Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, dar
din păcate acest lucru nu s-a întâmplat cu strategii şi obiective comune pe termen lung,
ci dezvoltarea a venit mai degrabă ca o consecintă a iniţiativei individuale a fiecărui
cetăţean în parte fără implicare şi în actul decizional.
În acest context a apărut necesitatea unui proiect care să conecteze cetăţenii
celor trei localităţi intre ei şi totodată să îi pună la aceiaşi masă cu administraţia locală şi
să aducă şi know-how-ul unor parteneri externi. Astfel, participarea Microregiunii BranMoieciu-Fundata la programul "Europa pentru Cetăţeni", un program co-finanţat
de Comisia Europeană, a avut tocmai acest scop - crearea de legături între cetațeni.
Atât între cetătenii comunelor Bran, Moieciu şi Fundata, care au fost invitaţi să
contribuie la viitorul comunelor noastre, dar si cu cetăţenii partenerilor noştri din
Austria. Mai precis, cu cetăţeni comunellor Mallnitz, Obervellach şi Flattach, din
Land-ul Carintia, in sudul Austriei. Parteneriatul cu cele trei comune austriece nu este
unul întâmplător, cele trei aflându-se de asemenea într-o zonă muntoasă a Alpilor sudici.
Turismul în zona respectivă se practică de aproape o sută de ani, motiv pentru care o
colaborare de durată este considerată de a fi benefică pentru ambele parti.
Acest proiect câştigat de Microregiunea Bran-Moieciu-Fundata face parte dintr-un
plan amplu de dezvoltare a zonei, pe care ne străduim să-l realizăm cu sprijinul
științific al Universității Tehnice din Viena, susținut de Ambasada și Secția
Comercială a Republicii Austria în România. Modernizarea microregiunii noastre, la
a cărei baze ar fi esențial un plan integrat de dezvoltare, a devenit o necesitate, motivul
fiind, pe de o parte problemele cu care ne confruntăm, dar și prin viziunea de a deveni o
zonă competitivă la nivel internațional.
Proiectul cetățenesc are ca scop integrarea populației în procesul concepțional și
decizional, dar și de a reuși identificarea de bune practici din Austria şi de a găsi metode
de aplicare zona noastră.
Astfel, în cadrul proiectului, delegație din cele trei comune austriece, Mallnitz,
Obervellach și Flattach, a participat in perioada 9 – 18 septembrie 2015, cu 30 de
cetățeni de diverse vârste, specializări și funcții la diverse activităţi în zona Bran –
Moeciu - Fundata. Delegaţiile au fost conduse de primarii/viceprimarii localităţilor.

Pentru început oaspeţii au avut ocazia să cunoască în detaliu zona noastră
pentru a-şi putea forma o părere în legatură cu modul în care turiştii sunt primiţi aici.
Astfel s-a organizat atât vizita unor repere istorice şi culturale ale zonei (Castelul Bran,
biserici, mânăstiri), dar şi a unor hoteluri, complexuri turistice, pensiuni, inclusiv case
particulare.
La castel au aflat adevarata istorie a acestuia, iar oaspetii au apreciat moştenirea
culturală şi a Reginei Maria, dar şi nuanţele uşoare ale arhitecturii ce justifică misterul şi
legendele ce înconjoară această veche fortăreaţă. Iar în casele noastre au fost primiţi ca
nişte vechi prieteni, ba chiar au şi ajutat la făcutul caşului.
Fiind vorba de un schimb de experienţă, numeroşi cetăţeni din Bran-MoieciuFundata au avut ocazia de a participa la o prezentare publică a tradițiilor și culturii din
Carintia/Austria, prilej cu care ambele părţi au descoperit multe puncte comune,
majoritatea fiind dictate de geografia acestora. De asemenea, s-a realizat prezentarea
publică a istoriei, valorilor și instituțiilor Uniunii Europene (Căminul Cultural Moieciu) şi o
parte din delegaţi a fost prezentă la deschiderea noului an şcolar în cele trei comune. O
altă activitate ce ne-a permis să ne cunoaştem mai bine a fost prezentarea istoriei
Primului Razboi Mondial și al festivalului de reconstituire din Fundata cât şi istoria
Carintiei şi Primul Razboi Mondial in Carintia, prezentare ce a avut loc la Căminul Cultural
din Fundata, unde au fost prezenţi şi şcolari.

Toate aceste vizite şi prezentări i-au ajutat pe delegaţii străini să se familiarizeze
cu zona, să aibă o şedere plăcută, dar cel mai important să observe. Ce anume să
observe? Şi de ce? Ei bine, în cadrul poiectului a avut loc o serie de ateliere de lucru
care au constituit de fapt esenţa proiectului. În cladirea Liceului Sextil Puşcariu din Bran
au avut loc mai multe ateliere de lucru pe diverse teme de interes comun. Acestea au
fost susținute științific şi au moderate de specialiștii Universității Tehnice din Viena, iar
temele abordate au fost:



Eficiența în administrația publică și în procesul decizional
Analiza infrastructurii necesare pentru comune turistice montane





Discutarea problemelor de trafic - șansă pentru turism - povară pentru
cetățeni
Sporturi de iarna
Idei și măsuri pentru întărirea turismului bisezonal

La atelierele de lucru a participat toata delegatia austriaca cât si un numar mare de
cetăţeni din Bran, Moieciu şi Fundata, tocmai cu scopul de a implica cetăţenii în actul
decisional şi de ai conecta între ei.

În timpul atelierelor de lucru s-au identificat probleme cu care zona noastră se confruntă
şi s-au propus soluţii dintre care la final cele mai plauzibile au fost selectate şi introduse
într-o prezentare ce a fost susţinută la finalul aceste etape a proiectului.
Problemele identificate au fost urmatoarele:
Lipsa de drumuri si strazi
Lipsa de apa si canalizare, pe intreag teritoriul comunelor
Nerespectarea regulilor de baza si legilor de o parte din populatie
Atitudinea: „Fiecare face ce vrea, nimeni nu face ce trebuie, si toti fac la fel“, ca
atare, institutiile publice nu se pot impune pe masura
 Lipsa statisticilor, care duce la o imposibilitatea de a gasi cauza unor probleme de
baza





 Lipsa transportului in comun la nivel local
 Lipsa utilizarii bicicletelor

 Drumuri prost intretinute, iar cele secundare sunt predominant neasfaltate
 Satele nu sunt conectate intre ele decat prin centru
 Viteza mare a masinilor in comuna corelata cu lipsa trotuarelor duce la risc
crescut de accidente
 Posibilităţi reduse de a practica biatlon şi alte sporturi de iarnă (Exceptie: Cheile
Grădiştei).
 Pârtiile de schi nordic şi facilităţile se adresează în principal profesioniştilor sau nu
sunt suficient de bine promovate amatorilor. (Există instructori, dar nu sunt
foarte solicitati).
 Insuficiente resurse (echipament) pentru activităţi sportive de iarnă.
 Nu sunt suficiente partii de schi alpin.






Lipsa altor activităţi pentru turişti in afara vizitarii castelului.
Lipsa de interes a proprietarilor de pensiuni de a oferi activitati extra.
Vile moderne contrastează cu casele traditionale, care nu sunt ingrijite suficient.
Nu sunt promovate suficient traseele montane nici sporturile de iarna nordice.
Lipsa curateniei stradale.

Abordarea integrata a dovedit că soluţiile elaborate de cetăţenii ambelor ţări
se concentrează în jurul următoarelor puncte:
1. Dezvoltarea de initiative cetatenesti pentru infrumutesarea si semnalizarea localitatilor
2. Sustinerea administratiilor publice in vederea:
- Devierii traficului greu, cu o ocolitoare zonala – DN73
- Legaturi intre sate
- Constructii de trotuare
3. Intarirea sporturilor de iarna, dar nu in principal al schiului alpin
4. Oferta turistica pentru agrement
5. Constientizarea populatiei referitor la:
- Plata de taxe si impozite
- Salubrizarea zonelor centrale
6. Marketing comun pentru:
- Produsele traditionale
- Sporturi nordice

Partea a doua a proiectului din cadrul programului “Europa pentru Cetateni” s-a derulat
intre 14 si 21 noiembrie 2015 in Austria, Carintia, la Mallnitz, Obervellach si Flattach.

