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La mulţi ani, braşoveni!
Dragi braşoveni,
Ne pregătim să punem punct anului 2013,
un an care din păcate a stat sub semnul cifrei 13. Am avut ghinionul să nu dispunem la nivelul judeţului Braşov de
bani suficienţi pentru investiţii. Deşi ne-am zbătut pentru bugetul judeţului şi am discutat despre necesităţile Braşovului cu ministrul de
finanţe Daniel Chiţoiu,
am fost nevoiţi să ne
descurcăm cu ceea ce ni
s-a repartizat.
Dincolo de constrângerile finan-

ciare, planul nostru, al oamenilor din administraţie, a rămas acelaşi: îndeplinirea promisiunilor din campania electorală. În ciuda
greutăţilor, asta încercăm să facem. Împreună cu Primăria Braşovului şi cu edilii
celorlalte localităţi
ne-am străduit să
realizăm lucruri
bune atât în municipiu, cât şi în judeţ.
Aristotel Căncescu
Preşedintele
Consiliului Judeţean
Braşov
continuare în pag. 5

Ne apropiem cu paşi repezi de finalul
anului 2013, un an plin de evenimente –
unele plăcute, altele mai puţin plăcute.
Am reuşit şi în acest an ca, împreună, prin colaborare, comunicare
şi profesionalism să găsim calea
cea bună pentru a rezolva problemele cetăţenilor. S-au depus
eforturi, de ambele părţi – atât
din partea autorităţilor, cât şi din
partea cetăţenilor – pentru a depăşi momentele de cumpănă şi
pentru a continua cu scopul de a
consolida comunitatea şi a conferi
siguranţa zilei de mâine.
Ne aşteaptă un an plin de provocări, însă, dacă vom continua în acelaşi spirit de colaborare, comunicare
şi implicare vom reuşi să ne îndeplinim
obiectivele şi să oferim fiecărui braşovean un viitor mai sigur.
Sărbătoarea Crăciunului să
vă aducă bucurie, linişte în suflet, speranţă
şi încredere în viitor, iar Anul Nou
să fie plin de împliniri şi sănătate.

La mulţi ani!
Mihai Mohaci,
Prefectul
Judeţului
Braşov

Anul care se apropie să îl începem cu
speranţă, iar anul care se încheie să ni-l
amintim cu înţelepciune. La începutul
drumului în Noul An, le urez tuturor braşovenilor să aibă încredere în puterile
lor. A fost un an greu, însă avem motive să fim optimişti când ne gândim la
proiectele majore demarate la Braşov:
aeroportul, autostrăzile, nodul intermodal de cale ferată de la Feldioara, modernizarea Maternităţii Braşov. Trebuie să avem încredere în forţele noastre!
Bucuria sărbătorilor de iarnă vă doresc din suflet să vă aducă în suflet speranţa, încrederea şi fericirea de a petrece aceste clipe magice împreună cu cei
dragi. La mulţi ani cu bine!

Ne apropiem cu paşi repezi de sfârşitul anului 2013, dar mai ales de începutul anului 2014, moment în care
ne concentrăm asupra planurilor şi
proiectelor pentru noul an.
După cum bine ştiţi, am reuşit ca,
în anul 2013, să colaborăm, la nivelul administraţiei judeţene, pentru a
realiza proiecte de importanţă majoră pentru întreg judeţul.
În prag de sărbători, permiteţi-mi
să vă doresc ca Sfânta Sărbătoare a
Crăciunului să vă aducă îndeplinirea
tuturor dorinţelor, bucurie în suflet şi
multă sănătate, iar Anul Nou 2014 să
fie bogat în realizări şi împliniri profesionale!

Mihai Pascu,
vicepreşedinte
Consiliul Judeţean Braşov

Mihai Popa,
vicepreşedinte
Consiliul Judeţean Braşov
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Finanţare europeană de
53,97 milioane de lei
pentru Predeal

Primarul Liviu Cocoş se bucură că poate aduce veşti bune predelenilor, la final de an
ADR Centru a anunţat
semnarea unui nou contract de finanţare nerambursabilă prin Programul
Operaţional Regional care
alocă oraşului Predeal
53,97 milioane lei pentru o
mai bună accesibilitate în
zona turistică Clăbucet –
Cioplea – Predeal.
Contractul de finanţare a fost
semnat de către primarul
oraşului Predeal, domnul Liviu Cocoş precum şi de către directorul general al ADR
Centru, domnul Simion Creţu, la sediul ADR Centru din
Alba Iulia. Timp de 20 de
luni bugetul proiectului va fi
investit în reabilitarea infrastructurii de drum şi creşterea
numărului locurilor de parcare din oraş.

Proiectul „Accesibilitate în
zona turistică Clăbucet –
Cioplea – Predeal” are o valoare totală de 55,27 milioane lei, din care 53,98 milioane lei reprezintă finanţarea
nerambursabilă solicitată, iar
diferenţa dintre cele două
sume reprezintă cofinanţarea
asigurată de către beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este de a creşte accesibilitatea în zona turistică Cioplea – Clăbucet din staţiunea
Predeal, prin îmbunătăţirea
condiţiilor de infrastructură
publică, în contextul creării
de noi locuri de muncă, al
protejării mediului înconjurător şi al creşterii calităţii
vieţii locuitorilor zonei turistice. Prin acest proiect, pe
parcursul celor 20 de luni estimate ca fiind necesare pen-

tru implementare, se vor realiza lucrări de reabilitare a 2,9
km de străzi şi de amenajare
a 3,7 km de piste de biciclete. Pentru creşterea numărului de locuri de parcare este
prevăzută construirea a trei
parcări etajate şi o parcare terestră în zonele cu accesibilitate turistică din staţiune.
La finalul proiectului, beneficiarul s-a angajat să creeze
37 de noi locuri de muncă
pentru locuitorii din oraşul
Predeal şi împrejurimi. Aceste locuri de muncă vor fi
create în sectorul administrativ şi de întreţinere parcări.
„Pentru dezvoltarea municipiului Braşov şi a localităţilor ce fac parte din zona
metropolitană, avem disponibil un buget de peste 74 milioane de euro fonduri ne-

rambursabile. Prin semnarea
acestui contract avem deja 24
de proiecte care au intrat la
finanţare, ultimele două proiecte depuse fiind în fază precontractuală, sau în lista de
rezervă. Toate aceste proiecte vizează atât dezvoltarea infrastructurii urbane, cât şi
dezvoltarea turismului prin
reabilitarea obiectivelor de
patrimoniu şi dezvoltarea
unor structuri de agrement
din Braşov şi zonele limitrofe. De asemenea, prin proiectele contractate se va îmbunătăţi infrastructura socială
din Polul de creştere Braşov,
precum şi dezvoltarea mediului de afaceri”, a declarat
domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
„Mă bucur că, la final de
an, pot să le aduc predelenilor o astfel de veste minunată. În contextul în care ştim
cu toţii că problema investiţiilor este delicată ca urmare a lipsei finanţărilor, semnarea acestui credit va aduce un plus de valoare staţiunii Predeal”, a declarat primarul Liviu Cocoş.
La finalul implementării
proiectului traficul va fi fluidizat şi se va reduce timpul de
călătorie în zonele de accesibilitate turistică din oraşul
Predeal, cu minim 30%, prin
redirecţionarea autovehiculelor parcate pe carosabil către
spaţii special amenajate. Proiectul este finanţat prin Axa
Prioritară 1 a Programului
Operaţional Regional, subdomeniul destinat dezvoltării
Polului de Creştere Braşov.

Bilanţ la final de an la Teliu

Acum, la sfârşit de an, autorităţile din localitatea Teliu au făcut bilanţul împlinirilor şi neîmplinirilor din
2013. Acestea au constatat
că o mare parte din dorinţele lor s-au realizat, dar nu în
proporţie de 100% aşa cum
au vrut, iar cauza principală
a acestor neîmpliniri a fost
determinată de lipsa fondurilor. În decursul anului
2013, edilii au continuat lucrările de alimentare cu apă
din Zona 2 de presiune
(SP2), care au fost iniţiate în
1996. Lucrările la acest
obiectiv vor continua şi în
anul 2014.
De asemenea, lucrările la
Grădiniţa cu program prelungit, începute în anul 2007,
au fost finalizate în proporţie de 80%. În decursul lunii
noiembrie, s-a finalizat documentaţia, şi totodată, s-a
demarat începerea lucrării
de refacere a Podului de legătură dintre DN 10 şi ocolitoare, fiind necesară devierea traficului de căruţe şi utilaje agricole de pe DN 10.
Lucrarea este o investiţie
foarte importantă, iar autorităţile speră ca până la sfârşitul anului aceasta să fie
dată în folosinţă.
În altă ordine de idei, în
anul 2006 s-au demarat lucrările pentru ocolitoarea paralelă cu DN 10. Aceasta a
fost înscrisă în Programul

577 referitor la lucrările la drumuri
şi alimentare cu
apă, dar din păcate ea nu a putut fi
finalizată din cauza bugetului redus. Pe de altă
parte, în acest an,
autorităţile au reuşit să asigure fondurile necesare
pentru funcţionarea instituţiei şcolare din bugetul
propriu, fapt ce a
permis transportul
gratuit al copiilor cu microbuzele şcolare, abonamentele de transport ale profesorilor, dar şi aprovizionarea cu
lemne pe toată perioada iernii, şi a tuturor necesităţilor
pentru funcţionarea corespunzătoare a Şcolii Gimnaziale Teliu.
Cu toate acestea, autorităţile speră ca în anul ce vine
să realizeze tot ce nu au reuşit în 2013. Dar dincolo de
împlinirile şi neîmplinirile
anului, locuitorii din Teliu se
pregătesc de sărbătoarea
Crăciunului. Astfel, Ceata de
colindători a comunei organizează, în 25 decembrie,
„Balul Zoritorilor”, şi invită
locuitorii şi turiştii la petrecere de la ora 21.00.
Cu acest prilej, primarul
Comunei Teliu, Şerban
Vasile (foto), a transmis locuitorilor un mesaj cu ocazia sărbătorilor: „Dragi locuitori ai Comunei Teliu,
Sărbători Fericite! Să ne
adunăm, ca de obicei în jurul bradului alături de familie şi de cei dragi, să lăsăm
lumina Crăciunului să ne pătrundă în case şi să ne bucurăm de magia sărbătorilor.
Anul Nou să vă dăruiască
sănătate, pace în suflet şi
prosperitate pentru dumneavoastră şi familie. La mulţi
ani! Să ne vedem cu toţii sănătoşi în 2014, în speranţa
unor vremuri mai bune!”.

Şcoala Generală din Ghimbav a îmbrăcat haine noi, la final de an
Administraţia locală a dat
în folosinţă un corp de clasă, iar elevii învaţă în săli
moderne de clasă, dotate cu
tablete SMART.
Primăria Ghimbav a finalizat în acest an două proiecte de investiţii deosebit de
importante pentru întreaga
comunitate. Este vorba despre corpul nou al şcolii şi
despre noua grădiniţă cu program prelungit. Pentru primul obiectiv, Primăria
Ghimbav a avut planuri
mari, administraţia dotând
clasele cu calculatoare şi cu
un sistem inteligent conec-

tat la internet, cu ajutorul căruia profesorii vor putea preda lecţii mult mai aprofundate. Investiţia totală în sistemul informatic se ridică la
640.000 de lei, adică 6,4 miliarde de lei vechi.
Acest sistem a fost implementat până acum numai în
câteva instituţii de învăţământ din Bucureşti şi la Liceul Honterus din Braşov.
Potrivit directorului şcolii,
Radu Chivărean, investiţia
este una de maximă importanţă pentru întreaga comunitate. „Copii învaţă într-un
laborator informatic modern

şi în clase dotate după ultimele standarde. Noi nu am
avut clădiri moderne. Noi am
folosit numai clădiri vechi de
100 de ani. Iniţial am vrut să
aducem în acest corp clasele III şi IV, dar am discutat
cu colegii şi am zis că dacă
avem sistemul acesta modern
să aducem clasele a VII-a şi
a VIII-a, ai căror elevi pot beneficia mai mult de pe urma
sistemului modern de învăţare. Profesorii au început să
utilizeze tabletele SMART,
care sunt foarte bune şi oferă posibilităţi multiple pentru a face lecţiile mai atrac-

tive pentru copii”. De asemenea, Radu Chivărean este
mulţumit de faptul că numărul elevilor a crescut în ultimii ani, astfel că la ora actuală, la şcoala din oraş învaţă
circa 350 de copii. „În ultimii ani, nu am avut aşa de
mulţi copii. Populaţia şcolară a scăzut în toată ţara, nu
numai la noi. În 1990, aveam
aproape 1.000 de copii, iar
acum, fără grădiniţă, avem
aproape 350 de copii. Am
fost şi mai jos, sub 300. Însă,
acum avem noroc. S-a trecut
clasa pregătitoare la şcoală şi
numărul elevilor a crescut”.
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Autostrăzile din
Braşov sunt prioritare
pentru Guvern!

Braşovul devine cel mai important „nod” pentru infrastructura rutieră din România
Premierul Victor Ponta a
anunţat joi că asocierea
Vinci-Strabag-Aktor a câştigat licitaţia pentru realizarea tronsonului de autostradă Comarnic – Braşov.
Ofertele în vederea atribuirii „Contractului de concesiune de lucrări publice privind proiectarea, construirea, finanţarea, operarea şi
întreţinerea Autostrăzii Bucureşti – Braşov, tronsonul
Comarnic – Braşov, km
110+600 – km 168+600” au
fost depuse de Asocierea
Vistrada Nord (Vinci/Franţa), Strabag/Austria şi Ak-

tor/Grecia) şi Asocierea Impregilo SpA/Salini din Italia, potrivit Departamentului
pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.
Reprezentantul CNADNR
a menţionat că joi dimineaţa s-a finalizat selecţia viitorului concesionar al autostrăzii Comarnic – Braşov,
acesta fiind un consorţiu format din firme din Italia, Austria şi Grecia – Vinci-Strabag-Aktor.
„Este primul proiect de concesiune în infrastructură rutieră de asemenea dimensiuni
care se va derula în România”,
a subliniat Narcis Neaga.

El a menţionat că „lucrările vor începe în martieaprilie 2014”. Întrebat când
va fi terminată autostrada
respectivă, reprezentantul
CNADNR a răspuns că în
totalitate va fi gata în 2017.

Autostrada Braşov-Sibiu,
bugetată pentru 2014
Dacă tronsonul Comarnic – Braşov este prioritatea „zero” (a promis şi premierul Ponta că nu va mai
candida la nicio funcţie dacă
nu va fi finalizată până la
acest termen), Braşov – Sibiu este prioritatea „unu”,
spune vicepreşedintele Con-

siliului Judeţean Braşov,
Mihai Popa.
„La această oră este contractată execuţia pentru Studiul de Fezabilitate. Practic,
este actualizat studiul existent pentru drumul expres,
care oricum a fost gândit
pentru autostradă. Banii au
fost bugetaţi pentru această
invesitţie pe anul 2014. Traseul va fi păstrat, în principiu, acelaşi care a fost gândit până acum. Pe tronsonul
Braşov – Făgăraş este cel al
autostrăzii Transilvania, iar
Făgăraş – Sibiu pe traseul
drumului expres. Studiul de
fezabilitate trebuie să fie
gata în februarie şi apoi să
înceapă lucrările. Termenul
de finalizare este 2016”, a
precizat Mihai Popa.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov a mai
precizat că, pe lângă autostrada Cormanic – Braşov,
la Ministerul Marilor Proiecte este prevăzută şi finalizarea, până în 2014, a autostrăzii Braşov – Bacău, care se
află în cadrul procedurilor de
contractare. Această autostradă va trece Oituzul. „Astfel, Braşovul va deveni unul
dintre cele mai importante
centre rutiere din România,
la fel ca Bucureştiul, fiindcă
aici se vor intersecta culoarele 4 şi 2 paneuropene
Nord – Sud şi Est – Vest”, a
declarat Mihai Popa.

3

Ghimbav: locuinţe şi
terenuri pentru tineri
Primarul oraşului Ghimbav, Toma Dorel, speră ca
anul 2014 să fie un an la fel
de bun ca şi 2013. „Am reuşit să finalizăm multe din proiectele începute. Dintre acestea amintesc câteva dintre
cele mai importante: un nou
corp de şcoală ultramodern,
grădiniţa cu program prelungit, iar în cartierul tinerilor
s-au finalizat lucrările la tot
ce înseamnă utilităţi (pentru
ca tinerii să se poată muta la
casele lor). Deci a fost un an
al tinerilor!”, a precizat edilul. Toma Dorel se bucură că

Ghimbavul nu a fost ocolit
nici de investiţiile mari care
au generat noi locuri de muncă, fiind un lucru important
în aceste vremuri. „Continuăm şi în 2014 cu noi proiecte care să vină în sprijinul
cetăţenilor prin crearea de noi
locuinţe sociale şi acordarea
de noi loturi de teren pentru
tinerii din Ghimbav dornici
să-şi facă o locuinţă. Şi pentru că se apropie finalul de an,
vă doresc Sărbători Fericite
pline de bucurii, multă sănătate în Noul An şi realizări în
tot ceea ce v-aţi propus!”.

Săcele: specializare în
turism finanţată de UE
Municipiul Săcele derulează un proiect finanţat de
Uniunea Europeană, intitulat
„Dezvoltarea turismului – un
pas spre dezvoltare durabilă”.
„Programul are ca scop
promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să
devină un reper de calitate la
nivel mondial. Proiectul de
mobilităţi «Dezvoltarea turismului – un pas spre dezvoltare durabilă» se adresează
consilierilor locali şi angajaţilor din departamentele de
specialitate ale Primăriei Săcele, care au atribuţii în dezvoltarea şi promovarea turismului local”, precizează reprezentanţii Primăriei.
Procedura de selecţie se va
desfăşura în luna ianuarie
2014, urmând ca 15 persoane (câte 5 participanţi/flux)
vor fi selectate să participe la
un stagiu de pregătire profe-

sională în Spania – regiunea
Galicia, Concello de Ponteareas, Portugalia – Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez şi Grecia – Municipality of Chaidari. Stagiul de
pregătire profesională va
avea o durată de 2 săptămâni
şi se va axa pe dobândirea
abilităţilor şi competenţelor
necesare în definirea şi implementarea unor strategii
eficiente de marketing în vederea promovării potenţialului turistic local.
Stagiile de pregătire se vor
desfăşura după cum urmează: Grecia – 31.03.201413.04.2013, Portugalia –
28.04.2013-11.05.2014, Spania – 05.05.2014-1.05.2014.
Selecţia se va realiza pe
baza susţinerii unui interviu
în faţa comisiei de selecţie pe
parcursul căruia vor fi evaluate şi abilităţile de comunicare în limba engleză. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană grantul acordat fiind de 38.270 euro.

Proiecte ambiţioase pentru 2014 la Dumbrăviţa!
Primarul comunei Dumbrăviţa, Popa Zachiu, este
mulţumit de bilanţul anului
2014, în contextul în care
criza economică şi-a pus
amprenta pe toate domeniile de activitate.
„Dintre investiţiile mai
importante realizate în acest
an, amintesc repararea capitală a acoperişului şcolii
şi faţada, care a costat
400.000 de lei, am făcut trotuarele şi rigolele din centrul comunei către biserică,
am asfaltat strada Coastei,
am reabilitat dispensarul veterinar, unde va funcţiona şi
sediul de district al Ocolului Silvic Măieruş, am finalizat alimentarea cu apă în

satul Vlădeni, care a fost o
investiţie foarte mare, care
s-a întins pe o perioadă de
3 ani. De asemenea, mai trebuie spus faptul că am sprijinit biserica, la fel ca în fiecare an, precum şi ansambul folcloric «Plaiurile
Dumbrăviţei» şi echipa de
fotbal «Avântul Dumbrăviţa», cărora le-am asigurat
transportul la evenimentele
pe care le-au susţinut”, a
precizat primarul Popa Zachiu (foto).
Pentru anul care vine, edilul din Dumbrăviţa şi-a propus să pună în practică mai
multe proiecte. Este vorba
despre construirea unei săli
de sport, cu finanţare de la

bugetul local. Aceasta va fi
ridicată în curtea şcolii. De
asemenea, după ce se desprimăvărează, vor începe lucrările pentru modernizarea
drumurilor forestiere, în
baza unui proiect finanţat de
la Fondul de Mediu, sumele fiind nerambursabile. Valoarea totală a proiectului
este de 1,5 milioane de euro,
şi este vorba de lucrări de
împietruire şi executarea
rigolelor pe o lungime de
24,2 kilometri, la Hamaradia şi Popilnica.
„Tot în 2014 mai vrem să
amenajăm şi centrul comunei, unde vom face un giratoriu, mai vrem să construim
o casă rece, în grădina bise-

ricii, pentru toate cultele,
chiar dacă 85% din populaţie este ortodoxă, şi să asfaltăm strada Dumitru Stăniloaie din satul Vlădeni şi
strada Poiana Mătăsii din
Dumbrăviţa. Şi pentru că
suntem la final de an, profit
de ocazie să le doresc sărbători fericite şi să aibă parte
de multe bucurii alături de
cei dragi şi, de asemenea, îi
invit pe ţânţăreni şi pe vlădăreni să lase porţile deschise vătafilor care vin la colindat, pentru păstrarea tradiţiilor, iar pe 25 decembrie
îi invit la ridicarea bradului
din centrul comunei. La
mulţi ani!”, le-a urat primarul Popa Zachiu.
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Bilanţ la Agenţia Metropolitană
Conducerea Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a
prezentat proiectele derulate în anul 2013.
Agenţia Metropolitană
Braşov (AMB) a avut o activitate susţinută în acest an,
care se reflectă din plin în
ceea ce priveşte atragerea de
fonduri europene nerambursabile, spune şeful instituţiei,
Dragoş David (foto).
Iată proiectele care au obţinut finanţare prin AMB.
„Achiziţia şi instalarea
echipamentelor specifice
pentru creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii
în unităţile de învăţământ
şi pe domeniul public din
localităţile Codlea, Săcele,
Râşnov, Predeal şi Ghimbav”, finanţat prin Programul Operaţional Regional.
Obiectivul proiectului: asigurarea unui climat de securitate la nivelul instituţiilor
de învăţământ din arealul urban al Polului de Creştere
Braşov în vederea îmbunătăţirii gradului de siguranţă publică şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii
comunităţilor locale. Durata
proiectului: 2012-2014. Buget: 2.715.601,47 lei.
„Dezvoltare zonă economic Braşov Nord – Centrul de Afaceri, Transfer
Tehnologic şi Incubator de
Afaceri”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa I depus pentru Municipiul Braşov

Obiectivul proiectului: contribuirea la dezvoltarea economică şi socială a Polului de
Creştere Braşov şi a competitivităţii economice a regiunii
Centru prin susţinerea sectoarelor economice cu potenţial
de creştere şi stimulare a colaborării în domeniul activităţilor de cercetare – inovare.
Durata proiectului: 20132014.
Proiectul „ACTUAL Abilităţi şi Competenţe Transversale de Urbanism pentru Administraţia Locală”,
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Obiectivul proiectului:
creşterea eficacităţii organizaţionale la nivelul adminis-

traţiilor publice din zona metropolitană Braşov şi comunităţile învecinate, în vederea implementării eficiente
a politicilor publice la nivelul local şi zonal.
Durata proiectului: 20132014. Buget: 423.806,09 lei.
„Cercetare şi dezvoltare
pentru o economie sustenabilă”, finanţat prin programul sectorial Leonado da
Vinci, Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii.
Durata proiectului: 20122013. Buget: 25.200 euro.
„Dezvoltarea competenţelor responsabililor cu resursele umane din cadrul
autorităţilor publice locale”, finanţat prin programul
Leonado da Vinci

Obiectivul proiectului:
dezvoltarea competenţelor şi
abilităţilor, precum şi însuşirea unor proceduri de lucru şi instrumente specifice
utilizate, îmbunătăţirea şi
dezvoltarea competenţelor
lingvistice pentru personalul
din cadrul compartimentelor
de resurse umane.
Durata proiectului: 20132014. Buget: 23.200 euro.
„Pregătire profesională
pentru managementul eficient al ariilor protejate”,
finanţat prin programul sectorial Leonado da Vinci,
Programul de Învăţare pe tot
Parcursul Vieţii
Obiectivul proiectului:
creşterea eficienţei managementului ariilor protejate din
zona metropolitană Braşov
prin îmbunătăţirea competenţelor persoanelor care au
atribuţii în diferite faze ale
implementării planurilor de
management ale acestor
zone în scopul asigurării
dezvoltăriii durabile.
Durata proiectului: 20122013. Buget: 52.340 euro.
Proiecte finanţate prin Administraţia Fondului Cultural Naţional
„Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului ediţia a II-a”,
finanţat prin Administraţia
Fondului Cultural Naţional
Obiectivul proiectului a
constat în menţinerea stării
de conservare a monumentului istoric Ruinele Cetăţii
Braşovia prin minimizarea
efectelor acţiunilor naturale
şi antropice.

Durata proiectului: 2013.
Buget 55.949 lei.
„Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului ediţia a
III-a”, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural
Naţional.
Proiectul este o continuare a proiectului demarat anul
trecut, prin care monumentul istoric a fost promovat în
rândul cetăţenilor Braşovului. Valoarea totală a actualului proiect este de 55.949
lei, din care 6.600 de lei sunt
co-finanţare proprie a AMB,
iar termenul de implementare a proiectului este 15 noiembrie 2013.
Obiectivul general al proiectului este menţinerea stării de conservare a monumentului istoric Cetatea
Braşovia, de pe Muntele
Tâmpa (cisterna şi ziduri de
curtină), prin minimizarea
efectelor acţiunilor naturale
şi antropice asupra părţilor
vizibile ale ruinelor. Buget
39.532 lei.
Proiecte finanţate prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C
S u b - p r o i e c t u l
„EAST_INNO_TRANSFER – Supporting innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New
EU Member States”, proiect District+, finanţat prin
Progamul de Cooperare Interregională INTERREG IV
C.
Durata proiectului: 20112013. Buget AMB: 61.980
euro.

„Model European pentru
Autoritatea de Transport
Public ca element decisiv
pentru sustenabilitatea
transportului”.
Obiectivul proiectului:
transferul de experienţe, expertiză şi bune practici între
agenţii de transport public
din regiunile europene în vederea creşterii sustenabilităţii transportului public din
punctul de vedere al impactului de mediu, impactului
energetic şi economic.
Durata proiectului: 20122014. Buget: 102.760 euro.
„NICER Nerworks for the
Internationalization of Cluster Excellence in Regions”.
Durata sub-proiectului:
2011-2013. Buget: 47.027
euro.
„TOK-TOC Transfer of
Knowledge – Transfer of
Human Capital”.
Durata proiectului: 20122014. Buget: 204.000 euro
„LINKS Old European
cities as a key for sustainability”.
Durata proiectului: 20112013. Buget 44.500 euro
„Manageri eficienţi pentru o reţea Natura 2000 eficientă (EME Natura 2000)”.
Durata proiectului: 20122015. Buget 38.100 euro.
„Real-Time loT Steam
Processing and Large-scale Data Analytics for
Smart City Applications
CityPulse”.
Durata proiectului: 20132016. Buget AMB-34.100
euro.

Zărneşti: Surprize din partea autorităţilor Moşul a ajuns la copiii instituţionalizaţi
Moş Crăciun a venit cu câlocale cu ocazia sărbătorilor de iarnă
teva zile mai devreme pentru

Ca în fiecare an, cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, Consiliul Local şi Primăria Oraşului Zărneşti organizează diverse evenimente, ce înfrumuseţează sărbătorile locuitorilor oraşului, de la cei
mici, până la cei mari. Astfel, pentru anul 2013 autorităţile locale au anunţat orga-

nizarea următoarelor evenimente: toţi preşcolarii care
frecventează cursurile grădiniţelor au primit câte un cadou din partea Moşului; la
Casa de Cultură a Oraşului
Zărneşti a avut loc în data de
18 decembrie 2013 un Concert de Crăciun, susţinut de
Kronstaedter Symphony Or-

chestra Braşov, precum şi o
expoziţie de fotografie. În
data de 25 decembrie 2013,
va avea loc un Spectacol de
Crăciun, în aer liber, unde
vor participa ansambluri folclorice şi grupuri de copii din
oraşul Zărneşti.
Menţionăm faptul că, anul
acesta, pentru decorarea oraşului s-au folosit instalaţiile
din anii trecuţi, Primăria
oraşului Zărneşti necheltuind
anul acesta pentru ornamente de sărbători.
„Lumina sărbătorilor de
iarnă să vă aducă bucurii, fericire şi împliniri alături de
cei dragi. Asigurându-vă de
tot respectul meu, vă doresc
un 2014 plin de sănătate şi
înţelegere. Crăciun fericit şi
La Mulţi Ani!”, le-a urat primarul Dorel Bârlădeanu
(foto) locuitorilor oraşului.

copiii instituţionalizaţi la Centrul de plasament Casa „Ioana” din Rupea, aşezământ de
ocrotire al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
În cadrul programului „Solidaritatea Braşoveană” derulat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov în parteneriat cu Consiliul Judeţean, 60 de copii de
vârstă şcolară lipsiţi temporar sau permanent de ocrotirea părintească au primit cadouri constând în rechizite,
dulciuri, îmbrăcăminte şi alte
obiecte de care au nevoie.
Acestea au provenit dintr-o
donaţie făcută de Asociaţia
Poliţiştilor din New Castle.
Copiii s-au bucurat să descopere în pachete caiete dictando, de matematică şi de desen, cărţi de colorat, creioane

colorate şi de scris, blocnotesuri, acuarele, pixuri şi truse
de geometrie. N-au lipsit jucăriile şi dulciurile, alături de
căciuli, mănuşi, fulare, tricouri inscripţionate şi periuţe de dinţi. Micuţii au pregătit în cinstea lui Moş Crăciun
o serbare cu cântece şi poezii specifice sărbătorilor.
„Copiii alături de întregul
personal de la Casa «Ioana»
au fost foarte bucuroşi că
le-am putut oferi aceste da-

ruri, graţie sprijinului pe care
l-am primit de la poliţiştii din
New Castle. Pe această cale,
dorim să le mulţumim tuturor donatorilor şi sponsorilor noştri, persoane fizice şi
juridice, care au fost alături
de noi şi au sprijinit programul nostru social. Le transmitem tuturor, din suflet, sărbători fericite şi un An Nou
plin de bucurii”, a spus Iosif
Ciurean, directorul adjunct
al ADDJB.
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La mulţi ani, braşoveni!

Promisiuni pentru 2014
de la edilii din Hârseni
În pragul încheierii
unui alt an ţin să vă
mulţumesc pentru
că am reuşit, împreună, să găsim
soluţii pentru problemele locale, să
comunicăm şi să
colaborăm pentru a
pune bazele unui viitor
mai bun pentru fiecare cetăţean.
Pentru anul 2014, îmi propun să începem lucrările de
apă şi canalizare în toate localităţile comunei, să construim un Cămin Cultural în
satul Sebeş, să modernizăm
Căminul Cultural din satul
Mărgineni. Pe lângă toate
acestea voi trata cu maximă

continuare din pag. 1
Suntem conştienţi că indiferent cât de mari ar fi greutăţile economice cu care ne
confruntăm, trebuie să ne
preocupe europenizarea Braşovului, aducerea tuturor instituţiilor şi serviciilor locale
la nivelul celor din Uniurea
Europeană.
Şi totuşi, anul 2013 a însemnat foarte mult în ceea
ce priveşte proiectul nostru
de suflet, construirea aeroportului de la Ghimbav. Am
lucrat toată viaţa mea de inginer în aviaţie, mi-am dorit
foarte mult să facem aeroportul şi acum el a devenit o
realitate. Pista este aproape
finalizată. Constructorul a
lucrat foarte bine, iar micile
întârzieri care au apărut s-au
datorat capriciilor vremii.
Sunt convins că dacă iarna
nu va fi prea lungă, până în
luna mai a anului viitor pista va fi gata în totalitate.
Am început procedurile
pentru scoaterea la licitaţie
a construirii terminalului şi
a turnului de control. Sunt
convins că aeroportul va fi
funcţional în 2016, dar ambiţia mea este ca la sfâşitul
anului 2015 să se poată zbura de la Braşov, chiar dacă
pentru început vor fi zboruri
demonstrative.
Aeroportul nu numai că
era o necesitate, era obligatoriu să fie realizat. Dacă aeroportul din Cluj a ajuns la
un milion de călători anual,
cu siguranţă în doi-trei ani şi
noi vom atinge această cifră,
având în vedere numărul de
turişti care vizitează judeţul
Braşov şi întreaga zonă.
Vom construi un terminal
mai mic, tocmai pentru a-l
da în folosinţă cât mai repede, dar vom asigura posibilităţi de extindere. Pentru ter-
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minal şi turnul de control am
realizat montajul financiar şi
inclusiv balizajul va fi scos
la licitaţie.
Aeroportul este principala noastră prioritate. Braşovenii trebuie să ştie că facem
acest efort cu o presiune
mare asupra bugetului judeţului, ceea ce înseamnă că va
trebui să sacrificăm alte investiţii. Dacă ne gândim că
numai reparaţiile la drumul
Şercaia – Hoghiz costă 30 de
milioane de euro, adică exact
cât aeroportul nostru, ne propunem să refacem acest
drum în cadrul localităţilor
şi sperăm ca prin intervenţii
la guvern să primim bani
pentru restul lucrărilor.
Anul viitor vom merge
mai departe şi cu cea de-a
doua promisiune făcută braşovenilor: sănătatea. Vom
aloca bani pentru continuarea investiţiilor la Spitalul
Judeţean, pentru că aici
ajung toate cazurile grave şi
avem nevoie de o unitate
medicală etalon nu numai la
nivel naţional, ci şi european.

Avem o licitaţie începută
pentru continuarea modernizării saloanelor şi dotarea lor
la standarde europene.
De asemenea, vom continua lucrările de modernizare la Spitalul de ObstetricăGinecologie „Dr. I. Sbârcea”. Trebuie să ne preocupăm de semenii noştri şi să
luăm exemplul modului în
care sunt trataţi pacienţii în
Europa.
În paralel, lucrăm la un
proiect pe care l-am pornit
încă din primul meu mandat
la conducerea Consiliului
Judeţean: modernizarea reţelelor de apă şi canalizare.
În acest domeniu au fost investiţi cei mai mulţi bani europeni: 56 de milioane de
euro din programul ISPA şi
189 de milioane de euro din
fonduri structurale. Aceste
proiecte vor fi continuate şi
vor mai intra încă 200 de
milioane de euro în judeţul
Braşov, în anii viitori. Suntem mândri că apa noastră
este de calitate şi că nu mai
poluăm râurile.

De asemenea, lucrăm la
programul de gestionare a
deşeurilor şi ne propunem
ca şi în acest domeniu să facem paşi importanţi pentru
a ajunge la nivelul de protecţie a mediului care există în Europa.
În 2014 vom avea un buget similar anului 2013. Probabil că vom avea un an asemănător cu acesta, dar vom
continua proiectele începute şi suntem pregătiţi să facem toate eforturile spre binele locuitorilor judeţului
Braşov.
Din partea Executivului
Consiliului Judeţean Braşov, permiteţi-mi să vă urez
sărbători fericite, sănătate,
împliniri, prosperitate şi un
An Nou mai bun!

La mulţi ani!

Aristotel Căncescu
Preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov

responsabilitate fiecare problemă cu
care vă confruntaţi şi voi
lupta pentru
ca fiecare locuitor al comunei Hârseni
să aibă un nivel
de trai decent.
Cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, am onoarea să vă
transmit cele mai calde urări
de sănătate, noroc şi fericire.
Fie ca anul care va veni să fie
liniştit, plini de realizări şi
împliniri pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sărbători
fericite! La mulţi ani!
Mihai Oltean,
Primar Comuna Hârseni

Măsuri pentru siguranţa
cetăţenilor de sărbători
Ministerul Afacerilor Interne a abordat problematica măsurilor necesare a fi
aplicate la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale în
pregătirea şi pe durata sărbătorilor de iarnă, în vederea desfăşurării acestora în
condiţii de normalitate.
Astfel, pe întreaga perioadă a sărbătorilor va fi instituit un program de permanenţă la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în toate zilele declarate libere. Traficul rutier
va fi atent monitorizat cu
scopul de a evita blocajele,
dar şi de a preveni eventuale accidente. Situaţiile de urgenţă vor fi tratate cu promptitudine şi profesionalism.
Se va asigura siguranţa în
gări şi în zonele aglomerate.
Se va verifica, în mod detaliat, legalitatea în desfăşurarea comerţului cu produse
pirotehnice şi modul de utilizare al acestora, precum şi

unităţile de turism şi agrement. Vor fi atent monitorizate transporturile de valori
şi organizarea manifestărilor
publice. Este asigurată intervenţia rapidă şi patrularea în
zonele schiabile din staţiunile montane şi de agrement.
„Vom trata cu maximă
atenţie păstrarea ordinii publice. Am stabilit principalele direcţii în modul de lucru şi vă asigurăm de monitorizare şi reacţie rapidă în
cazul eventualelor situaţii de
risc. Avem în vedere în primul rând siguranţa cetăţeanului, precum şi desfăşurarea în condiţii de normalitate a sărbătorilor de iarnă. Instituţia Prefectului, precum şi
toate celelalte structuri competente vor fi în permanenţă
la dispoziţia cetăţeanului. Instituţiile statului sunt în alertă maximă tocmai pen-tru ca
cetăţenii să se bucure de sărbători liniştite”, a declarat
prefectul Mihai Mohaci.

26 de proiecte prioritare derulate la Braşov prin POR
Primăria Braşov şi alte 16
primării din zona metropolitană au propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) un
număr de 26 de proiecte
prioritare din Planul Integrat
de Dezvoltare al Polului de
Creştere Braşov, pe exerciţiul bugetar 2007 – 2013.
„Alocarea financiară pentru Polul de Creştere Braşov
a fost de 74,3 milioane de
euro, iar valoarea totală a proiectelor depuse a fost de
120,05 milioane de euro. Din
cele 26 de proiecte, 23 au fost
contractate în valoare de

103,8 milioane de euro, un
proiect se află în etapa de
contractare, iar alte două sunt
în etapa de precontractare”, a
precizat consilierul judeţean
Mihail Veştea (foto), coordonatorul Polului Naţional de
Creştere Economică Braşov.

17 proiecte depuse
de municipiul Braşov
Pe infrastructură urbană şi
infrastructură turistică şi de
agrement au fost depuse 12
proiecte în valoare de 62,2
milioane de euro, opt proiecte în valoare de 11,8 milioane de euro pe infrastructură

socială şi şase proiecte în valoare de 46,05 milioane de
euro pe dezvoltarea mediului de afaceri.

Şase proiecte finalizate
Din totalul de 26 de proiecte, 17 sunt depuse de municipiul Braşov, câte două de
oraşele Râşnov şi Predeal şi
câte un proiect de municipiile Codlea şi Săcele, comunele Vulcan şi Tărlungeni şi
Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Braşov.
Au fost finalizate şase dintre proiectele din municipiul
Braşov – amenajarea Pieţei

Unirii; reabilitarea clădirii
cinematografului Patria; reabilitarea unui cămin pentru
persoane vârstnice; dublarea
pasajului rutier Fartec; pasajul rutier calea ferată – strada Independenţei; drumurile de acces la zona economică Coresi.
Cele 26 de proiecte au fost
propuse spre finanţare prin
POR în cadrul axei 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de
creştere”, domeniul major de
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”
începând cu anul 2009.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Cât de mare este preţul unui brad?
În această perioadă de
sfârşit de an când, prin tradiţie, la cumpăna anilor, se
împodobesc „pomi de iarnă”, unii indivizi egoişti nu
se mulţumeau cu brazii oferiţi de unităţile comerciale şi
invadau pădurile patriei pentru a-şi tăia, nu mâinile, ci cu
mâinile lor, „cei mai grozavi
brazi pentru a se grozăvi în
faţa rudelor şi prietenilor cu
achiziţiile lor”, scria pentru
„DN” A. Drugă.
În egoismul, ignoranţa sau
rapacitatea lor incredibilă, ei
nu realizau cât de mari erau
prejudiciile pe care le aduceau pădurii tăind, hăcuind
şi martelând, la întâmplare,
copaci, „cel mai adesea plantaţi, adică pentru care s-au
cheltuit fonduri importante”,
cât timp trebuie să treacă
pentru ca un alt copaciu să-l
poată înlocui pe cel distrus.
Alţii încercau să realizeze
câştiguri mari, uşoare, pe seama „acestui bun al întregului
popor”, şmanglind şi zulind
şi furând brazi pentru a-i vinde la preţuri de speculă” (sau
„cu suprapreţ la reducere”,

cum se zicea pe atunci, n.n.)
tot unor indivizi egoişti, orgolioşi, care însă, nu riscau
să se expună dând iama în pădure, ca nişte turbaţi, deşi ar
fi trebuit să dea iama în femei, am adăuga noi, rămânând anonimi la adăpostul suprapreţului plătit.
În această situaţiune, pentru a ocroti pădurile, codrul,
echipe mixte alcătuite din lucrători ai Inspectoratului Silvic şi al Miliţiei Braşov şi-au
intensificat controalele pe lizierele pădurilor, în toate zonele în care s-au semnalat furturi de brazi. În mod firesc,
un mare număr de astfel de
răufăcători au fost depistaţi,
împotriva lor luându-se măsurile prevăzute de lege.
Printre ei se aflau, de par
egzamplu, Ioan Crîng (nume
predestinat, parcă!), încadrat
la Întreprinderea „Tractorul”
şi Anton Craiu (ăsta era mai
potrivit la agăţat de femei!)
de la „Hidro”, ambii domiciliaţi în Valea Cetăţii-Braşov, Simion Figlea, pensionar, domiciliat în str. Dobrogeanu Gherea, acesta din

urmă un „înrăit dăunător al
pădurii” (n-aveai ce să faci
acasă, tataie!), care şi în anii
precedenţi a fost surprins încercând să tragă foloase din
prădarea ei, Marin Grădinar
(alt nume predestinat!), un

individ fără ocupaţie, care
locuia fără forme legale în
comuna Vulcan, Toader Hîrtopan, şofer la U.M.T.C.F.
şi mulţi alţii, care aveau asupra lor de la unul la patru (4)
brazi!

Evident că în conformitate cu prevederile HCM
920/1973 li s-au confiscat
brazii şi li s-au aplicat
„amenzi usturătoare”. Pentru a arăta, la adevărata dimensiune, „cât de mare este

paguba produsă pădurilor,
trebuia menţionat că în perioada 11-21 decembrie
1983 în zonele Dârste, Noua,
Valea Cetăţii, Pietrele lui Solomon şi Poiana Braşov au
fost surprinşi cu brazi furaţi
din pădure aproape 300 de
cetăţeni. Tuturor li s-au aplicat „amenzi aspre” iar în cazurile în care valoarea pagubei create a fost deosebită,
s-au întocmit „acte de trimitere în judecată”. Având în
vedere obligaţia fiecărui cetăţean de a apăra şi ocroti pădurea, codrul, care era frate
cu românul din cele mai
vechi timpuri, am adăuga, şi
amenzile contravenţionale
mari ce se puteau aplica celor care distrugeau în inconştienţa lor maladivă pădurea
– cuprinse între 1.000 şi
20.000 de lei – „este de dorit ca toţi cei ce doresc” (sic!,
aici ai cam pecit-o A. Drugă!) să aibă în casă un pom
de iarnă să şi-l procure dreacului din „unităţile specializate în vânzarea lor”.
„Drum Nou”
23 decembrie 1983

Noi amenajări la barajul de pe Tărlung
Principala sursă de alimentare cu apă a Braşovului rămânea, totuşi, lacul de
acumulare de pe Tărlung.
După cum informa pentru
„DN” toarşu’ Temistocle,
nu Popa, ci Teodorescu, directorul O.G.A., lacul amenajat prin barajul terminat în
1975 avea o capacitate de
13,5 milioane metri cubi.
Prin adăugarea unor stăvilare, în anul 1984, s-a mărit capacitatea lui cu încă 2
milioane de metri cubi,
ajungându-se la 15 milioane de metri cubi volum util.
Cu toate acestea, datorită
secetei excesive din 1986,
lacul de acumulare era practic sec până prin decembrie
1986, când a început să ningă, în reţeaua de alimentare cu apă a Braşovului intrând (alături de apa furnizată prin aducţiunea de la
Prejmer) doar debitul care
curgea pe albia râului.
Situaţia era albastră, de-a
dreptul, am zice. Totuşi, de-

bitul începuse să crească
sensibil ajungând la 600 de
litri pe secundă (din lac). Secarea lacului a permis, însă,
„executarea unor lucrări de
investiţii în cadrul dezvoltării alimentării cu apă a municipiului Braşov”, preconizându-se „remodelarea bazei lacului şi, totodată, adâncirea lui, pentru a i se mări

capacitatea cu alte 2 milioane de metri cubi”.
În această situaţiune, în 20
decembrie 1986, baza lacului a devenit un „vast şantier
de construcţii”, deoarece se
preconiza ca până la începutul primăverii lui 1987, când
va începe topirea zăpezii, să
se executae cea mai mare
parte din lucrări, ulterior mai

rămânând în funcţiune, pentru vreo 2-3 ani, „doar draga montată în acest scop”.
Pe 20 decembrie 1986, de
pildă, erau în acţiune circa
60 de autobasculante, 12 încărcătoare şi excavatoare, 8
buldozere şi alte utilaje de
la întreprinderile braşovene
de transport. Sarcina lor era
de „a scoate în această iar-

nă circa 1,3 milioane metri
cubi, diferenţa de 0,7 milioane urmând să se scoată, prin
dragare, după creşterea nivelului apei”.
Care era stadiul la zi al lucrărilor? Toarşu’ Teodorescu declara pentru „DN” că de
la baza lacului s-au excavat
şi scos până atunci 500.000
tone, ceea ce ar corespunde
unui volum de circa 320.000
de metru cubi. Mai rămăseseră, aşadar, 1 milion de
metri cubi, dragi tovarăşi!
Printr-o „organizare şi mobilizare extraordinare, similare cu cele pentru realizarea
conductei de aducţiune a apei
potabile de la Prejmer”, realizarea lor până la începutul
primăverii era posibilă, ba
chiar realist-adevărată.
Pentru aceasta, însă, ar trebui să se intensifice dreacu’
ritmul şi în cele 90 de zile calendaristice care au rămas să
se extragă în medie cel puţin
10.000 mc pe zi! În acest
context netulbure, cei de la

„DN” au stat de taclale cu
toarşu’ injiner Corneliu
Gane, şăful Autobazei 10
I.T.A. – principalul „cărăuş”
angajat de O.G.A. pentru realizarea acestei senzaţionale
investiţii: „De la începutul
acestei acţiuni, noi am transportat 200.000 tone, respectiv 120.000 mc pământ din
albia lacului. Zilnic acţionăm
cu 20-25 de autobasculante
de 17 tone şi transportăm în
jur de 3.000 mc. […]. Practic, lucrăm zi-lumină”, se
lăuda tov. Gane. Aşadar şi
prin urmare, dacă avem în
vedere că I.T.A. avea o treime din parcul auto angajat în
execuţia lucrării şi că realiza
circa o treime din această sarcină zilnică minimală de
10.000 mc, rezulta indubitabil şi ineluctabil că terminarea lucrării până la topirea zăpezii era posibilă.
„Drum Nou”
21 decembrie 1986
Iulian Cătălui
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Tradiţii de iarnă braşovene
Când vine vorba despre
obiceiurile de Crăciun ale
saşilor: „La noi e altfel decât la români, toată sărbătoarea Crăciunului se petrece în biserică, nu se merge
la colindat. Avem şi noi colinde, dar le cântăm numai
în biserică şi apoi acasă, în
jurul bradului.”
Dar înainte de Seara Sfântă e Adventul, un fel de pregătire sufletească şi religioasă pentru Crăciun, începe cu
patru săptămâni înaintea Crăciunului. Coroana de Advent
este un imn adus naturii care
revine la viaţă, atunci când
totul pare a se sfârşi, un imn
adus luminii care învinge întunericul, un imn adus lui
Cristos, adevărata lumină,
care vine să învingă întunericul răului şi al morţii, ea
vesteşte apropierea Crăciunului mai ales copiilor, ne
pregăteşte pentru Crăciun,
trezeşte rugăciunea comună,
arată că Isus este adevărata
lumină care învinge întunericul şi răul. În biserică şi în fie-

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun
la saşii din Braşov

care casă este o coroniţă de
brad cu patru lumânări şi în
fiecare din cele patru dumi-

nici se aprinde câte o lumânare, ultima în seara de Crăciun. Aprinderea succesivă a

lumânărilor indică apropierea progresivă a Naşterii lui
Isus, progresiva victorie a luminii asupra întunericului.
Iar atunci toată lumea se
adună în biserică şi începe
sărbătoarea. Mai întâi este un
Krippenspiel, adică o piesă de
teatru despre Naşterea Domnului, cu pruncul Isus Christos în iesle, înconjurat de
Sfânta Maria, păstori, îngeri
şi magi, se joacă în faţa altarului. Au şi românii piesa asta,
numai că românii s-au luat
după saşi, că pe vremuri, la
început, românii nu aveau aşa
ceva. Şi după spectacol toată
lumea cânta în cor: O, Du
Frohliche!, Stille Nacht, Heilige Nacht!, O, Tannenbaum!
Iar când se ajungea la Ihr Kinderlein Kommet! – Veniţi, copilaşi! – toată lumea se strângea în jurul pomului de Crăciun, împodobit frumos, iar
copiii primeau de la preot şi
de la femeile din comitetul pa-

rohial darurile de Crăciun. Iar
după aia plecam toţi acasă.
Noi mergeam de obicei la bunici, căpătam şi aici cadouri,
se mai servea şi o prăjitură şi
un pahar de vin, noi, copiii
primeam doar suc. Dar nu se
întindea masă mare, ca la români, cu de-ale porcului, sarmale şi fripturi. Asta se întâmpla a doua zi, adică în prima
zi de Crăciun, când veneau
musafirii, rudele, căci Crăciunul e o sărbătoare de familie.

Obiceiuri de Advent
Pentru comunităţile de
germani, sărbătorile religioase de iarnă încep cu Adventul sau „Venirea (Domnului)”, perioadă caracterizată
printr-o aşteptare bucuroasă
a lui Iisus. În prima duminică de Advent, pentru catolici
începe postul Crăciunului,
care durează patru săptămâni
(în tradiţia ortodoxă, postul
Crăciunului începe pe 15 no-

iembrie, perioada premergătoare marii sărbători fiind de
şase săptămâni).
Simbolul specific acestei
sărbători este cununa de Advent, formată din crenguţe
de brad împletite cu panglici
şi decorată cu nuci şi conuri
poleite, pe care se aşează patru lumânări, care se aprind
pe rând, duminică de duminică, până în Noaptea de
Ajun. Lumânările simbolizează lumina adusă pe pământ de Iisus Mântuitorul,
fiind un simbol al speranţei.
Pentru a îndulci aşteptarea
Crăciunului, în comunităţile
de germani se mai obişnuieşte să se facă un calendar
de Advent – „Adventskalender”. Calendarul conţine câte
o ferestruică pentru fiecare
zi care a mai rămas până la
Crăciun, în spatele căreia copiii vor găsi câte o jucărie,
dulciuri sau imagini din istoria Naşterii.

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la
comunităţile maghiare şi ceangăieşti
din judeţul Braşov
Şezători, cete de feciori şi
colinde. Decembrie, ultima
lună a anului, era perioada
când muncile agricole se încheiaseră, viaţa economică
a satului era mai puţin intensă, iar manifestările spirituale se amplificau, purtându-i pe toţi cei ai satului
într-un timp al sărbătorii.
Iarna, era perioada şezătorilor. Şezătorile erau specifice atât familiilor sărace, cât şi
familiilor bogate. La început,
era un obicei care antrena
doar partea feminină, însă pe
parcurs şi-au făcut apariţia şi
bărbaţii, şezătorile devenind
un prilej de întâlnire între fete
şi băieţi, întâlniri care adesea
se terminau cu căsătorii.
În Apaţa, fiecare fată aducea câte două, trei lemne pentru a încălzi casa gazdei; fe-

tele adunau bani pentru a
cumpăra petrol pentru lămpi
sau o căruţă de lemne pentru
stăpânul casei. În Satu Nou,
exista obiceiul ca fiecare participant la şezătoare să meargă o zi la munca câmpului.
Tot aici, se organizau mai multe şezători în funcţie de categoria de vârstă a fetelor sau în
funcţie de zona locuită. Munca pentru o seară era cuantificată într-un fus de fire toarse.
Pentru a fi incluşi în rândul feciorilor, băieţii erau supuşi unor
teste de iniţiere; în Crizbav, ei
trebuiau să bea o anumită cantitate de apă, în timp ce în Ormeniş era supuşi testului „caprei” – banca pe care se spălau
rufele. Dacă nu treceau testul,
erau supuşi batjocorii, în special de către cei care terminaseră armata. Pe 24 decembrie,
exista obiceiul ca fetele să tri-

mită feciorilor, prin intermediul unei femei mai în vârstă,
bucheţele de flori, care urmau
a fi folosite la împodobirea căciulilor. Rolurile în ceata băieţilor erau bine definite; astfel,
exista un legénybirót (un vătaf
mare), albirót (un vătaf mic),
kulcsárt (un responsabil cu darurile primite), botost (responsabilul cu bâta) şi szürvonót
(cel care „biciuia” fetele).
Colindatul începea din seara zilei de 25 decembrie şi ţinea până noaptea târziu; darurile oferite colindătorilor
constau de obicei, într-un cozonac împletit şi un litru de
pălincă. La Teliu, a doua zi,
exista obiceiul să se organizeze dansul în aer liber, undeva la marginea satului. Băieţii erau obligaţi să danseze
cu fetele de la care primeau
bucheţele.

todată, un obicei de iniţiere a
flăcăilor, de trecere de la o categorie de vârstă la alta. Dans
tradiţional al comunităţii
ceangăilor, Boriţa datează de
pe vremea împăratului Jozef.
Boriţa reprezintă masca zoomorfă care însoţeşte cetele de
colindători în Ajunul Crăciunului, ea fiind totodată o mască ritualică omoloagă Turcii.

Ziua „Sfinţilor mărunţi”
Boriţa (Borica)
Dans al băieţilor, se joacă
în noaptea de Crăciun în toate casele din sat, iar a doua zi
de Crăciun se juca în mijlocul satului, în faţa mulţimii
adunate. Pregătirea ceremonialului se face dinainte de
Crăciun, când se alege conducătorul, „vătaful”, cei doi
dansatori principali numiţi
„rudas”, casierul şi personajul mascat numit „kuka”.
Apoi se întocmesc muzicanţii şi se alege locul repetiţiei.

Dansul în cerc semnifica ciclicitatea anotimpurilor şi a
vieţii.
Boriţa este un joc lung şi
spectaculos, care foloseşte
spaţiul liber pentru a se flutura larg toate basmalele, pentru a suna din toţi clopoţeii şi
pentru a continua jocul într-o
parte a cercului viu format din
spectatori. Jocul Boriţa îndeplineşte o funcţie augurală, reprezintă un rit de fertilitate
adresat familiei, gospodăriei,
pământului, animalelor şi, to-

Pe data de 28 decembrie,
comunităţile maghiare sărbătoresc Ziua „Sfinţilor mărunţi”
(în maghiară, Aprószentek).
Băieţii şi bărbaţii pornesc încă
din zori colindatul din casă în
casă, cu câte o creangă împodobită cu panglici colorate şi
„biciuiesc” copiii, dar şi adulţii, în amintirea pruncilor ucişi
de către soldaţii lui Irod. În
timpul ritualului, se rostesc
urări în versuri: „Sfinţi mărunţi,/Sfinte David,/Să aveţi o
viaţă lungă,/Iar banii să vă
ajungă/Până la gleznă”.
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Tradiţii de iarnă braşovene
Colinda din Ţara Făgăraşului
În tradiţia poeziei populare
româneşti, colinda reprezintă categoria cea mai masivă
şi mai diversificată de texte
ceremoniale. Cunoaşterea
colindei justifică şi, în timp,
depăşeşte interesul etnografic; capitol de seamă al mitologiei şi mărturie a unor
tradiţii culturale statornice,
colinda se impune deopotrivă atenţiei ca tezaur de limbă şi ca preambul al poeziei
scrise româneşti.
Colinda românească poate fi
apropiată de cântecele occidentale de Crăciun doar în privinţa momentului în care este cântată. Spre deosebire de „Christmas carols” şi „Noëls”, care
sunt de inspiraţie creştină şi
care au circulat mai ales prin
manuscrise şi tipărituri, colinda românească perpetuează pe
calea oralităţii vechi tradiţii populare.
În bogatul repertoriu al colindelor laice conservate în satele din zona etnofolclorică
Ţara Făgăraşului cel mai des
întâlnite sunt cele de gazdă,
pentru întreaga comunitate,
colinda fetei şi a feciorului, colinda primarului (a judelui) şi,
cu un specific aparte, colinda
de turcă. Cercetările efectuate
asupra obiceiului colindatului
în satele din Ţara Făgăraşului
au dus la concluzia că obiceiul în sine a suferit modificări,

dar colinda ca şi parte integrantă a cetei de feciori s-a
păstrat aproape în totalitate ca
text şi muzică, pierzându-şi
însă semnificaţiile iniţiale.
Colindă de fată:
Merge Iulia pin’ grădină
Merge Iulia pin’ grădină,
Florile, flori dalbe de măr
În grădină la fântână,
La fântână sub nucetu
Florile, flori dalbe de măr
Unde curge apa-ncet,
Încet, încet pe lespejoară,
Florile, flori dalbe de măr
Ruja-i dalbă-n cosicioară.
Când fuse la tocătoare,
Florile, flori dalbe de măr
Cu trei juni se întâlniră,
Cu trei juni ca trei păuni
Florile, flori dalbe de măr
Unu-i cere-un ineluş
Doi mi-o cer, unu’ mi-o
mustră
Florile, flori dalbe de măr
Unu-i cere măr din sân
Putrezire-ai ca dânsu’,
Florile, flori dalbe de măr
Ca dânsu’, ca măr din sân.
Unu-i cere ineluşu’
Florile, flori dalbe de măr
Ea din greu l-a blestemat.
Face-te-ai ca degetu’,
Florile, flori dalbe de măr
Să te petreci pin’ inel.
Unu-i cere cununiţa,
Florile, flori dalbe de măr
Ea din greu l-a blestemat.
Cununa-te-ai cu dânsa,
Florile, flori dalbe de măr

Cu dânsa, cu doamna sa.
Să fii, Iulica, sănătoasă
Florile, flori dalbe de măr
Cum eşti dalbă şi frumoasă.
Sara din iastă sară
La mulţi ani!
(Colindă culeasă din
comuna Viştea de Jos)
Colindă de fecior:
Ia şi Ion arcu-ncordatu
Ia şi Ion arcu-ncordatu
D-arvunel cu frunza-i lată
Şi mi-l pleacă la vânat,
Până-n câmpul cu flori multe
D-arvunel cu frunza-i lată
Şi umblară cât umbla
Găsi leu’ într-adormitu
D-arvunel cu frunza-i lată
Stat-a lor şi-a chibzuit,
Segeta voi, segetară
D-arvunel cu frunza-i lată
’Tinse arcu’ şi segeată
Tu de-ai ’tins spata ceai dreaptă
D-arvunel cu frunza-i lată
Sus pe munţi l-au aruncat
Şi-’napoi când se-nturnară
D-arvunel cu frunza-i lată
Pân’ la poarta maică-sa,
Ia, ieşi, maică, pân’ afară
D-arvunel cu frunza-i lată
Şi vezi ce-ai ’băiat,
Ce-ai băiat şi ce-ai scăldatu
D-arvunel cu frunza-i lată
Că ţi-aduce un leu legat.
Ferice maică de tine
D-arvunel cu frunza-i lată
Ce-am ’băiat şi ce-am scăldat
Că mi-aduce-un leu legatu
D-arvunel cu frunza-i lată
Fiu-i viu, nevătămat.

Noi umblăm şi colindămu
D-arvunel cu frunza-i lată
Şi lui Ion i-o închinăm,
Să ne fie sănătosu
D-arvunel cu frunza-i lată
Cum îi mândru şi frumos.
(Colindă culeasă din
satul Pojorta)
Colinda gazdei
D-ale cui-s aceste case
D-ale cui-s aceste case
D-ale cui-s aceste case
Florile-n dalbe
D-aşa albe şi frumoase,

Ignatul
Divinitatea Calendarului
popular legată de cultul focului şi al soarelui care a
preluat numele şi data de
celebrare ale Sfântului Ignatie Teofanul (din 20 decembrie) din Calendarul
ortodox este numită Ignat.
Sacrificiul porcului, substitut preistoric al spiritului
grâului şi ritul funerar de incinerare (pârlitul porcului)
în ziua de Ignat (lat. Ignis –
foc), sunt practici preistorice care supravieţuiesc în majoritatea zonelor etnografice
româneşti.
Credinţele, obiceiurile şi
practicile magice referitoare
la prevestirea morţii violente, prinderea şi înjunghierea
victimei, semnele făcute pe
corp (pe frunte, pe ceafă, pe
spate), jumulirea părului
pentru bidinele şi jupuirea
pielii pentru opinci, pârlirea

şi ciopârţirea corpului, grăsimea
folosită la farmece, descântece şi
prepararea unor
leacuri, alimentele rituale preparate din diferite organe vitale ale
animalului, formule magice etc.
sunt relicve ale
sacrificiului, prin
substituţie, ale
zeului care moare şi renaşte
anual la solstiţiul de iarnă,
împreună cu timpul.
Porcul, datorită prolificităţii ridicate (10-18 purcei la
o singură fătare) şi gestaţiei
scurte (trei luni, trei săptămâni şi trei zile) a fost comparat cu spicul de grâu. În
Antichitate el era asociat cu
divinităţile vegetaţiei: Demeter, Persefona, Attis,
Adonis, Osiris, Dionysos.

Tăierea porcului. Scos din
coteţ la primele ore ale dimineţii, porcul se aşează pe un
braţ de paie, într-un loc mai
ferit. Se înjunghie, se lasă să
se scurgă sângele, care altădată era strâns şi folosit la
prepararea „sângeretelui”,
apoi se aşează pe burtă pe un
pat din lemn de foc peste
care se pun paie. Un smoc de
paie se pune şi în gura porcului. Apoi se pun snopi de

paie de grâu sau de secară pe
tot corpul porcului, se dă foc
paielor şi, cu o bucată de
lemn, sunt dirijate paiele în
flăcări, în aşa fel încât să se
pârlească uniform şi să nu
ardă şoriciul. După ce a spălat bine porcul, măcelarul îl
dă cu saramură „mai tare”
(concentrată) pe tot corpul,
îi face cruce la cap cu cuţitul şi până îşi mai trage sufletul, se cinsteşte cu ai ca-

Pin-năuntru zugrăvite
Pin-năuntru zugrăvite
Florile-n dalbe
Pin’ afară poleite,
Zugrăvite visuri scrise,
Zugrăvite visuri scrise
Florile-n dalbe
Şi făclii galbene aprinse.
Dar la mese cine şade,
Dar la mese cine şade
Florile-n dalbe
Şade gazda acestor case.
Nu şade şi mi se-nchină
Nu şade şi mi se-nchină
Florile-n dalbe

Cu-n pahar de vin în mână
’N mâna dreaptă, o găleată
’N mâna dreaptă, o găleată
Florile-n dalbe
În cea stângă, crucea sfântă.
Din găleată ce răsare,
Din găleată ce răsare,
Florile-n dalbe
Busuiogu’ fetelor
Izma creaţă babelor,
Izma creaţă babelor
Florile-n dalbe
Şi scaieţi băieţilor.
(Colindă culeasă din
satul Comăna de Sus)

sei cu un păhărel de ţuică
fiartă. După ce s-a desfăcut,
porcul se aşează într-o troacă la sărat: mai întâi se pune
slănina şi i se dă sare. Se zice
că slănina îşi ia sare cât îi trebuie. Apoi se pun oasele şi
la urmă carnea (muşchii şi
peciile), se dă sare, se duce
troaca în cămară sau în pivniţă şi se lasă o săptămână să
ia sare. Dacă e mai cald afară, nu se lasă mai mult de trei
zile. După ce şi-au luat sare,
carnea, slănina şi oasele se
pun la fum.
Porcul în Legendele faunei.
După ce Dumnezeu a făcut
pe rând toate lighioanele,
le-a adunat înaintea sfântului divan şi i-a spus fiecăreia soarta ce o are pe lume. A
spus calului că va ajuta pe
om, că va fi călărit de om, va
fi îmbrăcat în zale şi va fi bătut şi mângâiat de el. Şi aşa

cu fiecare lighioană în parte. Tuturor Dumnezeu le-a
arătat, cu mare chibzuială,
rostul lor în lume. La toată
această rânduială, fiecare
vietate se supuse fără cârtire, căci cine ar fi cutezat să
stea împotriva lui Dumnezeu
Sfântul? Numai porcul, săracul, grohăia a nemulţumire întruna, ca o tobă spartă.
Când îl ajunsese şi pe el rândul şi când a auzit şi el ce
soartă are, începu şi mai puternic să grohăiască. Dumnezeu, drept pedeapsă pentru lipsa de ruşine şi omenie,
l-a sorocit ca să grohăie toată viaţa lui ca un nemulţumit. Şi ceea ce i-a lipsit, adică ruşinea, s-o caute veşnic
în pământ. De aceea, porcul
mereu grohăie, fie sătul, fie
flămând şi scurmă pământul
căutând ceea ce îi lipseşte,
adică ruşinea...

Aşteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
sau la adresa de e_mail: contact@addjb.ro

