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Sibiu, 16.12.2021 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Un brad altfel la Aeroportul Internațional Sibiu  

 

În data de 16 decembrie 2021, Aeroportul Internațional Sibiu a fost gazda unui 

grup format din 48 de tineri din cadrul Centrului de Plasament pentru Copilul cu 

Dizabilități din Turnu Roșu, județul Sibiu, inclus în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. Acțiunea derulată în colaborare cu Centrul 

din Turnu Roșu și intermediată prin reprezentanții DGASPC Sibiu a avut ca rol susținerea 

și stimularea implicării tinerilor la activități organizate în contextul apropierii sărbătorilor 

de iarnă. 

În cadrul acestei acțiuni, bradul amplasat în zona de sosiri a terminalului de 

pasageri al aeroportului din Sibiu a prins culoare și magie prin mâinile și imaginația 

tinerilor, bradul fiind împodobit cu decorațiuni confecționate manual chiar de către 

aceștia, printre care și avioane de hârtie personalizate cu diverse mesaje. Totodată, 

tinerii ne-au surprins cu un moment de colinde și dans tradițional românesc. 

Acestui demers s-au alăturat și partenerii prezenți în zona de foodservice și retail 

a terminalului Aeroportului Internațional Sibiu: Lagardère Travel Retail România și Art & 

Craft, care au contribuit la dăruirea de bucurie copiilor care au participat la această 

activitate, prin oferirea unor cadouri simbolice care să le aducă zâmbete pe chip. 

Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu: „Două instituții subordonate 

Consiliului Județean Sibiu, ale căror domenii de activitate sunt diferite, au reușit 

împreună să concretizeze o acțiune cu caracter social a cărui numitor comun este 

bucuria împodobirii bradului, o tradiție care aduce magia sărbătorilor de iarnă în sufletul 

fiecăruia dintre noi.” 

Marius Ioan Gîrdea, Director General Aeroportul Internațional Sibiu: „Ne-am dorit ca 

experiența tinerilor participanți la această activitate să fie una plăcută și să se păstreze 

în cufărul amintirilor fiecăruia. Încercăm permanent să identificăm astfel de noi 

oportunități de a utiliza și transforma spațiul aeroportului, de a iniția acțiuni care să vină 

în întâmpinarea preocupărilor social-educative ale tinerilor și, în același timp, de a 

surprinde în mod plăcut pasagerii care trec pragul aeroportului din Sibiu.” 
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Claudiu Stupar, Director General DGASPC Sibiu: „Sărbătorile de iarnă sunt un prilej 

de bucurie pentru toată lumea, iar bradul de Crăciun se împodobește cu cei dragi. 

Fiecare copil și-a dat frâu liber imaginației, iar fiecare ornament făurit de acești copii 

simbolizează gânduri nespuse, speranțe așteptate. Prin inițiativa dumneavoastră, îmi 

doresc ca noi toți să facem posibil ca toate visele copiilor să devină realitate! Vă 

mulțumim că ați dat posibilitatea copiilor să-și dea frâu liber imaginației și să-și creeze 

fiecare propriul ZBOR de Crăciun.” 

Cristian Nicolae, șef centru CPCD Turnu Roșu: „Cele mai frumoase cadouri nu le 

găsim sub bradul de Crăciun, cele mai frumoase cadouri sunt oamenii cu sufletul deschis 

care te primesc în casa lor și îți aștern bucuria și emoția familiei. Cu sufletul deschis ne-

am așezat și noi emoția și bucuria în fiecare obiect pe care l-am confecționat, emoție și 

bucurie care să împodobească bradul Aeroportului Sibiu, venim cu cele mai bune 

gânduri pentru a vă cunoaște și a crea prietenii, sperăm să vă bucurați de ornamentele 

create hand-made și să simțiți gândurile noastre bune îndreptate către fiecare persoană 

dintre voi. Sperăm să aducem pe chipuri zâmbete și voie bună, iar timpul petrecut 

împreună să fie fructificat prin activități frumoase și memorabile. Vă mulțumim pentru 

oportunitatea de a vizita Aeroportul Sibiu și vă dorim sărbători binecuvântate pline de 

har, iar Pruncul Iisus născut în iesle să se nască în ieslea sufletului fiecăruia dintre noi. 

Crăciun Fericit!” 
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