfera de basm”, a scris primarul Lia Olguta Vasilescu pe pagina de
Facebook.

Presa locala a scris ca anul acesta Primaria Craiova foloseste luminitele cumparate anii trecuti

pentru a impodobi orasul.

Sibiu
La Sibiu luminitele s-au aprins si targul de Craciun s-a deschis pe 26 noiembrie.
”Iluminatul festiv din zona centrala va fi pus in functiune pe 26 noiembrie, impreuna cu
deschiderea targului de Craciun, apoi, treptat, pana pe 6 decembrie, va fi pus in functiune si
iluminatul festiv din cartiere. Luminitele au fost puse in cele trei piete din zona centrala - Piata
Mare, Piata Mica, Piata Huet - strada Nicolae Balcescu, pe principalele strazi din Centrul istoric si
bulevardele principale din cartiere. Brazi de Craciun au fost impodobiti in Piata Mare si Piata
Mica. Sibiul va fi impodobit anul acesta cu peste 600 de figurine, mai mult de 8.000 de metri de
siruri luminoase si alte decoratiuni care vor crea atmosfera de sarbatoare cu care orasul ne-a
obisnuit. Targul de Craciun este organizat de un operator privat.”, a declarat pentru HotNews.ro
Mirela Gligore, purtatorul de cuvant al institutiei.

Sibiul plateste anul acesta pentru luminitele de Craciun circa 419.000 lei, contractul fiind
castigat de firma MK ILLUMINATION.

Constanta
Primaria Constanta a spart in acest an pusculitaca sa cumpere luminite. Plateste nu mai putin
de 5 milioane lei firmelor S.C. RC ENERGO INSTALL S.R.L. si S.C. Luxten Lighting Company
S.A. pentru inchirierea si montarea instalatiilor.

Contractul a fost impartit in trei loturi:
Lot 1 - Iluminat festiv al strazilor din municipiul Constanta: soseaua Mangaliei, bulevardul 1

Mai, bulevardul 1 Decembrie, bulevardul Alexandru Lapusneanu, bulevardul I.C.Bratianu,
strada Dezrobirii, strada Soveja, bulevardul Tomis, bulevardul Ferdinand, bulevardul
Mamaia, strada Termele Romane, cu intersectiile si sensurile giratorii aferente, precum si
intrarile in oras.
Lot 2 - Iluminat festiv in zona Peninsulara Piata Ovidiu (Revelion).
Lot 3 - Iluminat festiv in Parcul Tabacariei zona Tara Piticilor din municipiul Constanta
(Oraselul Copiilor).

Institutia nu a anuntat deocamdata cand le aprinde nici cand deschide targul, doar ca se va
intampla ”in curand”.
”Parcul Arheologic din municipiul Constanta devine anul acesta locul de intalnire al tuturor copiilor.
Targul de Craciun isi va deschide in scurt timp portile. Pentru ca spiridusii mosului sa poata
amenaja in conditii de siguranta spatiul in care se va desfasura acest targ atat de asteptat de
constanteni, Parcul Arheologic se va inchide pentru public incepand de astazi pana la finalizarea
pregatirilor”, a postat primaria pe pagina de Facebook.

Sursa foto: Primaria Capitalei, Primaria Sibiu, Primaria Craiova, Primaria Constanta,
Primaria Sector 6.
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