Mulţumiri
Braşovul a fost în istoria modernă a României vârful de lance al industriei româneşti şi
motorul economiei Regiunii de Dezvoltare 7 Centru. Restructurarea economică impusă
de tranziţia de la economia planificată la economia de piaţă a avut efecte de amploare
asupra industriei braşovene şi implicit asupra vieţii economico-sociale a braşovenilor.
După 20 de ani de modificări structurale se impune realizarea unui document pragmatic,
care să fie acceptat de întreaga comunitate braşoveană şi care să asigure cadrul strategic
al dezvoltării judeţului.
Un asemenea document are valoare numai dacă beneficiază de contribuţia tuturor
actorilor locali: instituţii ale statului, administraţii publice, mediu academic, societate civilă
şi în primul rând CETĂŢEANUL BRAŞOVEAN.
Doresc să mulţumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat în procesul laborios
de realizare a Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Braşov – orizonturi 2013-2020-2030:
- cetăţenilor judeţului Braşov care au participat la dezbaterile publice şi care au
răspuns chestionarelor noastre;
- Consiliului Judeţean Braşov care a sprijinit material şi logistic acest demers şi, în mod
special, domnului Preşedinte Aristotel Căncescu, domnului Vicepreşedinte Attila Kovacs,
domnului Vicepreşedinte Ion Ochi, membrilor Comisiei pentru relaţii internaţionale
şi dezvoltare durabilă a Consiliului Judeţean Braşov: Claudiu Coman, Mihai Veştea,
Răzvan Taraş, Aurelian Danu, Mihaela Şoneriu
- Instituţia Prefectului Braşov: domnului Prefect Ion Gonţea, domnului Subprefect
Ambrus Carol;
- reprezentanţilor societăţii civile;
- administraţiilor publice locale din judeţul Braşov;
- instituţiilor:
• Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Olt – Sistemul de
Gospodărire al Apelor Braşov
• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Braşov
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov
• Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Braşov
• Agenţia pentru Persoane cu Handicap
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
• Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov
• CFR Regionala de Transport Braşov
• Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Braşov
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
• Direcţia Judeţeană Braşov pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional
• Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
• Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri
• Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
• Direcţia Judeţeană pentru Tineret Braşov
• Direcţia Muncii Braşov
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” Braşov
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Braşov
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Braşov
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Braşov
Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Braşov
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Braşov
Romtelecom SA – Regiunea Braşov
S.C. Distrigaz Sud S.A. – Regionala Braşov
S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. – Sucursala Braşov
Serviciul Public Judeţean Salvamont
Unitatea de Primire Urgenţe
Universitatea Dimitrie Cantemir Brașov
Universitatea Transilvania Brașov

Le mulţumesc colegilor din Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi
tuturor celor care au sprijinit demersul de elaborare a acestui document şi sper ca
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Introducere

Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere ca răspuns la apariţia problemelor de mediu şi a
crizei resurselor naturale, în special a celor legate de energie.
Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile.
În 2006, a fost făcută publică noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită,
care stabileşte o strategie unică, coerentă privind modul în care Uniunea Europeană își va respecta
mai eficient angajamentul său pe termen lung (orizonturi de timp: 2010-2015-2020) de a răspunde
provocărilor dezvoltării durabile. Principale obiective declarate de aceasta sunt:
•
•
•
•

protecţia mediului
echitate şi coeziune socială
prosperitate economică
respectarea angajamentelor internaţionale

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2007, România trebuie să facă faţă provocărilor
şi cerinţelor impuse de statutul de membru UE. În acest context provocările se regăsesc în subsidiar
la nivelul administraţiei publice locale, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a tuturor
localităţilor româneşti. În perioada 2007-2013, România va primi din partea UE sume importante
de bani pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare şi eliminarea disparităţilor la nivel regional.
Pentru a maximiza absorbţia fondurilor europene puse la dispoziţie de UE, administraţia locală
trebuie să se asigure că deţine:
• o strategie de dezvoltare care să se regăsească în planul regional şi implicit în planul naţional
de dezvoltare;
• proiecte viabile care să fie transpuse în mod profesionist în aplicaţii cu şanse maxime de finanţare;
• capacitatea de implementare şi cofinanţare a proiectelor aprobate.
Pentru a veni în întâmpinarea localităţilor judeţului Braşov, în 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean
Braşov, a luat fiinţă asociaţia de dezvoltare intercomunitară Agenţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov (ADDJB). Statutul de asociaţie intercomunitară îi permite să-şi concentreze
eforturile spre dezvoltarea pe termen lung a comunităţilor locale membre.
Agenţia este o entitate juridică de drept privat, ce are în prezent 52 de membri, dintre care 35 sunt
membri fondatori.
Misiunea ADDJB este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor
dezvoltării durabile.
Existenţa unei strategii de dezvoltare la nivel judeţean, acceptată şi recunoscută de toate nivelurile
instituţionale, reprezintă baza de realizare a cadrului funcţional propice dezvoltării locale, oferind o
imagine unitară a ceea ce se doreşte a fi dezvoltat.
Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov s-a născut din nevoia tot mai acută de centralizare întrun document unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung
şi de prioritizare a implementării soluţiilor pentru nevoile sociale, economice şi de mediu cu care se
confruntă comunitatea actuală, respectând principiile dezvoltării durabile.
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Introducere

„Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 20132020-2030” – proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative
De la înfiinţarea Consiliului Judeţean Braşov (1992) şi până în prezent, judeţul Braşov a trăit diferite
etape de reformă a vieţii sale economico-sociale, urmând o evoluţie deseori marcată de convulsii
atât pe plan economic – prin restructurarea industrială masivă, cât şi pe plan social. Evoluţia societăţii
româneşti după anul 1989, în ansamblu, a cunoscut dese perioade de frământări economico-sociale.
Nu puţine au fost perioadele în care s-a simţit lipsa unei direcţii precise de dezvoltare în perioada de
tranziţie de la o societate totalitară la una democratică bazată pe legile pieţei libere.
Atât Instituţia Prefectului, cât şi Consiliul Judeţean Braşov au încercat să suplinească în diferite perioade
lipsa unui document programatic de esenţă, prin întocmirea unor analize temporare care ar fi putut
deveni documente de dezvoltare strategică a judeţului Braşov. Lipsa fondurilor şi a expertizei necesare
finalizării unui asemenea demers a făcut ca judeţul Braşov să nu dispună de o strategie de dezvoltare
coerentă la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
Statutul României de membru cu drepturi depline al UE a permis accesul la fondurile structurale
comunitare nerambursabile, principal instrument de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală.
Modalitatea de a atrage aceste fonduri pornea însă de la necesitatea de a demonstra că proiectele
locale propuse spre finanţare din fonduri nerambursabile se încadrează într-o strategie de dezvoltare
locală, judeţeană, respectiv regională şi naţională. Astfel, necesitatea ca judeţul Braşov să aibă o
strategie de dezvoltare a devenit prioritate a administraţiei judeţene.
La solicitarea Consiliul Judeţean Braşov, Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, cu
sprijinul experţilor în planificare din Landul Brandenburg-Germania a realizat în anul 2007 „Conceptul
de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov”, document ce a fost aprobat în Plenul Consiliului
Judeţean în data de 29.05.2007. Prin acest document de planificare ADDJB a propus administraţiei
judeţene o concepţie trans-sectorială relevantă din punct de vedere teritorial pentru viitoarele
demersuri de dezvoltare durabilă menite să creeze bunăstare în judeţul Braşov. Astfel, a fost creată
baza necesară pentru parcurgerea paşilor următori în demersul planificării strategice la nivel de judeţ –
determinarea viitoarelor linii directoare de dezvoltare, elaborarea unei strategii judeţene cu obiective
clare şi măsurabile şi conceperea unui plan de acţiuni concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor
strategice propuse.
Acest demers a fost continuat de către ADDJB prin întocmirea unei aplicaţii în vederea obţinerii de
fonduri nerambursabile puse la dispoziţie de către Comisia Europeană prin intermediul Programului
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA). Proiectul propus, intitulat „Strategia de
dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013-2020-2030” a obţinut punctajul necesar finanţării şi
ADDJB a semnat în august 2009 contractul de finanţare a proiectului obţinând fonduri prin intermediul
programului PODCA.
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1:
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major
de intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ,
Operaţiunea: Strategii de dezvoltare locală.
Obiectivul proiectului: - realizarea în judeţul Braşov a unui cadru instituţional propice implementării
politicilor publice. Realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Braşov operaţională şi acceptată de
către toţi actorii sociali.
Scopul proiectului - realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Braşov, operaţională şi acceptată
de către toţi actorii sociali. Proiectul identifică direcţiile de acţiune, obiectivele de dezvoltare clare şi
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I. Introducere
măsurabile, şi prioritizând soluţii pentru nevoile sociale, economice şi de mediu cu care se confruntă
comunitatea braşoveană respectând principiul dezvoltării durabile. Prin analize, dezbateri, cursuri
de formare proiectul a contribuit la îmbunătăţirea şi eficientizarea cadrului instituţional de luare a
deciziilor în administraţia braşoveană.

Introducere

Rezultatele proiectului:
• document strategic de planificare „Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov orizonturi 2013-20202030”, realizat prin
consultarea şi acordul actorilor implicaţi în dezvoltare;
• metodologie de implementare a strategiilor. Metodologia va fi un instrument facil de lucru folosit
în operaţionalizarea şi punerea în practică a strategiei;
• 30 de angajaţi din administraţia publică locală participanţi la cele 4 cursuri de formare şi iniţiere:
management de proiect, planificare strategică, urbanism şi amenajarea teritoriului şi dezvoltare
locală;
• 30 de angajaţi ai administraţiei publice locale implicaţi în procesul de elaborare şi dezvoltare a
strategiei;
• 3 consultări publice;
• materiale de informare, promovare, publicitare şi promoţionale.
În mod practic, strategia de dezvoltare a judeţului Braşov propusă de către ADDJB se
doreşte a fi primul instrument de planificare al perioadei post-revoluţionare care respectă
prin metodologia abordată principiile europene, democratice de întocmire a unui asemenea
document de planificare. Concret acest deziderat a putut fi atins prin metodologia şi etapele de
întocmire a strategiei:
1. S-a pornit de la chestionarea cetăţenilor judeţului Braşov, folosind eşantioane reprezentative astfel
încât,analiza, dar mai ales direcţiile de dezvoltare şi măsurile propuse în strategie, să răspundă dorinţelor
cetăţeanului. Modalitatea de abordare “de jos în sus” a documentului de planificare îi conferă unicitatea
de până acum, precum şi “normalitatea europeană” în acest domeniu. Chestionarea s-a făcut de către
o instituţie de specialitate, Centrul de Studii şi Cercetări Braşov, care a câştigat prin licitaţie dreptul de
a chestiona cetăţenii şi a interpreta rezultatele. Pentru a ţine cont de eterogenitatea problematicilor la
nivelul judeţului Braşov, studiul s-a realizat în două zone distincte: zona metropolitană Braşov şi restul
judeţului.
2. În paralel cu chestionarea cetăţenilor, echipa de implementare a proiectului a procedat la culegerea
datelor statistice necesare analizei situaţiei actuale economico-sociale a judeţului Braşov. La această
etapă am beneficiat de aportul substanţial al multor instituţii publice, private şi reperezentanţi ai
societăţii civile, care s-au oferit să ne ajute în strângerea datelor care să permită evaluarea realităţii
braşovene.
3. Rezultatele cercetării şi datele statistice cumulate au fost sintetizate şi interpretate de către echipa
de proiect, rezultatul fiind un document de lucru care a fost prezentat din nou cetăţenilor judeţului
Braşov pentru analiză şi completare în cadrul a trei dezbateri publice: la Rupea în 20 septembrie,
la Făgăraş în 21 septembrie şi la Braşov în 22 septembrie 2010. În afara acestor dezbateri publice
mediatizate, documentul de lucru a stat la dispoziţia cetăţenilor pentru consultare pe site-urile oficiale
ale ADDJB şi Consiliul Judeţean (CJ) Braşov.
4. Problemele noi apărute în cadrul dezbaterilor au fost inserate în document astfel încât, varianta
finală de lucru a fost finalizată cu scopul de fi prezentată dezbaterii şi supusă votului Plenului Consiliului
Judeţean Braşov.
Documentul strategic județean a continuat demersul de planificare existent și a integrat și prelucrat
documente de planificare strategică existente la nivel local, județean, regional și național: Strategia de
dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013-2020-2030 este realizată în concordanţă cu următoarele
documente programatice:
- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, investițiilor și solicitărilor de finanțare.
- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013,
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030
Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru 2007-2013,
Prognoza Demografică a Regiunii Centru 2003-2025,
Prognoza Demografică a Județului Brașov 2003-2025
Planul de Amenajare a Teritoriului Național 2009
Planul de Amenajare Teritorială a Judeţului Braşov 2002,
Plan județean de gestionare a deșeurilor, Județul Brașov – varianta 2010 draft
Masterplanul judeţean pentru Apă
Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţul Braşov, 2006
Plan Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială
Planul de Dezvoltare Şcolară a Judeţului Braşov, 2010
Master Planul pentru turismul național al României, 2007 – 2026
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Brașov 2009
Strategiile de dezvoltare locală ale municipiilor, orașelor și comunelor din județ (variantele
existente în 2010)

Introducere

-

5. Odată documentul votat în Plenul Consiliului Judeţean Braşov, în data de 2 noiembrie 2010,
Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov capătă putere de lege locală la nivelul judeţului Braşov, fiind
considerată din acel moment în mod formal:
• un mijloc de planificare pe termen mediu şi lung,
• un instrument de lucru al administraţiei locale realizat în folosul cetăţenilor,
• un instrument care vizează soluţionarea problemelor actuale respectând principiile dezvoltării
durabile,
• un instrument „viu”, care se dezvoltă în funcţie de nevoile şi prioritățile locale, care propune soluții
clare și realizabile, adaptate la nevoile și problemele comunităților brașovene şi care facilitează
utilizarea rațională și coerentă a resurselor existente, creînd un cadru unitar pentru fundamentarea

I.III Prezentarea generală a judeţului
Poziţionare. Situat în partea centrală a ţării, în zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul mijlociu al
Oltului, în interiorul arcului carpatic, judeţul Braşov ocupă, din punct de vedere fizico-geografic, cea
mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş.
Amplasarea sa în partea centrală a României, la îmbinarea a două mari lanţuri muntoase: Carpaţii
Orientali şi Carpaţii Meridionali, face ca judeţul Braşov să se învecineze cu alte 8 judeţe: Argeş,
Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş.
Conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, judeţul Braşov face parte din
Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, alături de judeţele Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Alba.
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Relieful județului este accidentat și crește în altitudine de la nord spre sud. La nord se află Depresiunea
Făgărașului și Depresiunea Brașov, despărțite de către culmile scunde ale Munților Perșani, iar la nordvest se întinde o parte din Podișul Târnavelor. Spre sud se înalță versantul nordic al Făgărașului, care
depășește în unele locuri 2000m altitudine, Munții Bucegi, Piatra Craiului, Postăvaru, Piatra Mare,
Munții Ciucaș și o parte din Munții Întorsura Buzăului. Văile tributare Oltului, culoarul Bran-Rucăr,
pasurile Predeal, Predeluş, Bratocea şi Tabla Buţii, introduc pronunţate denivelări transversale în acest
aliniament muntos, reducându-i masivitatea şi individualizând o serie de masive, cu particularităţi
distincte.

Clima judeţului este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de tranziţie între clima
temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental; mai umedă şi răcoroasă în zonele
montane, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele mai joase. Pe vârful Omul se
înregistrează cea mai joasă temperatură medie anuală (-2,6 0C) şi cea mai ridicată medie de precipitaţii
anuale din ţară (1.346mm).
Populaţia înregistrată la 1 iulie 2009 a fost de 597.439 de locuitori, dintre care 74 % este stabilită în
mediul urban și 26 % în mediul rural.
Resursele naturale. Judeţul Braşov deţine 32 de arii protejate dintre care două sunt parcuri naţionale/
naturale (Piatra Craiului şi Bucegi). Suprafaţa ariilor protejate din judeţ este 27.313,7 ha, reprezentând
cca. 7% din suprafaţa judeţului Braşov. Apele de munte și de șes sunt populate de specii diferite de
pești (păstrăvi, lipan, mreană etc.), iar în sistemele cu exces de umezeala, ca şi în păduri, abundă specii
de amfibieni, reptile, păsări (șorecarul comun, șorecarul încălţat, barza albă, barza neagră, vânturei,
hereți, potârnichi, acvile, cocoșul de munte, prundărișul de piatră) și mamifere (capra neagră, ursul,
căpriorul, mistrețul, râsul, etc).
În subsolul judeţului Braşov se găsesc diverse resurse: roci magmatice (în special bazalt), roci
sedimentare, mineralizaţii metalifere, ape minerale, (Zizin - cu ape carbogazoase-bicarbonatate), ape
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clorosodice la Perşani, Grid, Veneţia de Jos, Rupea, Homorod şi ape sărate de zăcământ din depozitele
de nisipuri sarmaţiene (Băile Rotbav). La acestea se pot adăuga izvoarele mezotermale de sub Măgura
Codlei şi de la Hoghiz (izvor carstic).

Introducere

Hidrografie. În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră pe de o parte apele subterane
– freatice şi de adâncime – pe de altă parte, apele de suprafaţă, reprezentate de reţeaua de râuri care
străbate teritoriul judeţului şi de lacurile naturale şi artificiale.
Întreg teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului care străbate
judeţul pe o distanţă de apromaximativ 210km de la confluenţa cu Râul Negru până la confluenţa cu
râul Ucea. Cei mai importanţi afluenţi ai Oltului din judeţ sunt: Timiş, Ghimbăşel, Bârsa, Homorodul
Mare şi Şercaia.
Tabloul apelor de suprafaţă este completat cu lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului (Urlea şi Podragu)
şi cu lacurile artificiale.
Căile de comunicaţie de pe teritoriul judeţului facilitează legătura între toate regiunile ţării. Braşovul
este un important nod feroviar, deţinând cea mai mare densitate de căi ferate din Regiunea de
Dezvoltare Centru (62 km/1000 km²). Judeţul este străbătut de şoselele internaţionale E60 şi E68 şi 848
km drumuri judeţene.

Învăţământul este un domeniu cu tradiţie în judeţul Braşov. În Scheii Braşovului, cu aproape cinci
secole în urmă (1495) a luat fiinţă prima şcoală românească şi tot aici îşi tipăreşte în secolul al XVIlea, diaconul Coresi primele cărţi în limba română. În 1850 ia fiinţă, cu sprijinul mitropolitului Andrei
Şaguna, primul liceu în limba română.
Astăzi, învăţământul braşovean dispune de universităţi de stat şi universităţi particulare, acoperind o
gamă extinsă de domenii şi specializări.
Turismul este un factor de bază în economia judeţului. În ansamblul mişcării turistice din România,
judeţul Braşov ocupă locul II (după judeţul Constanţa), ca număr de structuri de cazare şi număr de
locuri de cazare oferite, constituind cea mai importantă şi frecventată zonă sub aspectul turismului cu
caracter montan, concentrând totodată o mare diversitate de obiective turistice.
Braşovul, atestat documentar în 1235, este o destinaţie preferată de turişti deoarece păstrează şi astăzi
un patrimoniu cultural de excepţie: Biserica Neagră, renumită în toată Europa ca fiind cea mai mare
construcţie în stil gotic din sud-estul Europei, Biserica Bartolomeu, una dintre cele mai vechi clădiri în
stil romanic, Biserica Sf. Nicolae şi Prima Şcoală Românească din Şchei.
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Judeţul Braşov este renumit pentru activităţile turistice şi potenţialul pe care acesta îl deţine în domeniu.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare 7 Centru, 43% dintre structurile turistice ale regiunii sunt concentrate
în judeţul Braşov.

Introducere

Ansamblurile săteşti cu biserici fortificate din Prejmer şi Viscri fac parte din lista patrimoniului mondial
UNESCO.
Alte obiective cultural-istorice importante din judeţul Braşov: Castelul Bran, Cetatea Râşnov, Cetatea
Făgăraşului.
La nivel administrativ, din punct de vedere administrativ-teritorial, în judeţul Braşov există 58 de
administraţii publice. Astfel, judeţul Braşov cuprinde:
- 4 municipii: Braşov, Făgăraş, Codlea şi Săcele;
- 6 oraşe: Zărneşti, Râşnov, Rupea, Victoria, Predeal şi Ghimbav;
- 48 de comune şi 149 de sate.
Autorităţile administraţiei publice locale a judeţului sunt Instituţia Prefectului Braşov, subordonată
direct Guvernului României, Consiliul Judeţean Braşov, primăriile municipale, primăriile orăşeneşti şi
primăriile comunale. Între acestea există rapoarte de colaborare şi cooperare.
Sistem policentric. În judeţul Braşov există un sistem de dezvoltare în jurul orașelor: Brașov, Rupea,
Făgăraș. Aceste localităţi centrale vor trebui în viitor să reprezinte într-o mai mare măsură baza necesară
pentru viitoarele decizii de planificare. În calitate de centru urban superior – pol de creştere, oraşul
Braşov are ca sarcină aprovizionarea şi deservirea cu servicii specializate a întregului judeţ. În acest caz,
ne referim la universităţi, operă, teatru, spitale specializate şi clinici, magazine specializate, administraţia
judeţeană şi altele.
La nivelul următor, centrele urbane medii au ca sarcină aprovizionarea şi deservirea cu servicii a
propriului teritoriu şi a zonei de acoperire prin intermediul unor structuri proprii. Printre aceste
structuri se numără: şcoli gimnaziale, spitale, policlinici, farmacii, magazine pentru nevoi periodice,
cinematografe, biblioteci, centre de consultanţă în domeniul social. Oraşele Făgăraş, Rupea, precum
şi Braşov pot fi definite ca şi centre urbane medii, Braşovul având în acelaşi timp atât atribuţiile unui
centru urban superior, cât şi pe cele ale unui centru urban mediu. Zonele pe care le acoperă cele trei
centre urbane medii se pliază pe cele trei zone istorice ale judeţului Braşov (Ţara Rupei, Ţara Făgăraşului
şi Ţara Bârsei).
Particularităţi. Braşovul a devenit încă din secolul al XVI-lea, principalul centru economic prin care se
realizau intensele legături dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. În ultimele decenii, Braşovul
s-a dezvoltat ca unul din principalele centre industriale ale ţării. În prezent economia judeţului Braşov
este una foarte diversificată, cu accente puternice în domeniul industriei, o caracteristică deosebită
a economiei locale fiind dată de prezenţa a aproape tuturor ramurilor industriale. În judeţul Braşov
există mari posibilităţi pentru realizarea de investiţii, cei interesaţi având la dispoziţie o puternică şi
diversificată bază tehnico-materială, forţă de muncă corespunzator calificată, piaţă de desfacere şi o
legislaţie adecvată ce garantează drepturile investitorilor străini în România. Braşovul este judeţul cu
cel mai înalt grad de urbanizare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, cu o pondere a populaţiei
din total de 75%. La Braşov se intersectează majoritatea căilor de comunicaţie prin care se realizează
legătura între regiunile din nordul ţării cu cele din sud şi a celor din vest cu cel din est. Braşovul este
şi un important nod feroviar, judeţul deţinând cea mai mare densitate de căi ferate din Regiunea de
Dezvoltare 7 Centru (62 km/1000 km² faţă de 43 km/1000 km²).
Peisajele montane deosebite, cu elemente rare de floră şi faună, au determinat crearea a două zone
protejate pe teritoriul judeţului Braşov: Parcul Naţional Piatra Craiului cu un relief impunător şi specii
rare de floră şi faună, şi Parcul Natural Bucegi care prezintă peisaje atractive cu spectaculoase văi
glaciare.
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I.IV. Administrație locală și servicii publice
Administrația publică în județul Brașov

Introducere

1.

Cerințele privind dezvoltarea capacității administrative sunt subliniate în orientările strategice
ale Uniunii Europene privind coeziunea, în Strategia de la Lisabona revizuită și în Strategia pentru
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.
O strategie națională în domeniul reformei administrației publice a fost adoptată în 2001 şi actualizată
în 2004 în scopul accelerării schimbărilor necesare în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană.
Conform Constituției României autoritățile la nivel local sunt: consiliile județene și președinții acestora;
consiliile locale şi primarii localitaților/unităților administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune);
”Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării,
autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice” (art. 120, Constituția României),
Din 2002 în județul Brașov sunt organizate 58 de Unități Administrativ Teritoriale,
- 4 municipii – Brașov, Săcele, Codlea, Făgăraș
- 6 orașe – Zărnești, Râșnov, Predeal, Rupea, Victoria și Ghimbav
- 48 de comune în componența cărora sunt 149 de sate.
Consiliul Judeţean, conform legii 215/2001 cu completările și modificările ulterioare, privind
administraţia publică locală, este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean.
Principalele atribuții sunt:
- dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- gestionarea patrimoniului judeţului;
- gestionarea serviciilor publice din subordine;
- cooperarea interinstituţională;
Consiliul Judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în
caz de război sau de catastrofă.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
cere o altă majoritate.
Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Numărul consilierilor județeni și al celor locali este stabilit de legea 215/2001, în funcție de numărul de
locuitori.
Președintele Consiliului Județean și primarii municipiilor, orașelor și comunelor sunt aleși în mod direct,
uninominal.
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi raportat la numărul de locuitori, legislativul Consiliului Judeţean
Braşov este format din 35 de consilieri judeţeni incluzând preşedintele şi cei doi vice-preşedinţi, aleşi
pentru un mandat de 4 ani ce poate fi reînnoit.
Consiliile locale, conform legii 215/2001, au inițiativă și hotărăsc, în condițiile legii, în toate problemele
de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației
publice locale sau centrale.
Consiliile locale exercită următoarele categorii de atribuții:
- dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
- administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
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gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

Introducere

Instituția Prefectului. Conform Constituţiei României și legii 340/2004, Prefectul este reprezentantul
Guvernului în teritoriu şi coordonează instituţiile subordonate acestuia de la nivelul judeţului. El nu are
în subordine primarii, Consiliile Locale, Consiliul Judeţean şi preşedintele acestuia.
În judeţul Braşov, prefectul este asistat în activitatea sa de subprefect. Prefectul conduce instituţiile
publice deconcentrate din judeţ. Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel
local. El asigură, la nivelul judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a
hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
Prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi
dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor.
Între prefect, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții
acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare;
Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al Consiliului Județean, al
celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal.

2.

Servicii publice

Instituţiile şi Serviciile publice coordonate şi finanţate de către Consiliului Judeţean Brașov,
sunt:
- Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
- Centrul de readaptare funcţională pentru deficienţi de vedere tardivi
- Agenţia judeţeană pentru persoane cu handicap Braşov
- Centrul de zi - Rază de lumină - Braşov
- Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor
- Serviciul Public Judeţean Salvamont
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov
- Centrul Cultural Reduta
- Şcoala Populară de Arte şi Meserii
- Muzeul de Artă
- Muzeul de Etnografie
- Muzeul Casa Mureşenilor
- Muzeul Judeţean de Istorie
- Biblioteca George Bariţiu
- Camera Agricolă Judeţeană Braşov
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură prin activitatea sa reprezentarea intereselor
comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică, în cooperare cu autorități,
instituții și structuri asociative cu rol, atribuții sau preocupări în acest sens. A.T.O.P. este un organism cu
rol consultativ fără personalitate juridică a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Printre cele mai importante atribuţii ale A.T.O.P. se numară:
• monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în
vederea luării operative a măsurilor de înlaturare a acestora;
• face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate,
referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
• recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;
• elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
• elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului
judeţean şi care se dă publicităţii;
• primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi
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face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizănd în acest
scop audienţe;
• monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări
scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe,
organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie
publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
• ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor
persoanei;
Prin crearea unui parteneriat între Consiliul Județean și consilii locale, este administrat operatorul de
servicii de alimentare cu apă şi servicii de canalizare, Compania Apa.
Aria de acoperire a acestui operator este extinsă, oferind acest tip de serviciu public pentru o pondere
importantă a locuitorilor județului.
Principalele domenii de activitate ale Companiei APA Brașov vizeaza: captarea, tratarea, transportul
și distribuția apei potabile; colectarea și epurarea apelor uzate; proiectare lucrări specifice apă-canal;
analize apă potabilă și ape uzate.
Serviciile publice oferite direct sau în coordonarea Instituției Prefectului în Judeţul Brașov, sunt:
Servicii oferite direct cetățenilor:
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidenta pașapoartelor simple
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Servicii publice oferite de instituții deconcentrate, în subordinea Prefectului:
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
- Direcţia Silvică
- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
- Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
- Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă
- Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
- Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
- Direcţia Regională de Poştă
- Oficiul Judeţean de Poştă
- Direcţia Judeţeană Braşov pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
- A.R.C.E. - filiala teritorială
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice
- Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale
- Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale
- Garda Financiară - secţia Brașov
- Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor
- Oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie
- Agentia judeţeană de protecție a mediului
- Autoritatea naţională Apele Române, Direcţia Apelor Olt, S.G.A.
- Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de mediu
- Agentia judeteană pentru prestaţii sociale
- Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă
- Casa judeţeană de pensii
- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială
- Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Brașov
- Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brașov
- Casa de Cultură a Studenţilor
- Clubul Sportiv Municipal
- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”
- Direcţia Judeţeană pentru Tineret și Sport
- A.N.R.M. - Compartimentul Inspecţie Teritorială
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Direcţia judeţeană de Statistică
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Inspectoratul Teritorial în Construcţii -Centru
Inspectoratul Școlar Judeţean
Casa Corpului Didactic

Introducere

În subordinea consiliilor locale sunt organizate serviciile oferite cetățenilor, printre cele mai importate
dintre acestea fiind salubritatea, servicii de termoficare (în Brașov și Făgăraș), apă-canal, evidența
persoanelor și stare civilă (prin servicii/ birouri proprii), asistență socială, siguranța cetățeanului (prin
poliția locală).
Servicii pentru situaţii de urgenţă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov are în subordine şapte
subunităţi de intervenţie, care funcţionează în opt locaţii pe teritoriul judeţului: municipiul Braşov (2),
Bod, Făgăraş, Victoria, Zărneşti, Predeal şi Poiana Braşov.
Începând cu luna septembrie a anului 2008, în cooperare cu Unitatea de Primire Urgenţe (U.P.U.) a
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, la nivelul inspectoratului s-a operaţionalizat treptat (în
Braşov, Făgăraş, Predeal, Victoria şi Zărneşti) Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
(S.M.U.R.D.), în cadrul căruia funcţionează la fiecare subunitate câte un echipaj de prim-ajutor format
din 3 paramedici.
La nivelul întregului judeţ funcţionează şi un echipaj de terapie intensivă mobilă format din 2 paramedici,
iar din cadrul U.P.U. un asistent şi un medic.
Subunităţile inspectoratului au în dotare următoarele categorii de autospeciale şi utilaje:
• autospeciale de lucru cu apă şi spumă – cu rezervoarele pentru apă de diferite capacităţi (între
800 l şi 9.000 l), din care unele având în dotare module de descarcerare şi/sau echipamente
pentru acordarea primului-ajutor medical;
• autospeciale pentru descarcerare (inclusiv o autospecială pentru descarcerări grele); pentru
salvare şi intervenţie la înălţime; pentru intervenţie cu praf şi azot; pentru evacuarea fumului şi
a gazelor şi pentru iluminat; autospecială NBRC; autospecială pirotehnică;
• alte tipuri de dotări: autocamioane de intervenţie; autospeciale pentru intervenţie şi comandă
(ARO); motopompe remorcabile şi transportabile; stingătoare remorcabile; remorci TRAS 3000;
bărci pneumatice cu motor şi vâsle;
Printre problemele cele mai importante cu care se confruntă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
din judeţ se numără:
		 • uzura fizică a autospecialelor din dotare, majoritatea având durata de exploatare depăşită (nu
			 este cazul ambulanţelor S.M.U.R.D.)
		 • lipsa sau insuficienta dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă a autospecialelor
			 de intervenţie în localităţile judeţului şi greutăţile întâmpinate la întreţinerea acestora, acolo
			 unde există
		 • deficit de personal şi specializarea acestuia;
Serviciile voluntare sunt organizate conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
În judeţul Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 112 pompieri civili angajaţi şi un număr total
de 2.933 de pompieri voluntari înregistraţi în cadrul primăriilor.
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au în dotare în special motopompe şi autospeciale de
lucru cu apă şi spumă, majoritatea având un grad ridicat de uzură. De asemenea, la Rupea există în
dotare o autospecială pentru descarcerare, iar la Mândra, Şercaia, Şinca Nouă şi Tărlungeni câte o
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autosanitară. Pe lângă acestea, serviciile voluntare mai pot asigura intervenţia şi cu diverse utilaje, cum
ar fi: cisterne cu apă, tractoare, excavatoare, buldozere, autocamioane, microbuze.

Metodele de motivare a voluntarilor (diverse
beneficii, reduceri de impozite, plată în bani etc.)
sunt specifice fiecărei primării şi sunt stabilite
prin hotărâri ale consiliilor locale, în funcţie de
posibilităţile bugetare ale localităţilor.

3. Buna guvernare
Tiparul administrativ avut în vedere pentru viitor pleacă de la convingerea că o guvernare, locală/
județeană, trebuie realizată în interesul celor guvernați, al cetățenilor, iar rezultatele concrete să se
regăsească într-un mediu de viață mai bun pentru toți.
Buna guvernare locală funcționează cu succes axându-se pe:
		 - încurajarea democrației participative și construirea soluțiilor strategice de viitor prin consens
			 (local/ județean);
		 - legalitatea și transparența actului decizional;
		 - eficiența și coerența actului de guvernare, inclusiv responsabilitatea decidenților/ guvernanților;
		 - drepturi egale pentru toți: echitate în accesul la bunuri și servicii publice și incluziune socială.
Pentru orizontul temporal vizat de strategie, 2013-2020-2030, sunt propuse câteva tipuri de intervenție
și preocupări, pe domenii majore, care să ridice nivelul bunei guvernări, anume:
• democrația participativă - creșterea rolului și importanței participării cetățenilor în luarea
deciziilor privind comunitățile. Participarea locuitorilor la sesiunile de consultare privind dezvoltarea
județului, sau deciziile privind împrumuturile publice sau/și organizarea de referendum-uri pe probleme
de interes local/județean, constituie o resursă importantă pentru un viitor mai bun. De asemenea,
creșterea ponderii democrației participative în viața socială constituie un avantaj dat fiind că pot fi puse
la lucru resurse importante locale, informații, inteligența și capacitatea de inovare.
• capacitatea de administrare eficientă a resurselor, în deplină legalitate și transparență, cu o
incidență scăzută a suspiciunilor de corupție la nivelul arealului vizat.
• preocuparea privind dezvoltarea de programe și proiecte de dezvoltare, investiții precum și
interventii specifice protecției sociale, prin parteneriate public-private, public-public sau public- ONG,
constituie un vector de dezvoltare pentru viitor, dar și o componentă a deschiderii guvernarii către
beneficiarii săi.
• altă premisă atât a bunei guvernări, cât și a dezvoltării este dată de amplificarea relațiilor
internaționale, atât la nivel de județ - prin înfrățirea cu regiuni din străinatate -cât și la nivel local
prin înfrățirile cu municipii, orașe și comune din alte țări. Înfrățirile, cooperările în plan internațional
sunt dezvoltate în temeiul legii sau atribuțiilor autorităților locale, fiind un câștig reciproc pentru
implementarea de proiecte de dezvoltare, schimburi economice și culturale, transferul de bune practici
și modele de guvernare.
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1.1 Evoluția populației
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (iulie 2009), judeţul Braşov are o populaţie de 597.439 de
locuitori. Comparativ cu datele înregistrate în 2002 la Recensământul populației și locuințelor, în 2009
populația județului a înregistrat o creştere uşoară:
Evoluția populației județului Brașov în perioada 2002-2009
597439

598000
597000

Mediul urban, cu o populaţie de 440.434 de
locuitori are o densitate medie de 428 de
locuitori/km². Densitatea medie înregistrată în
spațiul rural al județului este de 50 de locuitori/
km². În municipiul Brașov locuiește 67% din
populația urbană a județului.
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Din suprafaţa totală de 5.363 km², aşezările rurale reprezintă 77% din teritoriul judeţului. Altfel spus, în
2009, 26% din populaţia judeţului locuieşte pe 77% din suprafaţa totală.
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Creșterea populației în 2009 este dată de creșterea numărului de locuitori din spațiul rural.

Populația care locuiește în cele 149 de sate arondate administrativ în 48 de comune s-a mărit în mod
progresiv în perioada analizată.
La nivel județean, în perioada 2002-2009, populația din mediul rural a crescut cu 8%, iar numărul celor
care locuiesc în cele 6 orașe și 4 municipii s-a diminuat cu 1%.
În 2009 aproape jumătate (47%) din populaţia judeţului locuia în municipiul Braşov. Acest fapt este
datorat numărului mare de oportunităţi de dezvoltare concentrate la nivelul reşedinţei de judeţ educaţie, locuri de muncă, localizarea principalelor instituţii ale statului, spitale, policlinici, bănci,
magazine, oportunităţi de recreere.
Creșterea numărului de locuitori ce se stabilesc în mediul rural este în strânsă legătură cu:
		 - investițiile în infrastructura de bază (extindere rețele de aducțiune apă, canalizare, reabilitări
			 căi de acces) ce s-au realizat în mediul rural în ultimii ani
		 - scăderea puterii de cumpărare a locuitorilor din orașe (cauzată în mare parte de închiderea 		
			 unor întreprinderi și implicit de pierderea locurilor de muncă)
		 - grad de poluare mai scăzut decât în mediul urban
În perioada 2002-2009 județul Brașov nu se încadrează în tendințele de diminuare a populației
înregistrate de la nivel național și regional (Regiunea Centru).
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Față de anul 2002 populația României – atât în
mediul rural, cât și în urban a scăzut cu 324.834
de persoane.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

La nivel național trendul descrescător este
imprimat în primul rând de scăderea cu 5% a
populației ce locuiește în mediul rural.
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1.2 Structura populației
În elaborarea de programe și politici de ocupare, de investiție în infrastructura de educație, precum și
de asigurare a sănătății și protecției sociale este nevoie a fundamenta deciziile pe caracteristicile de
structură ale populație.

În perioada 2002-2009 la nivelul județului Brașov a crescut ponderea persoanelor peste 35 de ani de la
50% la 54%. Grupa de vârstă cea mai afectată este 0-14 ani care, în cifre absolute, s-a diminuat cu 11.809
persoane. Din populația totală această categorie reprezintă 14%, iar evoluția ei este descrescătoare.
Segmentul de populație cu vârstă de peste 65 de ani este în creștere, numărul acestora fiind cu 10%
mai mare comparativ cu anul 2002.
Diminuarea categoriei de vârstă 0-14 ani, aflată cu preponderență în sistemul de învățământ influențează
deciziile de funcționare viitoare ale sistemului educativ din județ, efectele fiind deja simțite (comasarea
unităților de învățământ, reducerea numărului de personal implicat). Ponderea mică a persoanelor
tinere și scăderea continuă a acestora poate genera în timp deficit de forță de muncă.
Creșterea numărului de locuitori cu vârsta de peste 65 de ani – în special pensionari - necesită o
atenție specială în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de asistență socială ținând cont de faptul că
veniturile acestei categorii sunt reduse, iar nevoile, în special cele medicale, sunt mari.
Raportul de dependență persoane active/pensionari, copii este în creștere.
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În perioada de la ultimul recensământ al populației numărul de locuitori din mediul rural a crescut cu
8%. Cu excepția grupei de vârstă 0-14 ani, populația din mediul rural a crescut.
Grupele de vârstă 15-65 de ani – persoane apte de muncă - reprezintă o pondere însemnată din totalul
populației rurale.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Comparativ cu 2002 clasa de vârstă cuprinsă în intervalul 34-65 de ani a înregistrat creșteri cu 20% în
2009.
Numărul persoanelor vârstnice – deși a crescut în cifre absolute comparativ cu 2009, ca pondere din
totalul populației a scăzut cu un procent, reprezentând 14%.
Populația cuprinsă în intervalul 0-14 ani s-a diminuat cu 2% comparativ cu 2002 și este în continuă
scădere. Această tendință negativă pe termen lung poate conduce în timp ca spațiul rural să fie
caracterizat de o populație rurală îmbătrânită, fără perspective de dezvoltare.

În perioada 2002-2009 populația din mediul urban – din cele 10 orașe și municipii ale județului - a
înregistrat scăderi mari în cadrul grupelor de vârstă tinere – 0-14 ani și 15-34 de ani. Față de 2002
ponderea populației de până la 14 ani a scăzut cu 17%. Ponderea persoanelor vârstnice – peste 65 de
ani s-a mărit cu 14%. Categoria 35-64 de ani reprezintă în 2009 ponderea cea mai mare din mediul
rural.
Procesul de îmbătrânire a populaţiei a început în ambele medii de rezidenţă, iar în urban este mai
accelerat decât în rural. Trendul descrescător al numărului de tineri și creșterea numărului vârstnicilor,
corelate cu creșterea medie a speranței de viață conduc la premisa că mediul urban va fi caracterizat
de o îmbătrânire demografică.
Reducerea ponderii populației active va cauza dificultăți majore pe piața muncii, în timp ce creșterea
ponderii populației vârstnice poate crea presiune asupra sistemelor de asigurări sociale, punându-se
problema sustenabilității acestora pe termen lung.
Modificările structurale pe grupe de vârstă sunt redate și de piramida vârstelor pentru 2009.
Fluctuaţiile prezente în piramida vârstelor au
diverse cauze:
- numărul scăzut al persoanelor cu vârsta
		 între 65 şi 70 de ani este influenţat de
		 cel de-al doilea război mondial, când
		 numărul naşterilor a scăzut.
- Decretul din 1966 privind interzicerea
		 avortului a avut ca rezultat creşterea
		 populaţiei în perioada ce a urmat.
- schimbările economice şi sociale
		 provocate de revoluţia din decembrie
		 1989 au condus la o nouă scădere a
		 populaţiei.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Comparativ cu anul 2002 piramida vârstelor înregistrează modificări de structură în ceea ce privește
numărul de persoane cu vârste cuprinse între 0-4 ani.
Deși în ansamblu categoria de vârstă 0-14 ani înregistrează cele mai mari scăderi, pe grupe mici se
observă modificări semnificative.

Creșterea numărului de nou născuți poate fi considerată și un efect pozitiv al crizei economice perioada
în 2008-2010. Alocațiile maternale pentru creșterea copilului și reglementările legislative privind
obligarea angajatorului de a păstra locul de muncă pentru 2 ani, au putut reprezenta pentru o parte a
populației o măsură alternativă de asigurare a venitului pe termen scurt.

1.3 Distribuția populației
În interiorul județului există 3 regiuni – zona Făgăraș, zona Rupea și zona Brașov cu niveluri diferite
de dezvoltare – economic, social, cultural și de infrastructură. Caracteristicile specifice fiecărei zone
influențează deopotrivă și dinamica demografică.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Zona Rupea
Cele 13 localități din nord-estul județului –
grupate în jurul orașului Rupea ocupă 22% din
întreg teritoriul județului și o populație de 6%
din total județ. Densitatea înregistrată este de
32 de locuitori/km², mult sub media de la nivel
județean.
Această zonă este una dintre cele mai sărace zone
ale județului cu infrastructură slab dezvoltată în
ciuda resurselor naturale și culturale pe care le
cuprinde.
Zona Făgăraș
Situată în partea estică a județului zona are în componență 19 localități ce însumează 14% din populația
totală a județului. Comunitățile rurale împreună cu municipiului Făgăraș și orașul Victoria ocupă 34%
din suprafață. Densitatea medie este de 47 de locuitori/ km². Poziționată la poalele munților zona
dispune de potențial turistic de dezvoltare.
Zona Brașov
Cu o întindere pe 44% din teritoriu, cele 26 de localități componente, inclusiv municipiului Brașov și
zona sa metropolitană, însumează 80% din populația județului, din care 47% reprezintă populația
municipiului Brașov. Densitatea mare (202 locuitori/km²) favorizează dezvoltarea infrastructurii de
bază cu costuri de investiții mai mici față de celelalte zone.
Oportunitățile de locuire oferite de localitățile rurale – nivel de poluare redus, costuri mai mici de
întreținere, corelat cu accesul facil spre municipiu au fost un imbold pentru dezvoltarea localităților din
această zonă.
Comparativ cu anul 2002, evoluția populației a înregistrat creșteri în zonele Rupea și Brașov și diminuări
în zona Făgăraș. Municipiul Brașov – luat separat a înregistrat scăderi ale populației.
Zona Rupea deține ponderea cea mai mare în
ceea ce privește populația din grupa de vârstă
0-14 ani. Comparativ cu anul 2002 în localitățile
componente, această categorie a înregistrat
creșteri de efectiv - 143 de persoane (2%).
Numărul mare al populației de etnie rromă din
această zonă influențează direct aceste creșteri.
În celelalte zone – această categorie de vârstă
s-a diminuat mult față de 2002– în zona Făgăraș
cu peste 2.060 de locuitori (17%), iar în zona
Brașov cu peste 9.300 (13%).

Zonele Făgăraș și Brașov înregistrează scăderi în
ceea ce privește ponderea categoriei de vârstă
15-34 de ani. Altfel spus, în cele 2 zone procesul
de îmbătrânire demografică este mai accentuat.
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1.4 Mişcarea naturală a populaţiei
Evoluţia populaţiei este influenţată de sporul natural şi de cel al migraţiei.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Sporul natural
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate pe parcursul
unui an. Evoluţia mişcării naturale a populaţiei judeţului în perioada 2002-2009 a înregistrat scăderi ale
sporului natural.
Sporul natural a înregistrat în ultimii 2 ani valori semnificativ mai mari comparativ cu perioada analizată
atât în mediul rural, cât și în cel rural.
Numărul mare de nașteri înregistrate are un rol
semnificativ în evoluția demografică generală a
județului
Rata de natalitate - reprezintă născuții vii dintrun an calendaristic, care revin la 1.000 locuitori
(cu domiciliul permanent) la 1 iulie din anul
respectiv.
Rata de natalitate la nivel de județ este de 11 nou născuți anual la un număr de 1.000 de locuitori. În
mediul urban rata de natalitate înregistrată este mai mică comparativ cu mediul rural.

Soldul schimbărilor de domiciliu în județul Brașov - indicator ce reprezintă diferența dintre numărul
persoanelor sosite în județ prin schimbarea domiciliului (imigrante) și numărul persoanelor plecate prin
schimbarea domiciliului (emigrate) în perioada 2002-2009 are o evoluție fluctuantă dar înregistrează
valori pozitive.

Numărul de stabiliri în mediul rural este mult mai mare decât numărul stabilirilor în mediul urban.
Conform datelor prezentate, în orașele și municipiile județului numărul celor care au plecat este mult
mai mare decât al celor ce şi-au stabilit aici domiciliul.
Datorită faptului că, în perioada 2002-2009, numărul celor care îşi stabilesc domiciliul în aşezările rurale
este proporţional cu cel al plecărilor din oraşe, se poate concluziona faptul că tendinţa de migrare este
din urban spre rural.
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1.5 Prognoza populaţiei
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Prognoza populaţiei pentru perioada 2003-2025 este concepută pe baza datelor furnizate de către
Institutul Naţional de Statistică. Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează
asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia (internă şi externă).
Evoluţia fenomenelor demografice în România confirmă un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire
demografică la nivelul tuturor judeţelor, proces determinat de creşterea numărului şi a proporţiei
populaţiei adulte şi vârstnice, concomitent cu scăderea numărului şi a proporţiei populaţiei tinere sub
15 ani.
Menţinerea fertilităţii la un nivel scăzut, creşterea speranţei de viaţă la naştere, soldul negativ al
migraţiei externe au dus la scăderea populaţiei judeţului Braşov.
Cele trei variante ale prognozei la nivel naţional, regional şi judeţean pentru perioada 2003-2025 arată
tendinţa de evoluţie a efectivului populaţiei.

Sistemul de învăţământ preşcolar se va confrunta cu o scădere continuă a numărului populaţiei cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani. Astfel, în 2025 este preconizată o diminuare cu 26,4% faţă de 2005.
Scăderea numărului şcolarilor prognozată în următorii ani va cauza probleme în sistemul de învăţământ.
Şcolile din mediul rural şi cele din oraşele fără perspectivă economică şi unde numărul celor ce pleacă
este mare, vor fi nevoite să îşi reducă numărul de cadre didactice sau să îşi înceteze activitatea.
De asemenea, scăderea dramatică prognozată la vârsta studiilor liceale şi universitare va determina
probleme de organizare instituţională şi pe piaţa forţei de muncă prin apariţia unui deficit de capital
uman specializat.
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1.6. Structura etnică
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În judeţul Braşov structura etnică, conform datelor de la recensământul anului 2002, poate fi
reprezentată astfel: total locuitori 589.028 mii locuitori din care: români 514.161 (87,29%), maghiari
50.956 (8,65%), germani 4.418 (0,75 %), rromi 18.313 (3,11%) deşi, numărul real al populaţiei rrome este
cu mult mai mare.
Se constată o reticenţă din partea acestora din urmă în a se declara de etnie rromă. Cu toate acestea
se observă că în localităţi precum Augustin, Apaţa, Ormeniş, Ungra, Măieruş, Racoş, Şoarş, această
etnie reprezenta deja în 2002, între 20 și 50% din totalul populaţiei locale. Spre exemplu, în comuna
Apaţa, la recensământul din 2002 s-au declarat cetăţeni de etnie rromă un număr de 146 de persoane.
O estimare a executivului primăriei Apaţa relevă însă un număr de peste 1.200 de persoane de etnie
rromă. În cartierul Gârcini din municipiul Săcele se află cea mai mare comunitate de rromi din judeţ.
Conform datelor recensământului din 2002 în acest cartier s-ar afla numai 1.291 de cetăţeni de etnie
rromă. În realitate, conform estimărilor Instituției Prefectului Brașov, numărul acestora depăşeşte cifra
de 8.000.
Problema nu este nici pe de parte numărul nedeclarat al etnicilor rromi. Problematica este mult mai
diversă cu efecte pe plan economic, social, de ordine publică etc. Lipsa veniturilor majorităţii etnicilor
rromi, slaba educaţie, mentalitatea aparte privind societatea şi regulile ei, slaba integrare în comunitate,
gradul ridicat de criminalitate în aceste comunităţi, probleme de educaţie, igienă, sănătate, lipsa
proprietăţii şi a condiţiilor minimale de trai, fac ca problema rromilor să fie tratată în mod particular
într-o strategie care să analizeze toate aspectele menţionate.
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Puncte Tari

Oportunităţi

două treimi din totalul populaţiei judeţului locuieşte în mediul urban
sporul natural pozitiv în special în mediul rural şi în zona metropolitană
spor natural pozitiv în special după 2007
multiculturalitate şi interculturalitate datorată diversităţii etnice cu
tradiţie de 800 de ani
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• accentuarea gradului de dependenţă (raportul dintre persoanelor vârstnice şi
cele active), cauzată de procesul de îmbătrânire a populaţiei
• menţinerea scăzută a natalităţii va amplifica procesul de îmbătrânire a
populaţiei judeţului
• potrivit prognozelor populaţia din mediul rural va scădea riscând să ducă la
închiderea unor unităţi economice, la degradarea sistemului de aprovizionare
a serviciilor economice şi de consum
• scăderea numărului populaţiei tinere va genera în timp efecte negative pe
piaţa muncii - lipsa personalului specializat
• scăderea în mediul rural a populaţiei de vârstă şcolară poate determina
închiderea/desfiinţarea/dispariţia unor unităţi şcolare
• migrarea personalului de specialitate, în special a celui înalt calificat şi
performant, cauzată de condiţiile de muncă din sectorul social, de salariile mici
şi lipsa echipamentelor/dotărilor performante;
• concentrarea mare a etnicilor rromi în unele zone rurale duce la diminuarea
procesului de integrare în colectivitate a grupurilor dezavantajate.
• densitatea scăzută a localităţilor din nord şi nord-vest duce la o distribuţie
inegală a populaţiei şi dezvoltării pe ansamblu a judeţului
• rata mare a migraţiei populaţiei din oraşele Făgăraş şi Rupea poate duce în
timp la creşterea numărului locuinţelor abandonate
• în ciuda condiţiilor de trai precare, comunităţile de rromi înregistrează o
natalitate foarte mare, care, dacă nu e secondată de o creştere economică şi
de creşterea veniturilor acestei etnii va duce la probleme sociale grave.

Riscuri

Puncte Slabe

• scăderea continuă a ponderii populaţiei tinere din totalul populaţiei, în special,
a grupelor de vârstă 0-19 ani în zonele Făgăraș și Brașov
• migraţia tinerilor din mediul rural, în special a celor cu pregătire profesională
din cauza lipsei oportunităţilor de dezvoltare
• densitate scăzută a populaţiei în zonele din nordul şi vestul judeţului
• concentrarea populaţiei şi mai ales a populaţiei active în zona metropolitană
• îmbătrânirea populaţiei
• dezvoltarea fenomenului migraţiei şi, mai ales, al migraţiei forţei de muncă
• reducerea numărului de etnici germani
• concentrare mare în unele zone a etnicilor rromi fără venituri şi cu un grad
scăzut de integrare în comunitatea judeţului

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea socio-economică a
zonei metropolitane a municipiului Braşov poate influenţa migraţia
tinerilor
• implementarea unor programe de dezvoltare locală (ex. LEADER) poate
mări atractivitatea zonelor rurale şi poate, astfel, preîntâmpina mărirea
dezechilibrului demografic urban-rural

•
•
•
•

Analiza SWOT – Populaţie

1. Populaţie
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

1. Populaţie
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II.

Analiza
situaţiei actuale
a judeţului
Braşov

2.

Social

2 Social

2.1.Locuinţe
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Fondul locativ din judeţul Braşov a cunoscut după 1990 o evoluţie similară situaţiei existente la nivel
naţional, rata de creştere fiind de doar 6%. În această perioadă s-a construit relativ puţin, cererea de
locuinţe fiind superioară ofertei existente.
Numărul locuinţelor înregistrate în anul 2008, în judeţul Braşov, era de 227.209, 95% dintre acestea
aflându-se în proprietate privată. Mediul urban deţine o pondere de 75% din totalul locuinţelor.

Numărul total de locuinţe existente la nivelul judeţului în 2008 a crescut cu 2% faţă de anul 2002.
În perioada 2002-2008, o rată mai mare de creştere a numărului de locuinţe se evidenţiază în localităţile
aflate în zona metropolitană a municipiului Braşov şi care au cunoscut o dezvoltare imobiliară
semnificativă în ultimii ani: comuna Sânpetru (26%), comuna Hărman (22%) şi comuna Cristian (12%).
Poziţionarea în imediata apropiere a municipiului Braşov, accesul facil către centrul oraşului şi
posibilitatea de a construi locuinţe individuale, au reprezentat principalele avantajele şi motivaţia
pentru care populaţia a migrat spre aceste zone. Acest fapt este susţinut şi de creşterea numărului de
persoane care şi-au stabilit domiciliul în aceste localităţi (în anul 2008 faţă de anul de referinţă 2002):
comuna Sânpetru (198%), comuna Hărman (113%) şi comuna Cristian (48%).
Alte localităţi care au înregistrat creşteri în ceea ce privește numărul de locuințe în perioada analizată,
sunt cele aflate în zone turistice, cum ar fi: Moieciu (14%) şi Predeal (18%). Zona Rupea se remarcă în
integralitate printr-o rata scăzută de locuinţe nou construite.

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Locuinţe terminate la sfârşitul anului, pe medii de rezidenţă,
evoluţie 2000 – 2008

În perioada 2000-2008, în judeţul Braşov au fost construite 6.940 de locuinţe noi, din care 4.386 în
mediul urban (63%), respectiv 2.554 în mediul rural (37%).
În aceeaşi perioadă, media în Regiunea 7 Centru este de 5.338 de noi locuinţe, Braşovul situându-se pe
locul trei după judeţele Sibiu (9.383) şi Mureş (6.965).
Numărul de locuinţe nou construite în anul 2008 a înregistrat o creştere importantă în ambele medii
de rezidenţă.
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2 Social

Harta de mai sus reflectă o concentrare mai mare de locuinţe noi în localităţile din apropierea
municipiului Braşov, unde a crescut numărul proiectelor imobiliare, precum şi în comunele Bran şi
Moieciu, în care s-a dezvoltat turismul rural.
Cea mai mică pondere din totalul locuinţelor construite la nivelul judeţului, o au cele realizate din
fonduri publice, doar 7% din fondul locativ construit în perioada 2000-2008, fiind finanţat din astfel
de surse.
În anii 2004, 2006 şi 2008 au fost realizate mai multe locuinţe din surse publice, explicaţia fiind că
în această perioadă au fost derulate programe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Totuşi, acestea
nu acoperă cererea existentă, în special în rândul tinerilor.
În ceea ce priveşte locuinţele realizate din fonduri private (inclusiv fondurile populaţiei), se poate
observa o creştere de 3 ori mai mare faţă de anul 2000. Cea mai importantă creştere se constată în
anul 2008 – 76% faţă de anul precedent. Cel mai probabil, această explozie se datorează proiectelor
rezidenţiale care au început să se dezvolte, în special, în apropierea municipiului Braşov.
Mai mult, dacă în perioada 2000-2007 locuinţele realizate din fondurile populaţiei reprezentau între
88% şi 100% din totalul fondului locativ construit din surse private, în anul 2008 acest raport s-a
diminuat la 65%.
În anul 2009 în judeţul Braşov s-au finalizat şi
au fost date în folosinţă 1.728 de locuinţe dintre
care 61% au fost construite în municipiul Braşov.
Prin Programul de construcţii locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, program derulat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, se
estimează că în anul 2010, în judeţul Braşov vor
fi finalizate în total 250 de apartamente (72 în
Predeal, 140 în Făgăraş, 38 în Săcele).
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Conform datelor furnizate de primării, în anul 2009 în judeţ au fost depuse 610 dosare pentru acordarea
unei locuinţe sociale. Cel mai multe cereri au existat în oraşele Predeal (142) şi Rupea (114). În municipiul
Braşov au fost depuse 33 de noi cereri şi au fost evaluate şi reevaluate în total 115 dosare, din care au
fost aprobate 91.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Efectele crizei economice se resimt și în domeniul construcțiilor de locuințe. Începând cu anul 2009
a scăzut numărul de imobile nou construite, iar lucrările s-au suspendat în multe dintre proiectele
rezidențiale demarate.
Scăderea puterii de cumpărare, în special a familiilor tinere, înăsprirea condițiilor de creditare impuse
de către bănci, precum și nesiguranța locurilor de muncă cauzată de restructurările existente pe piața
actuală a muncii, pot influența în mod negativ construcția de locuințe noi. Astfel, în pofida unei cereri
relativ mari de noi locuințe, majoritatea celor interesați nu dispun de resursele financiare necesare.
Raportată la populaţia judeţului de 596.642 de locuitori în 2008, media persoanelor ce trăiesc într-o
locuinţă este de 2,63. În mediul urban această medie este de 2,60, iar în mediul rural de 2,72.
În state industrializate ca Germania, Olanda sau
Finlanda media persoanelor dintr-o locuinţă este
mai scăzută, fiind de aproximativ 2,1-2,2, fapt
generat de pierderea tradiţiei familiilor lărgite,
în aceste state existând multe gospodării în care
traieşte o singură persoană.
Suprafaţa locuibilă desfăşurată a judeţului
Braşov în anul 2008 era de 9,1 milioane m², din
care mediul urban deţinea 72% (6,5 milioane de
m²).
Din raportarea numărului total de locuinţe la
suprafaţa locuibilă desfăşurată din anul 2008,
rezultă o suprafaţă medie de 40 m2 per locuinţă,
la nivelul judeţului, cu o medie mai ridicată în
zona rurală (44,2 m2), respectiv mai scăzută în
oraşe şi municipii (38,6 m2).

În judeţul Braşov, unui locuitor îi revine în medie o suprafaţă locuibilă de 15,25 m² (vezi harta), peste
media înregistrată la nivel naţional (14,98 m²).
Confortul pe care îl oferă locuinţele este măsurat în funcţie de anumiţi indicatori ce caracterizează
dotările cu care sunt echipate acestea.
Potrivit datelor de la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002, gradul de dotare în județ
este următorul:
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Gradul de confort al locuinţelor din mediul rural este mai scăzut, doar o pondere mică a acestora
beneficiind de instalaţie de apă caldă, canalizare, grup sanitar sau baie în interiorul locuinţei. Această
situaţie este cauzată de lipsa reţelelor publice de apă şi canalizare la care s-ar putea racorda populaţia.
O atenţie specială trebuie acordată condiţiilor în care trăiesc etnicii rromi.
Astfel, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, în anul 2002, un număr de 4.084 de locuinţe
aparţineau acestei categorii, iar media persoanelor dintr-o gospodărie era de 4,5 persoane, mult mai
ridicată decât cea existentă la nivel judeţean.
Gradul de sărăcie a populaţiei rrome se reflectă şi în condiţiile de locuit. Potrivit aceleiaşi surse, cele mai
multe dintre locuinţe nu beneficiază de grup sanitar (88%), baie (93,5), de alimentare cu apă (41,5%),
canalizare (89,3) sau energie electrică (80%).
Potrivit datelor furnizate de primăriile localităţilor, în anul 2010 la nivelul judeţului figurau un
număr de 8.124 de gospodării care aparţineau populaţiei de etnie rromă, iar suprafaţa totală
ocupată de această comunitate este de 5,56 km². Potrivit aceloraşi surse, media la nivel de judeţ din
comunităţile de romi este de 5 persoane/locuinţă.
Din discuțiile cu lideri ai comunităţilor de rromi din judeţ, a reieșit faptul că există și situaţii în care,
într-o comunitate, numărul de persoane dintr-o gospodărire ajunge la 18 persoane. Această
medie, cea mai ridicată, se întâlneşte în municipiul Săcele, unde există şi cea mai mare comunitate din
judeţ (aproximativ 8.500 de persoane).
În ceea ce priveşte situaţia juridică a terenurilor pe care se află gospodăriile etnicilor rromi, de cele mai
multe ori este vorba despre terenuri aflate în proprietate publică sau privată a localităţii sau a unor
particulari şi care sunt ocupate în mod abuziv de către rromi, majoritatea terenurilor şi a locuinţeor
nefiind intabulate. Există, însă, şi cazuri în care romii deţin locuinţe sau terenuri proprietate personală.
Având în vedere situaţia precară în care trăieşte o parte importantă a etnicilor rromi, sunt necesare
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acţiuni comune ale tuturor factorilor interesaţi (comunitate, autorităţi) pentru clarificarea situaţiei
juridice a terenurilor şi imobilelor în care locuiesc aceştia, pentru crearea condiţiilor de racordare la
utilităţi sau punerea la dispoziţie/construirea de locuinţe sociale, etc.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

2.2. Educaţie
Documentele ce atestă istoria învăţământului braşovean vorbesc de o tradiţie importantă în domeniu,
tradiţie ce merită să preocupe generaţiile viitoare, pentru ca personalităţilor marcante ale culturii
româneşti formate în şcoala braşoveană (precum Alexandru Lepădatu, Ciprian Porumbescu, Dumitru
Stăniloaie, Gheorghe Dima, Lucian Blaga, Titu Maiorescu) să li se alăture şi alţii. În Braşov a luat fiinţă
Prima Şcoală Românească, atestată pentru prima dată în documente în anul 1495, împreună cu
tiparniţa lui Coresi, unde s-a tipărit primul almanah românesc şi prima gramatică românească. Alte
dovezi incontestabile ale tradiţiei şcolii braşovene sunt Colegiul Naţional Andrei Şaguna a cărui piatră
de temelie a fost aşezată de episcopul, devenit ulterior mitropolit, Andrei Şaguna, în 1851 şi şcoala
gimnazială înfiinţată de Johanes Honterus la jumătatea secolului al XVI-lea.
În prezent, învăţământul braşovean este structurat pe trei niveluri: preşcolar, preuniversitar (şcolargimnazial şi liceal cu profil teoretic sau tehnic) şi universitar.

2.2.1. Învăţământul preşcolar
Oferta educaţională din învăţământul preşcolar este asigurată, în principal, de sectorul public şi
completată de sectorul privat care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare importantă.
În 2009 grădiniţele particulare reprezintă 8% din totalul grădiniţelor existente în judeţ, cele mai multe
aflându-se în municipiul Braşov (17).
În ceea ce priveşte distribuirea grădiniţelor pe medii de rezidenţă, raportul este în favoarea mediului
rural cu 58%. În pofida acestui fapt, doar 30% din totalul copiilor înscrişi în grădiniţe, urmează cursurile
în unităţi din zona rurală, în timp ce 76% dintre cadrele didactice activează în mediul urban. Pentru
unităţile din mediul urban media este de 119 copii, iar pentru cele din mediul rural este de 38 de copii.
Planul Inspectoratului Şcolar Judeţean privind
restructurarea reţelei şcolare vizează şi
învăţământul preşcolar. În acest sens, în anul
şcolar 2009-2010, 7 grădiniţe din municipiul
Braşov care funcţionau în condiţii improprii au
fost mutate în corpurile unor şcoli generale.
Potrivit aceleiași surse, pentru anul şcolar 20102011 se preconizează că un număr de 37 de
grădiniţe din judeţul Braşov, din mediul urban,
vor fi comasate, dintre acestea 19 fiind fără
personalitate juridică şi 18 cu personalitate
juridică.
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Aceste măsuri sunt necesare pentru eficientizarea învăţământului preșcolar, printre principalele cauze
numărându-se scăderea numărului de preşcolari, spaţiile utilizate ineficient sau costurile ridicate cu
întreţinerea spaţiilor.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Rezultatele estimate ale procesului de restructurare sunt reducerea costurilor salariale prin diminuarea
efectivelor de cadre didactice și personal auxiliar, reducerea costurilor de funcționare a unităților,
rezolvarea problemelor apărute ca urmare a retrocedării unor clădiri în care funcţionau grădinițe etc.

2.2.2. Învăţământul preuniversitar
Începând cu anul şcolar 2000-2001 se constată o scădere a populaţiei şcolare din învăţământul
preuniversitar braşovean, scăderea înregistrată în anul 2009-2010 fiind de 26%.
Diminuarea numărului de elevi s-a produs în ambele medii de rezidenţă şi în toate cele trei niveluri de
învăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) şi este în strânsă legătură cu evoluţia demografică.
În pofida tendinţei de diminuare existentă la nivel judeţean, în perioada analizată se constată o creştere
în mediul rural a numărului de elevi înscrişi în forme de învăţământ liceal.

În pofida tendinţei de diminuare existentă la
nivel judeţean, în perioada analizată se constată
o creştere în mediul rural a numărului de elevi
înscrişi în forme de învăţământ liceal.
Numărul de elevi a înregistrat o scădere de 25%
în cazul învăţământului primar, 35% pentru cel
gimnazial şi 15% pentru învăţământul liceal.
În strânsă legătură cu diminuarea numărului
de elevi se remarcă şi diminuarea numărului
de cadre didactice. În anul şcolar 2009-2010
în învăţământul preuniversitar îşi desfăşurau
activitatea 5.555 de cadre didactice (învăţători
şi profesori). Explicaţia provine din politica
managerială existentă la nivelul judeţului, ce are
ca obiectiv creşterea calităţii actului educativ prin
promovarea personalului calificat şi diminuarea
procentului de personal didactic necalificat

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

39

2 Social

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Raportul elevi/cadre didactice s-a menţinut
constant în ultimii ani şi se datorează scăderii
numărului de cadre didactice şi de elevi. Acest
fapt ar putea fi valorificat, în special în mediul
rural, putând conduce la creşterea nivelului
calitativ al actului didactic, profesorii, respectiv
învăţătorii putând să dedice mai mult timp
pentru instruirea fiecărui elev în parte.
Infrastructura şcolară a judeţului Braşov
numără 234 de unităţi şcolare, dintre care
150 cu personalitate juridică şi 84 de unităţi
arondate. Cele mai multe se află în localităţile
rurale, respectiv 139.
În anul 2003 au fost înfiinţate clase Şcoala de
Arte şi Meserii (cu o durată de 2 ani) în 33 de
unităţi şcolare din judeţul Braşov, dintre care 7 în
mediul rural. Potrivit statisticilor naţionale SAMurile şi-au dovedit incapacitatea de a pregăti o
forţă de muncă conformă cu cerinţa existentă pe
piaţă.
Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean,
începând cu anul şcolar 2008-2009, nu s-au
mai făcut înscrieri în clasa a IX-a la SAM-urile
din Comăna de Jos, Ormeniş, Racoş şi Tărlungeni, acestea urmând să funcţioneze doar pentru elevii
deja înscrişi. În prezent mai există astfel de clase la Prejmer (Colegiul pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară “Ţara Bârsei”), Bran (Liceul Teoretic “Sextil Puşcariu”), Feldioara (Liceul Teoretic “Petru
Rareş”) şi Codlea (Şcoala de Arte şi Meserii).
Potrivit deciziilor luate la nivel naţional, începând cu anul şcolar 2009-2010 nu s-au mai acordat clase
în cadrul SAM-urilor, acestea urmând să funcţioneze doar pentru elevii înscrişi.
Elevii care urmau cursurile unei şcoli de arte şi meserii obţineau un certificat de competenţe profesionale
de nivel I de calificare, fiind singurul traseu educaţional care permitea obţinerea unei calificări la sfârşitul
celui de-al doilea an de studii postgimnaziale, având posibilitatea de a obţine un loc de muncă. Astfel,
elevii din mediul rural care ar fi putut obţine o calificare într-o meserie (mecanică, electromecanică,
automatizări, construcţii, instalaţii etc.), vor trebui să urmeze clasele de liceu.
Toate aceste modificări ar putea avea efecte negative în sensul creşterii abandonului şcolar în rândul
elevilor din mediul rural, care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a urma cursurile unui
liceu la oraş (mai ales în cazurile în care acestea se află la o distanţă mare faţă de localitatea de domiciliu).
Alături de scăderea demografică, o altă cauză a diminuării populaţiei şcolare o reprezintă
abandonul şcolar. Abandonul şcolar în mediul rural în perioada 2000-2009 este în medie 1% pentru
ciclul primar şi 3,85% pentru clasele gimnaziale, în timp ce în urban, rata de abandon este mai mică
(sub 1%). Abandonul şcolar apare, în general, în rândul categoriilor sociale defavorizate: rromi, familii
destrămate, copii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară.
Potrivit datelor colectate de la primării şi din comunităţile de rromi, în anul şcolar 2009-2010, la nivelul
întregului judeţ rata medie a abandonului şcolar (clasele I-VIII) în comunităţile de rromi este de 19%.
Există, însă, localităţi în care media depăşeşte 50% (Săcele 61%, Mândra 60%, Vulcan 64%, Zărneşti
67%, Bod 50%, Făgăraş 56%). În municipiul Săcele, dintr-un total de 3.900 de copii înscrişi în clasele
I-VIII, 2.372 au abandonat şcoala.
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Harta de mai sus evidenţiază repartizarea teritorială a instituţiilor de învăţământ secundar inferior
(clasele IX-X) şi superior (XI-XII/XIII), care se află, în principal, în mediul urban. Astfel, elevii din mediul
rural sunt nevoiţi să parcurgă distanţe relativ mari pentru a putea urma cursurile unui liceu, colegiu sau
unei şcoli de arte şi meserii.
Transportul elevilor din zona rurală către licee se face de cele mai multe ori prin intermediul firmelor
publice sau private care asigură transportul rutier în comun sau cu trenul. Există, însă, şi cazuri în care
autorităţile publice au în dotare microbuze speciale pentru transportul elevilor la liceele din apropiere
(Jibert, Şoarş). În ceea ce priveşte transportul elevilor la şcolile din interiorul comunelor, cea mai mare
parte a autorităţilor deţin microbuze şcolare pentru transportul copiilor.
Municipiul Braşov se remarcă prin cea mai variată ofertă (3 colegii cu statut de şcoală europeană),
un număr important de elevi din localităţile învecinate optând pentru instituţiile de învăţământ din
municipiu.
Pentru eficientizarea învăţământului preuniversitar din judeţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean a realizat
un plan de restructurare a reţelei şcolare. Acest proces a fost iniţiat încă de la începutul anului şcolar
2009-2010 prin comasarea a două sau trei unităţi şcolare într-una singură, principalele cauzele fiind
numărul mic de elevi, sub efectivele impuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
spaţii utilizate ineficient, costuri ridicate cu utilităţile sau chiriile (în cazul spaţiilor retrocedate).
La începutul anului şcolar 2009-2010 au fost comasate 13 unităţi şcolare din care au rezultat 6 noi
unităţi (4 şcoli generale, 1 grup şcolar industrial şi un colegiu tehnic) care îşi desfăşoară activitatea în
corpurile de clădire ale fostelor şcoli.
Procesul de comasare va continua şi în anul şcolar 2010-2011, când se preconizează că un număr de
38 de unităţi arondate (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii tehnice) vor fi comasate cu instituţii cu
personalitate juridică.
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În ceea ce priveşte învăţământul pentru minorităţi, judeţul Braşov îşi păstrează caracterul multicultural
continuând tradiţia învăţământului în limbile maghiară şi germană. Reprezentative sunt unităţile
şcolare: Colegiul Naţional „Aprily Lajos”, Liceul „Johannes Honterus” din municipiul Braşov, precum și
din Săcele - Liceul Zajzoni Rab Istvan.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Copiii cu cerinţe educative speciale (CES) beneficiază de programe specializate – educaţionale şi
terapeutic recuperatorii, în funcţie de gradul deficienţei, derulate prin învăţământul special în cadrul
căruia se urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi psihice şi fizice care să îi apropie cât mai mult de copiii
normali, facilitând integrarea acestora în instituţiile de învăţământ şi în comunitate.
În anul 2010, în judeţul Braşov există 5 unităţi de învăţământ special în care beneficiază de asistenţă
specializată un număr de 501 copii, cu vârste între 3 şi 25 de ani.
În aceste unităţi pot beneficia de servicii educaţionale suplimentare şi elevii care provin din învăţământul
de masă şi care au hotărâri de integrare sau recomandări pentru aceste servicii. Aceasta asistenţă este
acordată prin intermediul cadrelor didactice itinerante angajate în cadrul acestor unităţi.

În ceea ce priveşte gradul de dotare, infrastructura educaţională pentru învăţământul preuniversitar
este concentrată în mare parte în municipiul Braşov, aici existând cel mai mare număr de săli de clasă
(1.538), ateliere (111), laboratoare (567), săli de gimnastică (66) sau terenuri de sport (54).
În mediul rural existau în anul şcolar 2008-2009, doar 10% din totalul atelierelor şcolare şi laboratoarelor,
17% din totalul terenurilor de sport, respectiv 24% din sălile de gimnastică din judeţ.

2.2.3. Programul „A doua şansă”
Programul „A doua şansă” se derulează la nivel naţional şi reprezintă o alternativă pentru acele
categorii defavorizate de persoane (copii, tineri sau adulţi) care au depăşit vârsta de şcolarizare şi care
nu au urmat deloc sau nu au finalizat cursurile învăţământului obligatoriu.
În judeţul Braşov sunt înscrise în program 12 unităţi şcolare din localităţile: Codlea, Braşov, Ormeniş,
Tărlungeni, Racoş, Râşnov, Făgăraş, Cincu, Dumbrăviţa, Săcele şi Comăna de Jos.
În perioada 2005-2009, 1.774 de persoane s-au înscris în cadrul unuia dintre cele 2 niveluri învăţământ
primar şi învăţământ secundar inferior (cu o componentă de pregătire profesională), cei mai mulţi
provenind din municipiile Săcele (33%), Codlea (16%) şi Braşov (12%).
În perioada analizată au absolvit cursurile acestui program şi au primit certificat de absolvire a
învăţământului primar 559 de persoane, respectiv certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu
sau certificat de calificare a competenţelor profesionale (nivel I), 282 de persoane, numărul de
absolvenţi fiind în creştere.
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2.2.4. Învăţământul universitar
Oferta educaţională pentru învăţământul superior din judeţul Braşov este una variată, universităţile
publice şi cele private asigurând specializari în diverse domenii.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Învăţământul universitar este concentrat
în municipiul Braşov, fiind reprezentat de 2
instituţii publice - Universitatea „Transilvania”
şi Academia forţelor aeriene „Henri Coandă”
- şi 3 private - Universitatea „Spiru Haret”,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi
Universitatea „George Bariţiu”.
Universitatea „Transilvania” oferă posibilitatea
studenţilor de a opta pentru una sau mai multe
din specializările: inginerie, silvicultură, litere,
drept şi sociologie, ştiinţe economice, turism,
muzică, medicină, construcţii etc. care pot fi
urmate în cadrul programelor de licenţă (zi, ID,
FR), masterat sau doctorat, în timp ce studenţii
care urmează cursurile Academiei forţelor
aeriene „Henri Coandă” obţin specializare în
management aeronautic.
Se observă un trend crescător atât pentru studenţii înscrişi în învăţământul public, cât şi pentru cei
din sistemul privat. Creşterea spectaculoasă se remarcă în sistemul particular, în anul universitar 20082009 numărul de studenţi fiind de aproape 4 ori mai mare raportat la anul universitar 2000-2001.
În anul universitar 2007- 2008, în învăţământul superior privat, raportul cadre didactice/studenţi era de
1/205 (1 cadru didactic la 205 studenţi), în timp ce în sistemul public raportul era de 1 cadru didactic
la 21 de studenţi.

În cadrul celor trei universităţi particulare
menţionate mai sus, sunt disponibile
specializările: ştiinţe economice, ştiinţe sociale,
juridice şi administrative, etc.
În ultimii ani, învăţământul universitar braşovean
a cunoscut o dezvoltare importantă, fapt
reflectat şi de numărul de studenţi în continuă
creştere.
O analiză a numărului de studenţi înscrişi în ultimii 5 ani la facultăţile din cadrul Universităţii „Transilvania”
Braşov, evidenţiază, în continuare, un interes crescut pentru Facultăţile de Ştiinţe Economice, Drept şi
Sociologie.
În perioada 2005-2009, 31% dintre cei 13.296 de absolvenţi ai Universităţii de stat, au provenit de la
cele două facultăţi (2.291 – Ştiinţe Economice, 2.067 – Drept şi Sociologie). Alte facultăţi care au avut
în ultimii 5 ani aproximativ câte 1.000 de absolvenţi, sunt: Inginerie mecanică, Inginerie tehnologică,
Litere, Psihologie şi ştiinţele educaţiei, Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor.
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

Sursa datelor: Universitatea „Transilvania” Braşov, 2010

Creşterea foarte mare a numărului de studenţi, raportată la numărul de cadre didactice, pune sub
semnul întrebării standardele de calitate din învăţământul particular. În plus, criteriile de calitate
ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), reglementează un raport
optim studenţi/cadre didactice, la o valoare de 14/16 studenţi la 1 profesor.
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Absolvenţilor din învăţământul superior de stat li se alătură cei din învăţământul particular. Astfel, în
perioada analizată, în cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir au finalizat cursurile de licenţă 1.637 de
absolvenţi ai Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, respectiv ai Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

O analiză a şomerilor cu studii superioare, aflaţi în evidenţele AJOFM Braşov, reflectă o pondere mai
însemnată a inginerilor/subinginerilor, economiştilor şi juriştilor, ceea ce înseamnă că nu există o
corelare a programelor de formare profesională cu cererea existentă pe piaţă.
În ceea ce priveşte provenienţa studenţilor din cadrul Universităţii, în ultimii 5 ani se poate observa o
situaţie relativ echilibrată, diferenţa fiind între 4 şi 8 procente în favoarea studenţiilor cu domiciliul în
judeţul Braşov. În anul universitar 2009-2010, a crescut (la 51%) ponderea studenţilor care provin din
alte judeţe.
Pentru toţi studenţii care provin din alte localităţi, este asigurată cazarea în căminele Universităţii, a
căror modernizare a fost finalizată în anul 2008. Numărul de locuri din cămine acoperă în mare măsură
cererile existente.
În ceea ce priveşte învăţământul universitar privat, procentul studenţilor care provin din alte judeţe
este mult mai mic (ex. Universitatea Dimitrie Cantemir – 11% în 2010), acesta adresându-se în mare
măsură tinerilor din judeţul Braşov.
În anul universitar 2009-2010, facultăţile în care ponderea studenţilor care provin din alte judeţe este
semnificativ mai mare, sunt următoarele:

2.2.5. Cercetare
În domeniul cercetării, Universitatea „Transilvania” se remarcă prin diversitatea temelor de cercetare
ştiinţifică şi aplicativă abordate - energii regenerabile, informatică industrială, eco-tehnologie, ecobiotehnologie, eco-design etc.
La nivelul instituţiei există 21 de departamente de cercetare ce au ca principal obiectiv dezvoltarea
de produse şi tehnologii High-Tech transferabile către mediul economic.
Un proiect major aflat în derulare vizează crearea unui „Institut de Cercetare Inovare Dezvoltare:
Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă PRO-DD”, ca entitate de cercetare de excelenţă.
Institutul va avea 22 de departamente şi 11 laboratoare.
Realizarea acestui institut va contribui direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare din judeţ şi,
prin reunirea resurselor într-un spaţiu comun, va asigura utilizarea lor eficientă şi va permite realizarea
unor proiecte complexe. Ariile tematice cărora li se adresează proiectul sunt: energie; energie durabilă;
materiale, procese şi produse inovative; mediu.
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2.2.6. Formarea profesională continuă
Învăţământul pentru formare continuă se adresează cu precădere persoanelor adulte, angajate sau
aflate în căutarea unui loc de muncă.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În anul 2004, a fost creat „Centrul Regional pentru Formare Profesională a Adulţilor” (CRFPA)
Braşov, alături de alte 5 centre regionale de formare profesională pentru adulţi, rezultat al unui proiect
implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cofinanţat de Banca Mondială şi
Guvernul României.
CRFPA Braşov deţine autorizaţii de formare pofesională în mai multe meserii, printre cele mai solicitate
numărându-se: operator calculator electronic şi reţele, zidar, pietrar, tencuitor, lucrător în comerţ,
bucătar, cameristă etc.
În anul 2009, numărul de cursanţi în cadrul centrului a fost de 1.073 de persoane, media în ultimii trei
ani fiind de 1.046 de persoane instruite.
În judeţul Braşov există un număr de 78 de furnizori de formare profesională, acreditaţi în diferite
specializări ce oferă posibilitatea de a organiza cursuri de formare pentru adulţi.
Principalele oferte de programe de formare ale furnizorilor înregistraţi în judeţul Braşov sunt:

Denumirea programului

Cod COR

Nr. firme de training

Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

5123.2.1

12

Contabil

343302

11

Lucrător în comerţ

5220.1.1

10

Operator calculator electronic şi reţele

312201

9

Inspector resurse umane

342304

7

Bucătar

5122.2.1

7

04.02.5121

6

Agent de pază şi protecţie

5169.1.1

6

Formator

241205

6

Inspector protecţia muncii

241204

6

Lucrător în creşterea animalelor

612104

6

Manager proiect

241919

6

Administrator pensiune turistică

Consultând Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Acreditaţi se poate constata că deşi judeţul
Braşov s-a axat pe dezvoltarea industrială în trecut, iar acum se doreşte a deveni o destinaţie turistică,
furnizorii de formare care oferă specializări în acest domeniu sunt relativ puţini.
Ca urmare a lansării Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în ultimii 2 ani au fost demarate o serie de proiecte (de grant sau
strategice) care au ca obiectiv formarea profesională continuă a adulţilor, proiecte aflate în implementare
de diferiţi actori din judeţ (societăţi comerciale, ONG-uri, unităţi de învăţământ, universităţi) şi care vor
avea o contribuţie semnificativă pe piaţa muncii.
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Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
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2.3. Sănătate
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În ciuda îmbunătăţirilor din ultimii ani, sistemul de sănătate braşovean reflectă starea generală ce
caracterizează sistemul naţional de sănătate: pe de o parte există un sistem sanitar de stat cu o
infrastructură modestă, cu o bază materială insuficientă pentru a satisface nevoile legate de sănătate
ale cetăţenilor (de exemplu: lipsa unor medicamente, preţul ridicat al medicamentelor comparativ cu
veniturile pacienţilor, condiţiile precare în care se desfăşoară actul medical în unele unităţi sanitare,
exodul personalului sanitar către alte domenii sau alte ţări) şi, pe de altă parte, dezvoltarea – în paralel
– a unui sistem sanitar privat care beneficiază de o infrastructură medicală de multe ori superioară
celui de stat şi care, în unele specializări, se dovedeşte mai competitiv şi mai modern decât cel public.
Cea mai mare deficienţă a sistemului sanitar se înregistrează în mediul rural, unde au dispărut
majoritatea dispensarelor şi a personalului aferent. De aceea, comunitatea publică locală a fost nevoită
să apeleze pentru servicii sanitare la unităţile de specialitate din localităţile rurale mari şi, în cele mai
multe cazuri, direct în mediul urban.

2.3.1. Starea de sănătate a populaţiei judeţului Braşov
În judeţul Braşov, speranţa de viaţă a populaţiei s-a îmbunătăţit progresiv în ultimii 30 de ani, ajungând
la 70,5 ani pentru bărbaţi şi 77,1 ani pentru femei în perioada 2006 – 2008, faţă de 66,8 ani bărbaţi şi 73
ani femei în perioada 1979 – 1981. Deşi aceasta se situează la un nivel mai ridicat decât media naţională
(69,4 ani bărbaţi şi 76,6 ani femei), rămâne totuşi foarte scăzută comparativ cu media înregistrată la
nivelul Uniunii Europene, (76,6 de ani pentru bărbaţi şi 80,8 de ani pentru femei).
Speranţa de viaţă este influenţată, în mare măsură, de factorii economici (dezvoltarea economicosocială şi distribuţia venitului naţional), de sistemul medical slab dezvoltat, de stilul de viaţă influenţat
de: stres, sedentarism, alimentaţie necorespunzătoare, condiţii precare de igienă, consum de substanţe
toxice (tutun, alcool) care conduc la decesul prematur (sub 65 ani).

Principalele 5 clase de boli cu care se confruntă
braşovenii sunt: bolile aparatului respirator,
bolile aparatului circulator, bolile aparatului
digestiv, bolile aparatului genito-urinar şi bolile
sistemului osteo-articular, al muşchilor şi al
ţesutului conjunctiv.
Cu toate acestea, bolile respiratorii nu reprezintă
principala cauză a decesului în rândul populaţiei
braşovene. Pe primele locuri se situează: bolile
cardiovasculare (60%), neoplaziile (tumorile)
(22%), accidentele (6%), precum şi bolile
aparatului digestiv (6%).
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2.3.2. Infrastructura publică şi privată a sistemului sanitar
Sistemul sanitar braşovean a înregistrat unele progrese în ultimii 2 ani în ceea ce priveşte infrastructura
şi dotările.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Infrastructura medicală publică şi privată, din judeţul Braşov

Spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.
**
Laboratoare de analize medicale.
***
Laboratoare de analize medicale, laboratoare radiologie, explorări funcţionale, anatomie
patologică, bacteriologie, radioterapie, medicină nucleară, laboratoare DSP etc.
**** Braşov, Predeal, Zărneşti, Tărlungeni, Râşnov, Făgăraş, Rupea, Victoria, Săcele, Codlea
***** Lipsă date (au intrat în administrarea Consiliilor locale).
****** Sanatoriul de nevroze Predeal.
Numărul spitalelor din judeţ a ajuns în ultimii doi ani la 19 prin deschiderea a 5 spitale private, alături de
cele 14 publice existente deja. Acestea din urmă cuprind 12 spitale publice, transferate în luna iunie 2010
din administrarea Ministerului Sănătăţii în cea a autorităţilor locale, în judeţul Braşov şi 2 spitale publice
ce fac parte din structurile altor Ministere: Spitalul General C.F. Braşov (Ministerul Transporturilor) şi
Spitalul Militar de Urgenţă Braşov (Ministerul Apărării Naţionale). Acestea se adresează, însă, doar
anumitor categorii de persoane (care fac parte din structurile celor două Ministere), locuitori sau nu ai
judeţului Braşov şi acoperă doar o parte din serviciile medicale existente în domeniu.
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În ceea ce priveşte Spitalul de copii, acesta joacă un rol interjudeţean, asigurând asistenţă în domeniile:
oncologic, chirurgie plastică, ortopedie, hematologie şi diabet atât pentru copiii din judeţul Braşov, cât
şi pentru cei din judeţele Covasna şi Harghita.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Dotarea şi standardele de calitate ale spitalelor publice sunt mult sub media europeană în acest
domeniu. Subfinanţarea spitalelor şi lipsa din ce în ce mai acută a personalului medical şi sanitar a dus
la acutizarea problemelor cu care se confruntă spitalele braşovene. Criza sistemului sanitar impune ca
priortate la nivelul judeţului Braşov măsuri de reformă şi investiţii strategice în acest sector.
Un loc important în sistemul sanitar braşovean îl ocupă organizaţia de caritate neguvernamentală
„Hospice Casa Speranţei”, care acordă servicii specializate de îngrijire pentru bolnavii incurabili aflaţi
în stadii avansate ale bolii. Aceasta dispune de o unitate care oferă diverse servicii de specialitate,
dotată cu paturi, în municipiul Braşov şi 3 centre de îngrijire la domiciliu în Braşov, Zărneşti, Făgăraş. Pe
lângă actul medical desfăşurat, organizaţia acţionează şi în domeniul formării specialiştilor în domeniul
paliaţiei, inclusiv a studenţilor Facultăţii de Medicină a Universităţii Transilvania.
În ultimii ani, a crescut numărul farmaciilor, inclusiv în zonele rurale, a fost înfiinţată o Unitate Primire
Urgenţe (UPU)-SMURD, a crescut numărul cabinetelor stomatologice publice şi private, atât în mediul
urban, cât şi în cel rural.
UPU-SMURD funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean Braşov şi face parte din SMURD (Serviciul
Mobil de Urgență, Reanimare şi Descarcerare), serviciu coordonat de două entităţi: Spitalul Judeţean,
din punct de vedere medical, şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, din punct de vedere operativ.
UPU-SMURD asigură comunităţii servicii de asistenţă medicală de urgenţă în caz de accidente rutiere,
explozii, accidente de muncă sau casnice. Pe lângă unitatea de primire din cadrul Spitalului Judeţean,
dotată cu echipamente medicale performante, UPU-SMURD are la dipoziţie 7 ambulanţe de reanimare
aflate în dotarea ISU Braşov echipate, de asemenea, cu aparatură medicală performată. 6 dintre ele îşi
au staţiile în cadrul subunităţilor teritoriale de pompieri de la Braşov (Detaşamentul 1 şi 2), Făgăraş,
Predeal, Zărneşti şi Victoria şi asigură asistenţa medicală prin intemediul paramedicilor (pompieri
instruiţi să acorde primul ajutor). Cea de-a 7-a staţionează în cadrul Spitalului Judeţean Braşov, iar
echipajul său are în componenţă şi un medic.
În general, serviciile UPU-SMURD acoperă cu eficienţă tot judeţul, mai puţin zona de nord unde, din
cauza accidentelor rutiere frecvente ce au loc pe DN1 (Pădurea Bogăţii), ar fi necesară prezenţa unei
ambulanţe de reanimare.
Datorită faptului că judeţul Braşov este încadrat în proporţie de 40% ca zonă montană, aici funcţionează,
de asemenea, un spital de pneumoftiziologie de monospecialitate, cu o capacitate de 150 de paturi,
ce tratează afecţiuni respiratorii, inclusiv tuberculoza, atât ale pacienţilor locali, cât şi ale celor proveniţi
din alte judeţe.
Un dezavantaj major cu care se confruntă sistemul medical braşovean, îl reprezintă lipsa unui Spital
Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem integrat de servicii de sănătate (atât pentru
tratament, cât şi pentru pregătirea studenţilor) orientate spre nevoile actuale şi de perspectivă ale
populaţiei în funcţie de morbiditate şi mortalitate, corelat cu caracteristicile demografice şi socio –
economice.
Argumentele care susţin înfiinţarea unui Spital Clinic Universitar la nivelul judeţului sunt legate de
faptul că:
- specialităţile chirurgicale sunt dispersate în pavilioane diferite şi nu se poate asigura o
		 asistenţă medicală pluridsciplinară în urgenţă;
- unele pavilioane de spital (Mârzescu, Tractorul, Dermato-venerice, Oncologie) sunt vechi şi chiar
		 renovate nu mai corespund cerinţelor actuale de îngrijire medicală;
- ocupanţa paturilor pentru acuţi a Spitalului Judeţean este ridicată;
În acelaşi timp, crearea acestui spital ar atrage, în timp, şi avantajul instruirii personalului medical şi,
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totodată, medici specialişti buni.
Sistemul privat este cel mai bine reprezentat în domeniul stomatologic şi cel farmaceutic, deţinând
un procent important din totalul cabinetelor stomatologice şi al farmaciilor existente în judeţ (70%,
respectiv 73%).

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În ultimii 2 ani, sectorul privat şi-a mărit capacitatea şi în privinţa spitalelor, acestea reprezentând, în
momentul de faţă, 30% din totalul spitalelor existente în judeţ.
Situaţia este îmbucurătoare din punct de vedere al calităţii serviciilor oferite şi al comportamentului
corect al personalului medical faţă de pacienţi, însă serviciile oferite rămân prohibitive pentru
majoritatea locuitorilor din cauza preţurilor practicate şi, în acelaşi timp, limitate din punct de vedere
al ofertei disponibile.
Totodată numărul paturilor de care dispun spitalele private era de doar 100, în 2009, comparativ
cu paturile puse la dispoziţie de spitalele publice în acelaşi an, respectiv 3.285.
Cu toate plusurile înregistrate în ultimii ani, sistemul sanitar braşovean rămâne, în continuare, deficitar
în ceea ce priveşte serviciile de sănătate oferite locuitorilor din mediul rural. Aici serviciile medicale
sunt asigurate doar de cabinetele de medicină de familie şi cabinetele stomatologice, astfel încât
locuitorii satelor şi comunelor sunt nevoiţi să parcurgă distanţe mari şi foarte mari pentru a-şi rezolva
problemele de sănătate. În plus, medicii sunt puţini şi fac naveta pentru a-şi desăşura activitatea.
O situaţie specială se găseşte în zona Rupea, unde pacienţii au acces cu dificultate la serviciile medicale
din mediul urban din cauza lipsei mijloacelor de transport în comun, accentuată de izolarea regiunii pe
timpul iernii din cauza condiţiilor meteo.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Scăderea numărului de paturi în spitalele braşovene (de la 3.686 în 2005, la 3.385 în 2009), raportat la
o populaţie de 595.211 (2005), respectiv 597.439 (2009), ceea ce înseamnă 6,1 paturi la 1.000 locuitori
în 2005 şi 5,5 paturi la 1.000 locuitori în 2009, nu reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece acest
fenomen urmează tendinţa înregistrată în ţările vestice ale Uniunii Europene. Scăderea numărului de
paturi din spitale ar trebui, însă, corelată cu dezvoltarea medicinei primare ambulatorii de îngrijire
la domiciliu şi de îngrijire bătrâni (prin centre specializate) ca urmare a adâncirii fenomenului de
îmbătânire a populaţiei.
În ceea ce priveşte starea clădirilor în care funcţionează instituţiile sanitare publice din judeţul Braşov,
Direcţia de Sănătate Publică o apreciază ca fiind bună. În realitate baza materială este cu mult sub
standardele europene în domeniu, necesitând investiţii majore.
Situaţia este similară şi în privinţa dotărilor cu aparatură specifică, echipamente electronice şi ambulanţe.
Din lucrarea „Situaţia informatizării spitalelor din România” publicată de Ministerul Sănătăţii în anul
2009 reiese că, în perioada 2005 - 2008, numărul serverelor a crescut, la nivelul judeţului, cu aproape
78%, iar cel al computerelor cu 45%. Aceeaşi lucrare relevă, însă, faptul că din totalul de 485 de
echipamente (servere, PC-uri şi laptop-uri), doar 25% sunt utilizate în derularea actului medical, restul
fiind implicate în activităţile de gestiune administrativă a spitalelor.

2.3.3. Resursele umane
Personalul aferent sistemului public sanitar este unul specializat şi acoperă domeniile principale ale
activităţii medicale.

U - urban
R – rural
Sursa datelor: Biroul de Biostatistică şi Informatică al D.S.P. Braşov, 2009

Deşi beneficiază de dotări la standarde europene, Serviciul de Ambulanţă Braşov se confruntă, de
asemenea, cu insuficienţa personalului medical cauzată, în principal, de nivelul scăzut de salarizare.
Din acest motiv, Ambulanţa Braşov funcţionează cu doar 18 echipaje din cele 24, cât ar fi normal, şi
utilizează doar 32 din cele 43 de vehicule pe care le are în dotare în momentul de faţă.
Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte UPU-SMURD, care funcţionează cu doar jumătate din
personalul medical necesar: aproximativ 150 cadre medicale faţă de 300.
Principala nemulţumire a personalului medical o reprezintă salarizarea. În acelaşi timp, potrivit unui
studiu realizat anul trecut de Colegiul Medicilor din România, insatisfacţiile medicilor sunt legate şi
de condiţiile generale în care îşi desfăşoară activitatea personalul din domeniul sanitar: starea fizică
şi igienică a clădirilor din serviciile publice de sănătate, de numărul personalului angajat faţă de cel
necesar, dar şi de asigurarea necesarului de medicamente şi de dotarea cu echipamente tehnice a
unităţilor sanitare.
Reducerea salariilor în sistemul sanitar riscă să ducă la un blocaj la sistemului, datorită numărului mare
de personal medical şi sanitar care părăseşte sistemul optând pentru găsirea unui loc de muncă în
străinătate.
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2.4. Protecţie socială
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Sistemul de protecţie socială cuprinde acele măsuri care vizează prevenirea, limitarea sau înlăturarea
acelor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor defavorizate,
de aceea serviciile şi prestaţiile sociale sunt acordate în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării
principiilor de incluziune socială.
Sistemul de asistenţă socială poate fi structurat după două criterii: al vârstei (copii, tineri, adulţi,
vârstnici) şi al problemelor cu care se confruntă aceste categorii (copii părăsiţi, persoane cu dizabilităţi,
nevăzători, persoane cu sindromul Down, şomeri, persoane supuse violenţei în familie).

2.4.1. Servicii de asistenţă pentru minori
După anul 1989, în judeţul Braşov au apărut mai multe fenomene negative cu privire la starea socială a
copiilor. Natalitatea a scăzut drastic, a crescut numărul copiilor părăsiţi, condiţiile din căminele de stat
pentru copii nu au îndeplinit standarde normale pentru desfăşurarea activităţilor, a apărut fenomenul
„copiii străzii” şi s-a dezvoltat procesul de adopţie. Toate aceste elemente au condus la formarea şi
consolidarea sistemului public de protecţie socială.
În ultimii ani, complementar cu sistemul public de protecţie socială, s-a dezvolatat şi sectorul privat,
prin apariţia unor furnizori acreditaţi de servicii sociale, fapt ce a condus la creşterea numărului de
organisme care pot acorda asistenţă persoanelor şi familiilor aflate în dificultate şi la diversificarea
serviciilor acordate.
Numărul de copii aflaţi în sistemul public de
protecţie socială a avut o tendinţă constant
crescătoare până în anul 2004, când în sistem
erau încadraţi 2.577 de copii.
Ulterior, efectivele de copii au început să scadă,
în anul 2009 fiind cu 262 de copii mai puţin.
În perioada 2007-2009, au fost părăsiţi în
maternitate, secţii de pediatrie sau alte secţii de
spital 351 de copii. În urma consilierii primite din
partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov, 47% dintre
aceştia s-au reîntors în familia naturală, iar 23% au
fost plasaţi la un asistent maternal profesionist.
Copiii cu dizabilităţi (handicap grav) pot beneficia de asistenţă şi servicii specializate de tip rezidenţial
sau de recuperare în 5 centre, 3 dintre acestea aflându-se în municipiul Braşov, unul în municipiul
Codlea şi unul în comuna Şercaia. În prezent, în cele 5 centre din judeţ, sunt ajutaţi 99 de copii.
Principalele categorii de copii care beneficiază de protecţie în cadrul centrelor publice şi private care
oferă servicii sociale, sunt: copii cu dizabilităţi, copii abuzaţi/neglijaţi, copii rromi, cupluri copii-mame,
copii ai străzii etc.

2.4.2. Servicii de asistenţă pentru tineri şi adulţi
Aceste categorii sociale se confruntă cu mai multe fenomene negative: şomajul, emigrarea, creşterea
nivelului de sărăcie, delicvenţa, creşterea violenţei în familie şi a numărului divorţurilor.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Tinerii, în special cei care părăsesc sistemul care oferă serviciile de protecţie socială, reprezintă
o categorie cu risc de marginalizare şi excluziune socială din mai multe motive: nu dispun de o
locuinţă şi nu au posibilităţi de închiriere sau de cumpărare; nu au mijloace proprii de subzistenţă;
întâmpină greutăţi la angajare, fiind expuşi şomajului; sunt expuşi vagabondajului şi delicvenţei; cad
adesea victime criminalităţii, consumului de droguri.
În judeţul Braşov există 7 centre de zi private, în care tinerii beneficiază de asistenţă şi suport, de
adăpost pe timp de noapte sau educaţie pentru prevenţia consumului de droguri, de consiliere
specifică pentru integrarea în societate.
Conform datelor furnizate de DGASPC Braşov, în sistemul de protecţie socială sunt în prezent un
număr de 187 de copii, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, care vor părăsi sistemul în următorii 5
ani. După împlinirea vârstei de 18 ani, tânărul poate să solicite menţinerea măsurii de protecţie
până la finalizarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, sau poate solicita menţinerea măsurii
de protecţie cel mult 2 ani, dacă există risc de excluziune socială, deci, până la găsirea unui loc de
muncă şi a unei locuinţe.
La 31 martie 2010, un număr de 242 de tineri cu vârsta între 18-26 de ani sunt încă încadraţi în
sistemul de protecţie socială, 71% dintre aceştia aflându-se în cadrul DGASPC Braşov. Având în
vedere că, această categorie, urmează să părăsească sistemul de protecţie socială în următorii ani,
necesită o atenţie deosebită şi măsuri speciale în vederea incluziunii sociale.
În judeţul Braşov există o serie de organisme, publice sau private, în care aceşti tineri beneficiază de
asistenţă şi suport în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă, de adăpost de noapte
sau educaţie pentru prevenţia consumului de droguri. Aceste servicii se adresează atât tinerilor care
se află încă în instituţii de ocrotire, cât şi celor care le-au părăsit deja, dar care au nevoie de sprijin
pentru a deveni independenţi din punct de vedere financiar, profesional etc.

Tip de sprijin

Denumire instituţie/furnizor

Asistenţă şi sprijin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC),
Adăpostul de Zi şi de Noapte /Primăria Braşov (AZN),
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor (AIUPSV),
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională (ADDIP),
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

Integrare socio profesională

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,

Formare profesională

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Consiliere

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Adăpostul de Zi şi
de Noapte (Primăria Braşov),
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor,
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională,
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

Găzduire temporară

Adăpostul de Zi şi de Noapte (Primăria Braşov)
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor

• Sursa datelor:DGASPC Brașov 2010

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

53

2 Social

2.4.3. Servicii de asistenţă pentru vârstnici

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Vârstnicii reprezintă un segment de populaţie predominant în societatea românească, dar şi la nivelul
judeţului Braşov, confruntându-se cu probleme sociale: pensii mici, incapacitatea financiară de a-şi
asigura condiţii decente pentru sănătate, sărăcia extremă, abandonul la care sunt supuşi de familii.
În anul 1990, în judeţul Braşov erau înregistraţi 90.057 de pensionari, în timp ce în luna decembrie 2009,
la nivelul Casei Judeţene de Pensii Braşov figurau 131.227 de pensionari, cu 34% mai mult faţă de
anul 1990.
În ansamblu, raportat la anul 2001, numărul
total de pensionari a înregistrat o scădere
de aproximativ 4%. În pofida acestei scăderi,
pensionarii reprezintă aproape un sfert (23%)
din populaţia totală a judeţului, crescând, astfel,
gradul dependenţă al acestei categorii sociale.

În perioada analizată (2001-2009) se evidenţiază
o creştere importantă în rândul pensionarilor
care beneficiază de pensie anticipată parţială1.
De cele mai multe ori, este vorba de persoane
de peste 55 de ani, disponibilizate, lipsite de
alternative pe piaţa muncii şi care se văd nevoite
să recurgă la această soluţie, pentru a-şi asigura
o sursă de venit.
Preconizatele schimbări ale legislaţiei în domeniu, vor îngreuna şi mai mult situaţia vârstnicilor, vor
creşte rata de sărăcie şi gradul de dependenţă al acestei categorii sociale.
În anul 2009, pensia medie de asigurări sociale era de 856 de lei, cu 16% mai mare decât media
din regiune, în timp ce pensia pentru agricultori era de 303 lei.
Ca urmare a procesului de recorelare derulat la nivel naţional de instituţiile responsabile, cuantumul
pensiilor s-a majorat în ultimii ani. După cum reiese din analiza comparativă de mai jos, în anul 2009
doar 8% din pensionarii din mediul rural, respectiv 3% în mediul urban, aveau pensii mai mici de 300
de RON. Acest procent s-a diminuat considerabil dacă luăm în considerare că în 2001, 93% dintre
pensionari aveau o pensie sub 300 de RON.

1
Asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot
solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
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Pensii pentru Agricultori, 2009
Rural

Urban

< 300 RON

26%

42%

301 - 600 RON

74%

58%

601 - 900 RON

0%

0%

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Valoare pensiilor

Situaţia se menţine însă în ceea ce îi priveşte pe
pensionarii agricultori, care în proporţie de 26%
au încă pensii sub 300 de lei, diferenţa până la
100% fiind reprezentată de cei cu pensii între
301 şi 600 de lei.

• Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Braşov

În 2009, 57% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat aveau pensii cu valoarea cuprinsă
între 601 şi 1200 de lei, 17% cu valoarea între 1201 şi 2000 de lei, respectiv 1% cu pensii peste 2000
de lei.
Prognozele demografice arată că, până în anul 2030, numărul vârstnicilor va creşte progresiv.
De aceea, sunt necesare acţiuni care să le asigure condiţii de bază în ceea ce priveşte protecţia socială
şi servicii de specialitate adaptate: cantine sociale, cămine de bătrâni, cluburi care să-i activeze în
societate.
La sfârşitul anului 2009, în judeţul Braşov existau 11 centre care acordau servicii sociale specializate
persoanelor vârstnice. În cadrul a 7 cămine de bătrâni, persoanele în vârstă, lipsite de resurse financiare
sau care nu au o locuinţă, pot beneficia de găzduire (pe perioadă (ne)determinată), de îngrijire medicală
sau de consiliere socială, iar în cadrul centrelor de zi (4) îşi pot petrece tipul liber, pot desfăşura activităţi
socio-culturale sau pot primi consiliere în diferite domenii.

2.4.4. Persoane cu dizabilităţi
Alte categorii sociale ce necesită sprijin sunt nevăzătorii, bolnavii de cancer, persoanele cu handicap
locomotor, bolnavii hepatici, copiii şi adulţii HIV pozitiv. Pentru aceste persoane există, pe lângă
instituţiile de stat funcţionează asociaţii şi fundaţii care încearcă să rezolve parţial problemele de
sănătate.
Numărul persoanelor cu handicap
neinstituţionalizate
care necesită protecţie, pe categorii de
handicap, 2009
Tip de handicap

Copii
(I+II+III+IV)

Adulţi
(I+II+III+IV)

38

1.650

Somatic

214

3.383

Auditiv

59

545

Vizual

48

2.749

Fizic

Mental
Psihic
Asociat

65

1.502

591

1.934

91

688

HIV / SIDA

0

106

Boli rare

0

18

Surdocecitate
Total

0

2

1.106

12.577

TOTAL

O problemă cu care sunt confruntate persoanele
cu dizabilităţi este abandonul total din partea
familiei. Mare parte dintre copiii şi persoanele
adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele
pentru persoanele cu handicap, au întrerupt
legătura cu familia naturală extinsă încă de la
naştere.
Numărul total al persoanelor cu handicap
neinstituţionalizate din judeţul Braşov, la
sfârşitul anului 2009, era de 13.683, dintre care
1.106 copii şi 12.577 de adulţi, 67% dintre copii,
respectiv 77% dintre adulţi provenind din mediul
urban. Între aceste persoane, un număr de 4.013
suferă de handicap grav, pentru ei neexistând
decât două servicii specializate de tip rezidenţial
pentru recuperare.

13.683

• Sursa datelor: DGASPC Braşov
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Din totalul persoanelor neinstituţionalizate, 65% suferă de handicap somatic, vizual sau psihic.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, sunt 157 de persoane
adulte cu handicap, instituţionalizate în centre pentru persoane cu handicap (Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Timiş, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Anton, Centrul de recuperare reabilitare persoane
cu handicap Şercaia) şi 57 de persoane adulte instituţionalizate în alte centre.

2.4.5. Infrastructura de protecţie socială
Infrastructura socială din judeţul Braşov este organizată la nivelul mai multor instituţii de stat şi
organizaţii non-guvernamentale, asociaţii şi fundaţii religioase şi etnice.
În anul 2008, în judeţul Braşov existau 5 cantine de ajutor social, cu o capacitate totală de 580 de
locuri şi un număr mediu zilnic de beneficiari de 406 persoane care provin din familii sărace, vârstnici,
persoane cu dizabilităţi, precum şi alte categorii defavorizate din judeţul Braşov.
În sistemul public de protecţie socială, în subordinea DGASPC Braşov, există 10 complexe de servicii
pentru copii, 3 complexe de servicii pentru adulţi, 1 centru maternal şi 2 centre de recuperare.
În cadrul complexelor există unul sau mai multe centre (casă de tip familial, centru de plasament, centru
de reabilitare şcolară etc.) care asigură servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, educaţie şi
recuperare pentru beneficiari.
La sfârşitul anului 2009, în judeţul Braşov existau
31 de centre de zi (14 în mediul rural), în care
beneficiau de sprijin 1.185 de copii aflaţi în situaţii
de risc, copii cu dizabilităţi, copii rromi, tineri etc.
57% dintre aceştia beneficiază de îngrijire în
cadrul centrelor de zi aflate în subordinea unor
Organisme Private Acreditate/Autorizate.
În ceea ce priveşte serviciile de tip rezidenţial, 48% dintre acestea sunt reprezentate de casele de
tip familial, în care copii/tinerii sunt găzduiţi pe perioadă nedeterminată şi beneficiază de îngrijire,
asistenţă medicală, programe de educaţie şi recuperare potrivit nevoilor proprii ale fiecăruia. 72% din
copiii aflaţi în centrele rezidenţiale beneficiază de protecţie în unităţile publice, aflate în subordinea
DGASPC.
Centre publice şi private pentru persoane
adulte, 2010
Categorie

Tip serviciu

Număr

Persoane
vârstnice

Cămine

7

Centre de zi

4

Îngrijire şi asistenţă

2

Persoane
cu handicap

28 de centre, publice şi private, din judeţul
Braşov, oferă servicii de asistenţă socială
persoanelor adulte aflate în dificultate. În funcţie
de problemele pe care le întâmpină, acestea pot
beneficia de găzduire, de activităţi de consiliere
şi de petrecere a timpului liber, de servicii de
reabilitare şi recuperare, de adăpost de noapte,
de îngrijire la domiciliu etc.

56

Persoane
fără
adăpost
Alte persoane în
situaţii de
risc

Recuperare/reabilitare

1

Centre de zi

4

Centru rezidenţial

1

Centru de zi

1

Adăpost de noapte

1

Centru social de urgenţă

1

Unitate medico-socială

1

Centru de îngrijiri paliative

1

Centre/servicii de îngrijire la
domiciliu

3

• Sursa datelor: DGASPC Braşov
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

La sfârşitul anului 2009, existau 518 persoane specializate care se ocupau cu protecţia copiilor în
centrele publice de plasament, 189 de asistenţi maternali profesionişti şi 1.796 de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap (551 pentru copii). Cel mai mare număr de asistenţi personali este în
municipiile Braşov (22%), Făgăraş (10%), Codlea (6%), Săcele (6%) şi oraşul Zărneşti (6%).
Sistemul privat de protecţie socială a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, ca urmare a
apariţiei ONG-urilor, care ofer[ soluţii pentru varietatea de probleme cu care se confruntă categoriile
sociale defavorizate. Avantajul acestora este reprezentat de modernizarea bazei materiale şi formarea
continuă a personalului.
În anul 2010, în judeţul Braşov activau în acest domeniu 69 de ONG-uri. Cea mai mare parte dintre
acestea se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc (părăsiţi, copii ai străzii, care provin din medii
sărace, cu dizabilităţi, cu sindromul Down), având drept obiectiv prevenirea marginalizării şi reintegrarea
acestora în societate.
Alte categorii de persoane care pot beneficia de sprijin în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniu,
sunt: victimele violenţei în familie, bolnavii incurabili, adulţii cu dizabilităţi, mamele tinere aflate în
situaţii de risc, tinerii care părăsesc sau care se pregătesc să părăsească sistemul de protecţie socială,
persoane cu probleme de sănătate mintală etc.

2.4.6. Prestaţii sociale
Conform datelor oferite de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Braşov, la sfârşitul anului 2009, la
nivelul întregului judeţ exista un număr de 8.045 de dosare prin care se acordă ajutor social (conform
legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat), cu 30% mai puţin faţă de anul 2005, 56% dintre
acestea provenind din mediul rural.
Municipiul Săcele se remarcă constant în ultimii 5 ani prin cel mai mare număr de beneficiari, la sfârşitul
anului 2009 existând 758 de familii/persoane singure care au obţinut venitul minim garantat. Cea
mai mare pondere în rândul acestora, respectiv 98%, o au reprezentanţii etniei rrome, din cartierul
Gârcini. De altfel, localităţile cu mulţi beneficiari de ajutor social, sunt acelea în care comunităţile de
rromi sunt importante din punct de vedere numeric, ponderea acestora fiind în cele mai multe cazuri
de peste 70% din totalul beneficiarilor. La polul opus se situează comunele Drăguş, Sânpetru şi Holbav,
cu cei mai puţini beneficiari ai venitului minim garantat.
Conform datelor colectate de la nivelul primăriilor din judeţ, situaţia beneficiarilor de venit minim
garantat este următoarea:

Se remarcă, astfel, un trend descendent în toate privinţele – număr total de dosare, de beneficiari,
valoarea totală a ajutoarelor sociale. Proporţia populaţiei de etnie rromă din totalul beneficiarilor de
ajutor social, se menţine, însă, în general constantă – 54% – 58%, cu excepţia anului 2010 (martie), când
aproximativ 80% din totalul beneficiarilor sunt etnici rromi.
Din tabelul de mai sus rezultă că în primele 3 luni ale anului 2010, numărul de dosare este de peste
50% din totalul dosarelor din 2009. Creşterea numărului de asistaţi este în strânsă legătură cu scăderea
nivelului de trai al populaţiei, ca urmare a pierderii locurilor de muncă, generată de restructurările care
au avut loc pe piaţa muncii începând cu anul 2009. Acest lucru se evidenţiază şi în tabelul de mai jos
care conţine distribuţia numărului de dosare pentru venitul minim garant şi a valorii acestora, pe medii
de rezidenţă:
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În timp ce distribuţia pe medii de rezidenţă a
dosarelor pentru acordarea venitului minim
garantat, nu a înregistrat fluctuaţii mari, se
poate observa că din totalul sumelor cheltuite
pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor
singure cu venituri sub nivelul venitului minim
lunar garantat, cea mai mare pondere revine
locuitorilor din mediul rural. Astfel, se constată
un trend ascendent (creştere 12% în anul 2009),
culminând în primele 3 luni ale lui 2010 cu un procent de 93% din totalul cheltuielilor, pentru asistarea
cazurilor sociale din zona rurală.În ceea ce priveşte valoarea totală a ajutoarelor sociale acordate la
nivel de judeţ, aceasta a crescut cu 15% în 2009, faţă de 2006.
Numărul mare de asistaţi pune o presiune semnificativă asupra bugetelor autorităţilor publice locale,
reducând posibilităţile de a face investiţii pentru dezvoltarea propriilor localităţi, singura oportunitate
în aceste cazuri fiind atragerea unor investitori sau a fondurilor externe nerambursabile.
În luna decembrie 2009, 65.468 de familii/persoane singure cu venituri reduse din judeţul Braşov au
beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei, valoarea acestuia variind în funcţie de venitul mediu
lunar pe membru de familie/persoană singură. În acelaşi an, în 18 localităţi din judeţ mai mult de un
sfert dintre familii au beneficiat de astfel de ajutoare.
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, evoluţie 2005-2009
decembrie
2005

decembrie
2006

decembrie
2007

decembrie
2008

decembrie
2009

urban

rural

Urban

rural

urban

rural

urban

rural

urban

rural

Energie termică

13.607

0

21.206

0

21.304

0

7.829

0

5.655

0

Gaze naturale

20.076

5.260

36.703

8.475

36.821

8.503

23.429

5.719

21.560

4.422

0

0

0

0

3.057

21.364

5.596

23.069

5.575

20.814

Lemne2

2.171

7.437

2.149

6.708

2.149

7.563

1.244

5.552

1.482

5.960

Total rural/urban

35.854

12.697

60.058

15.183

63.330

37.430

38.098

34.340

34.272

31.196

Lemne

1

Total general

48.551

75.242

100.760

72.438

65.468

• Sursa datelor: Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Braşov
1
se plăteşte de la 01.01.2007 în conformitate cu O.U.G. nr. 107/2006 de modificare a O.U.G. nr. 5/2003, persoanelor singure sau familiilor
ce nu sunt beneficiare de ajutor social
2
se plăteşte persoanelor singure sau familiilor ce sunt beneficiare de ajutor social

Ca urmare a procesului de debranşare a populaţiei de la sistemul centralizat de furnizare a energiei
termice şi a introducerii centralelor proprii de apartament, în decembrie 2009, numărul de ajutoare
acordate celor care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde a
scăzut cu aproximativ 73% (5.655) faţă de anul 2005.
Alte tipuri de prestaţii sociale acordate persoanelor cu venituri reduse sunt alocaţia complementară
şi cea de susţinere pentru familia monoparentală. Acestea se acordă lunar acelor familii (soţ, soţ,
soţie şi copii de până la 18 ani aflaţi în întreţinere), respectiv familiilor monoparentale care realizează
venituri de până la 470 de lei.
Cuantumul alocaţiei variază între 50-70 de lei (alocaţia complementară) şi 70-90 de lei (alocaţia de
susţinere), în funcţie de numărul de copii. Pentru cei care beneficiază şi de ajutor social, cuantumul
alocaţiei creşte cu 25%.
În anul 2009, în judeţul Braşov, 8.179 de familii au beneficiat de alocaţie complementară şi 7.433 de
alocaţie de susţinere. Cel mai mare număr de alocaţii se acordă în municipiul Săcele - 1.115, din care
528 alocaţii complementare şi 587 alocaţii de susţinere, fapt ce reflectă un nivel de trai destul de
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2 Social
redus pentru o parte a populaţiei din localitate. Cel mai frecvent aceste prestaţii sociale sunt acordate
familiilor de etnie rromă.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Alte localităţii în care numărul beneficiarilor este ridicat sunt: municipiul Făgăraş (472), oraşul Zărneşti
(353), comuna Tărlungeni (315), comuna Prejmer (230).

2.5. Şomajul
Cea mai gravă problemă socială întâlnită în rândul tinerilor şi adulţilor este şomajul, problemă apărută
ca urmare a disponibilizărilor masive, în special în zona urbană industrializată (Braşov, Făgăraş, Victoria
şi Zărneşti).
Începând cu anul 2004, în judeţul Braşov a existat un trend descendent al numărului de şomeri aflaţi
în evidenţele Agenţiei Judeţene, trend care a continuat până în anul 2008 şi care s-a dotorat creşterii
economice înregistrate până în acel moment şi diversificării ofertelor existente pe piaţa forţei de
muncă din judeţ.
Efectele crizei financiare declanşate spre finalul anului 2008, s-au reflectat şi în scăderea nivelului
de ocupare a forţei de muncă. Astfel, în anul 2009 s-a dublat numărul de şomeri înregistraţi –
indemnizaţi şi neindemnizaţi, o pondere mai mare a având şomerii din mediul urban (63%).

În ceea ce priveşte structura pe studii a şomerilor, în perioada analizată se poate observa o creştere a
ponderii şomerilor indemnizaţi cu studii superioare, ajungând de la 7% din total în anul 2003, la 12%
în 2009. Mai mult, raportat la anul 2008, numărul şomerilor cu studii superioare a crescut de aproape
4 ori.
O analiză a şomerilor în funcţie de grupele de vârstă, evidenţiază o creştere semnificativă a tuturor
categoriilor, cei mai afectaţi fiind şomerii tineri între 25-29 de ani (o creştere de aproape 6 ori),
respectiv 30-39 de ani (o creştere de aproape 4
ori). În decembrie 2009, tinerii cu vârsta până în
30 de ani reprezentau 18% din totalul şomerilor,
fapt ce reflectă o problemă serioasă a sistemului
de pregătire profesională în raport cu cerinţele
existente în prezent pe piaţa forţei de muncă.
O altă categorie afectată este cea a persoanelor
de peste 50 de ani care, în 2009, reprezentau 30%
din totalul şomerilor, confruntându-se, în plus,
cu problema scăderii oportunităţilor de a găsi
un loc de muncă pe măsura avansării în vârstă.
Acest fapt se datorează şi unei flexibilităţi mai
reduse în a urma cursuri de calificare/recalificare
în vederea reconversiei profesionale.
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Conform datelor furnizate de AJOFM Braşov, în decembrie 2009 mai puţin de 10% din totalul şomerilor
de peste 45 de ani (aflaţi în evidenţe) au urmat cursuri de calificare/recalificare/specializare.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În ceea ce priveşte rata şomajului, în perioada analizată, judeţul Braşov s-a situat constant peste media
înregistrată la nivel naţional, având un trend descendent până în 2008 (cu o singură excepţie - 2004).
Dacă la nivel naţional rata şomajului a cunoscut o creştere de 77% în anul 2009 (faţă de 2008), la nivel
judeţean aceasta s-a dublat.
Instituţiile guvernamentale au încercat să ofere mai multe soluţii şi măsuri de protecţie socială prin
indeminzaţia de şomaj, prin cursuri pentru calificarea şi recalificarea şomerilor, precum şi prin plăţi
compensatorii.

Tabelul de mai sus reflectă o creştere semnificativă a numărului de şomeri indemnizaţi, cu 112%
faţă de anul 2005. Creşterea este cauzată de ponderea mare a angajaţilor care şi-au pierdut locul de
muncă în a doua jumătate a lui 2008 şi în cursul lui 2009, ca urmare a restructurărilor care au avut loc
pe piaţa forţei de muncă.
Alte categorii de cheltuieli al căror cuantum a crescut în 2009, sunt plata absolvenţilor, care vizează
stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă, pe durată nedeterminată, a absolvenţilor de
instituţii de învăţământ (creştere de 48%) şi plăţile pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, în
localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 de km (creştere de 60%).
În ceea ce priveşte cuantumul total al cheltuielilor efectuate cu protecţia socială a şomerilor, raportat la
anul 2005 creşterea este de doar 3%, însă faţă de anul 2008 creşterea este de 84% şi este determinată
de dublarea numărului de şomeri indemnizaţi.
Având în vedere că jumătate din cheltuielile realizate în anul 2005 au reprezentat plăţi compensatorii
acordate pentru angajaţii disponibilizaţi din marile întreprinderi braşovene (Roman, Rulmentul,
Tractorul, Nitramonia), depăşirea acestui cuantum în anul 2009, evidenţiază situaţia dificilă în care se
află o parte importantă a forţei de muncă din judeţ.
Alte probleme cu care se confruntă populaţia judeţului sunt gradul ridicat de sărăcie, precum şi
fenomenul migrării fie spre zona rurală sau alte oraşe, fie în străinătate.
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Europeană

• raport mare studenţi/cadre didactice în învăţământul superior particular

spectacole, săli de sport, terenuri de agrement) în special rural

• lipsa unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare (săli de

pierderea unor spaţii datorită politicii de retrocedare.

• statut juridic incert al spaţiilor în care funcţionează o parte din unităţile şcolare;

dotarea acestora etc.)

• fluctuaţie mare a cadrelor didactice, îndeosebi în mediul rural
• baza materială învechită mai ales în mediul rural (număr redus de săli de sport,

a putea urma cursurile unui liceu/colegiu

• distanţe relativ mari pe care elevii din mediul rural sunt nevoiţi să le parcurgă pentru

rromi (Săcele 61%, Mândra 60%, Vulcan 64%, Zărneşti 67%, Bod 50%, Făgăraş 56%)

• desființarea școlilor profesionale și de meserii ce ofereau calificări absolvenților
• curricula de învățământ practicată nu e adaptată cerințelor pieței muncii
• rată crescută a abandonului şcolar în rândul elevilor (clasele I-VIII) din comunităţile de

şcolară

• subfinanţarea învăţământului reflectată în retribuirea personalului şi infrastructura

Educaţie

imposibilitatea de a susține financiar modernizarea clădirilor (fațade, acoperișuri,
casa scărilor, izolare termică)
• dotarea improprie a majorităţii locuinţelor din mediul rural - lipsa băilor, a grupurilor
sanitare în interior, a reţelei interne de alimentare cu apă
• oferta de locuinţe sociale şi nu numai, nu acoperă cererea existentă pe piaţă, din
cauza investiţiilor reduse realizate din fonduri publice
• populaţia cu grad ridicat de sărăcie, în special cea de etnie rromă, locuieşte în condiţii
improprii: număr foarte mare de persoane pe locuinţă, lipsa dotărilor de bază
• prețurile ridicate ale imobilelor de locuit limitează accesul unor categorii de populație
la locuințe noi (ex. tineri)
• în zona Rupea lipsesc investiţiile în locuinţe noi şi reabilitarea celor existente, rezultatul
fiind degradarea progresivă, în special, a caselor săseşti din mediul rural

• starea fizică generală a locuinţelor este precară – mulți proprietarii se află în

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Reanimare şi Descarcerare)
• servicii medicale îmbunătăţite (aparatură modernă) oferite în cadrul a 5 spitale private

• personal medical bine pregătit
• medici de familie care acordă asistenţă directă şi personală
• existenţa Unităţii de Primire Urgenţă de tip SMURD (Serviciu Mobil de Urgenţă,

urban şi în mediul rural

• existența unui număr important de farmacii şi cabinete stomatologice în mediul

Sănătate

de formare profesională continuă
• dezvoltarea şi derularea de proiecte comunitare şi parteneriate educaţionale
• existenţa sistemului after school
• număr de calculatoare/elev în continuă creştere performanţe deosebite obţinute de
elevi în competiţii naţionale şi internaţionale
• calitatea învăţământului în limbile minorităţilor este vizibilă în rezultatele elevilor la
concursuri naţionale şi internaţionale şi în obţinerea unor burse de studiu

• învăţământ în limbile minorităţilor (maghiară şi germană)
• existenţa Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov şi a furnizorilor

urban, cât şi în mediul rural

• investiţii realizate pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, atât în mediul

Braşov)

• construcţia noului Centru de Cercetare din cadrul Universităţii Transilvania
• trei unităţi de învăţământ preuniversitar cu statut de școală europeană (în municipiul

dezvoltarea de produse şi tehnologii High-Tech

• 21 de departamente de cercetare (în cadrul Universităţii Transilvania) pentru

asigură o ofertă educaţională variată

• existenţa centrului universitar Braşov - o universitate publică şi trei private, care

Educaţie

reabilitări de locuinţe în comunităţile din care provin

• suprafaţa locuibilă ce revine unei persoane este sub media existentă în Uniunea

Locuinţe

Puncte Slabe

(locuinţe, educaţie, sănătate, protecţie socială)

• număr important de investiții rezidenţiale realizate în zona metropolitană Braşov
• cetăţenii din zona Făgăraş care muncesc peste hotare investesc în construcţii şi

Locuinţe

Puncte Tari

Analiza SWOT – SOCIAL

2 Social

61

62

•

•

•
•

de noapte, centre de recuperare, centre maternale sau destinate victimelor violenţei
în familie
număr relativ mare de ONG-uri active în domeniul protecției sociale
existența serviciilor publice de asistență socială aflate în subordinea autorităților
locale
parteneriate cu instituţii şi organizaţii internaţionale prin care se realizează transfer
de informaţie şi experienţă
reorganizarea sistemului de asistenţă socială prin unificarea sistemului de protecţie
socială (proceduri comune, schimb uşor de informaţii, armonizarea serviciilor sociale)

• existența rețelei de servicii sociale oferite în centre rezidenţiale, centre de zi, adăposturi

existenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Braşov

• la nivelul judeţului Braşov există un sistem şi o strategie privind asistenţa socială;

Protecție socială

sociale (ajutor social, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii complementare
etc.) reflectă creşterea gradului de dependenţă a acestor categorii faţă de sprijinul
oferit de stat
• infrastructura de acces destinată persoanelor cu dizabilităţi, lipseşte în mare măsură
(în mijloacele de transport în comun, clădirile în care funcţionează instituţii publice)
• grupuri defavorizate cărora le sunt asigurate insuficient servicii sociale (minori cu
nevoi speciale, adulţi cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani ieşiţi din centrele de plasament,
persoane în vârstă)
• resurse financiare insuficiente alocate pentru funcționarea domeniului
• diminuarea salariilor personalului specializat duce la diminuarea numărului de
specialişti precum: terapeuţi, kineto-terapeuţi, neuropsihiatrii, maseuri, asistenţi
sociali, psihologi
• creşterea numărului de pensionari care se pensionează pentru pierderea incapacităţii
de muncă
• creşterea numărului de pensionari care beneficiază de pensie parţială anticipată
• creșterea numărului de şomeri indemnizaţi
• creşterea şomajului şi creşterea numărului de persoane care nu mai beneficiază e
şomaj şi nu se pot încadra în muncă

• numărul în creştere al persoanelor care beneficiază de sprijin din bugetele de asigurări

Protecție socială

centru de tratament antidrog.

• creşterea numărului persoanelor dependente de droguri în contextul lipsei unui

administrația publică locală pentru finanţarea sistemului de sănătate

• nivelul cheltuielilor în domeniu depăşeşte în mod nejustificat media europeană
• lipsa serviciilor stomatologice de urgență
• resurse materiale insuficiente în raport cu nevoile de funcționare, alocate de

colectarea fondurior financiare de sănătate prin sistemul de stat

• lipsa unui sistem privat de asigurări de sănătate şi deficienţa organizatorică pentru

lipsei mijloacelor de transport în comun

• unități sanitare care nu dețin dotări și echipamente suficiente și/sau performante
• accesul dificil al locuitorilor din zona de nord a județului la servicii medicale din cauza

servicii de sănătate (atât pentru tratament, cât şi pentru pregătirea studenţilor)

• lipsa unui Spital Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem integrat de

medicale (asistente medicale)

• numărul redus de personal medical specializat implicat în furnizarea de servicii

nevoile medicale ale locuitorilor

• număr scăzut al cadrelor medicale şi personalului sanitar din judeţ comparativ cu

Sănătate

muncă de pe piaţa muncii

• lipsa corelării curriculei educaţionale în învăţământul superior cu necesarul forţei de

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
2 Social
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• migrarea personalului de specialitate, mai ales a celui înalt calificat şi performant,
cauzată de condiţiile de muncă din sectorul social, de salariile mici şi lipsa
echipamentelor/dotărilor performante
• diminuarea numărului personalului medical implicat în oferirea serviciilor medicale
poate diminua calitatea serviciilor prestate
• creșterea costurilor colaterale în unităților sanitare generate de politicile fluctuante de
preț practicate de distribuitorii de medicamente
• salariile mici ale personalului medical conduc la creşterea numărului celor care

Sănătate

• creşterea abandonului şcolar, în special în rândul absolvenţilor de gimnaziu din
mediul rural, (ca urmare a desfiinţării claselor din şcolile de arte şi meserii din zona
rurală), mulţi dintre aceştia fiind lipsiţi de resurse financiare necesare pentru a urma
cursurile unui liceu la oraş
• posibila desfiinţare/comasarea unor unităţi de învăţământ, din cauza scăderii
numărului de elevi
• închiderea/comasarea unor unităţi şcolare din cauza revendicării spaţiilor de către
proprietari
• în unele comunități rurale evoluția demografică va duce la închiderea unor grădinițe
și școli, în timp ce în alte comunități (în general unde populația de etnie rromă este
majoritară) infrastructura preșcolară și școlară va fi subdimensionată
• salariile mici ale cadrelor didactice duc la creşterea numărului de cadre didactice care
părăsesc sistemul
• lipsa corelării curriculei educaţionale cu necesarul forţei de muncă de pe piaţa muncii
va duce la o inflaţie de absolvenţi care nu se pot încadra în muncă, sporind numărul
şomerilor
• recesiunea economică diminuează potenţialul şi interesul firmelor private în a investi
în cercetare-dezvoltare
• menţinerea unei legislaţii care nu încurajează colaborarea agenţilor economici cu
unităţile şcolare
• menţinerea decalajelor dintre performanţele elevilor din mediul urban şi mediul rural
datorită bazei materiale precare

Educație

• construirea ilegală de locuințe, în special în rândul grupurilor defavorizate comunitățile de rromi, va genera condiții neadecvate/improprii pentru locuit
• degradarea iremediabilă a unor case din mediul rural, în special case săseşti din zona
Rupea
• diminuarea veniturilor populaţiei şi condiţiile de creditare impuse de bănci reduc
posibilitatea obţinerii finanţării de către cetăţeni în vederea achiziţiei de locuinţe noi

Locuințe

Riscuri

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

actual
• accesare de fonduri pentru realizare de sisteme informaționale in spitalele publice
• externalizarea unor servicii nemedicale din cadrul spitalelor
• proiectului MAI de înfiinţare a unui centru de tratament antidrog la Recea - Dejani

• construirea a două clinici private noi în Braşov oferă alternative la sistemul sanitar

sănătate

• legea parteneriatului public privat va permite dezvoltarea sectorului public de

medicale, precum şi la dezvoltarea învăţământului medical superior

• crearea unui Spital Clinic Universitar poate conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor

Sănătate

• diersificarea învăţământului particular

construirea, reabilitarea, amenajarea sau dotarea infrastructurii de sănătate, de
învăţământ a judeţului Braşov
• accesarea programelor comunitare, europene şi a centrelor culturale străine în
vederea formării continue a cadrelor didactice
• dezvoltarea unei relaţii funcţionale între mediul universitar şi cel economic, prin
dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi crearea Institutului de Cercetare Inovare
Dezvoltare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă PRO-DD
• implicarea instituţiilor de învăţământ în derularea de programe şi proiecte de
mobilitate pentru elevi şi profesori
• creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ obligatoriu în cadrul programului
„a doua şansă”
• promovarea produselor de cercetare în rândul agenţilor economici
• sprijinirea elevilor care provin din medii sociale defavorizate

• accesarea de fonduri externe ale UE şi guvernamentale oferă posibilitatea de a finanța

Educație

• existența programelor naționale pentru construcţia de locuinţe sociale
• recesiunea economică duce la scăderea preţului locuinţelor
• Legea PPP va încuraja construcţia de locuinţe noi

(ANL)

• legislaţia privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
• derularea programelor de construcţii de locuinţe destinate închirierii pentru tineri

Locuințe

Oportunităţi

2 Social
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proiecte sociale prioritare (din bugetul de stat pentru servicii de asistenţă socială,
din fonduri structurale europene, precum şi din alte surse de finanţare externe)
• dezvoltarea sistemelor de pensii private, asigurări private etc.
• crearea unei game specializate de servicii, în funcţie de nevoile beneficiarilor (centre
rezidenţiale, centre de zi, cămine pentru persoane vârstnice, centre de criză, case de
tip familial)
• colaborare între instituţiile locale din domeniul asistenţei sociale, serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi ONG-urile de profil, în vederea furnizării de servicii
adaptate nevoilor concrete ale persoanelor aflate în situaţii de risc
• încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii alternative

• utilizarea tuturor posibilităţilor de finanţare pentru proiecte de infrastructură şi

Protecție socială

creșterea gradului de sărăcie a grupurilor defavorizate - în special rromi poate
influenta negativ dezvoltarea județului - creșteri bugetare, criminalitate, abandon
școlar
• creşterea numărului beneficiarilor de servicii de asistenţă socială poate duce la o
înrăutăţire a problemelor actuale în ceea ce privește serviciile de protecție socială
• numărul în creştere al persoanelor care beneficiază de sprijin din bugetele de asigurări
sociale (ajutor social, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii complementare
etc.) reflectă creşterea gradului de dependenţă a acestor categorii faţă de sprijinul
oferit de stat
• creșterea numărului de persoane cu risc de excluziune socială datorat abandonului
nou născuților în maternitate și/sau în spitalul de copii
• lipsa unor programe de integrare a tinerilor care provin din centrele de plasament şi
care au depăşit vârsta de 18 ani creşte riscul excluziunii sociale a acestora
• recesiunea economică şi lipsa unor politici de relansare economică va duce la
creşterea şomajului şi sărăcirea populaţiei.
• migrarea personalului de specialitate datorită condiţiilor de lucru precare (stres,
salarii mici, legislaţie vicioasă)

•

Protecție socială

părăsesc sistemul public
olitica eliminării subvenţiilor la medicamente diminuează şansele unor categorii
sociale de a avea acces la tratamente adecvate bolilor de care suferă
• lipsa unui sistem coerent de prevenţie şi de tratament ambulator duce la creşterea
numărului de zile de internare şi implicit măreşte costurile per pacient
• lipsa unui sistem care să impună efectuarea de analize periodice obligatorii creşte
incidenţa bolilor greu curabile sau incurabile
•

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
2 Social
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3. Economic

3.1. Mediu de afaceri
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Braşovul a devenit încă din secolul al XVI-lea cel mai important centru economic prin care se
realizau intensele legături dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, atât datorită aşezării sale
geografice pe principalul drum comercial ce lega în Evul Mediu Apusul Europei cu Levantul, cât şi
datorită privilegiilor comerciale acordate de domnii români în decursul veacurilor.
Ulterior, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, regiunea Braşovului a trecut printr-un puternic proces
de industrializare – mai ales în perioada interbelică şi în timpul regimului comunist. După 1990,
transformările la nivel naţional au determinat modificări majore în structura economiei Braşovului, în
momentul de faţă aceasta fiind una foarte diversificată.
Braşovul este un judeţ cu potenţial semnificativ de creştere economică, care prezintă avantaje majore
prin poziţia geografică, deschisă spre piaţa internă şi cea a Uniunii Europene, diversitate etnică şi
vocaţie multiculturală, un grad de urbanizare ridicat, un mediu de afaceri dinamic şi o puternică tradiţie
industrială.

3.1.1. Produsul Intern Brut

Studiul evoluţiei PIB în perioada 2000-2007 indică un trend constant crescător. La nivelul anului 2007,
produsul intern brut realizat în judeţul Brasov ajunge la 14.160,4 mil.RON, cu 60,4% superior celui
realizat la nivelul anului 2000, situându-se peste media naţională.
Aceste evoluţii în perioada 2000-2007 indică
un proces de revitalizare a economiei judetului,
datorat, în special, investiţiilor străine directe în
comerţ şi industrie, precum și creşterii cererii
interne, stimulate de sistemul creditelor aflat in
expansiune.
Ritmul mediu de creştere economică a judeţului
a devansat media naţională şi regională, Brașovul
fiind cel mai competitiv județ al regiunii 7 Centru,
urmat de judeţele Mureş şi Sibiu.
În mod constant, în ultimii ani Braşovul a deţinut
aproximativ 28% din produsul intern brut al
regiunii, fiind pe primul loc în ceea ce privește
produsul intern brut pe locuitor şi valoarea
adăugată brută (27% pondere regională).
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PIB (mil. RON – preţuri curente)

Brașov
România
Reg.Centru

4.024,2

5.443,2

6.767,1

7.983,3

9.372,6

11.261,3

14.160,4

116.768,7

152.017,0

197.427,6

247.368,0

288.954,6

344.650,6

412.761,5

14.421,2

18.671,9

23.990,4

29.095,8

33.143,2

40.291,2

49.416,7

% faţă de anul 2000 (preţuri comparabile ) anul 2000 = 100%

Brașov

107,1

Romania

105,7

116,1

117,7

120,2

125,1

135,9

160,4

111,2

116,9

126,9

132,2

142,7

151,6

PIB / locuitor (mii RON – preţuri curente)

Brașov

6,4

9,1

11,4

13,4

15,7

18,9

23,8

Romania

5,3

7,0

9,1

11,4

13,4

16,0

19,3

Reg.Centru

5,5

7,3

9,4

11,5

13,1

15,9

19,6

• Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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Evoluţia PIB este strâns legată de creşterea
valorii adăugate brute, rezultat al creşterii
volumului activităţii economice în judeţ.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În 2006, la realizarea valorii adăugate brute
judeţene industria și sectorul serviciilor participă
cu peste 60%, urmează apoi valorile realizate din
comerţ, construcții şi agricultură.

3.1.2. Activitatea economică
În judeţul Braşov, la sfârşitul anului 2008 erau înregistraţi 42.219 de agenţi economici, dintre care au
depus bilanţurile un număr de 20.750 (agenţi economici activi). Potrivit datelor furnizate de către
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, aproximat 50% dintre aceştia au înregistrat profit. 88,5 % dintre
agenţii economici activi provin din zonele urbane ale județului.
Populaţia activă a judeţului Braşov reprezintă în 2008, 41,9% din populaţia totală a judeţului. Numărul
total de salariaţi a fost de 169.429 de persoane, din care: 36,3% in sevicii, 32,4% în industrie, 19,3% în
comert, 10,1% în constructii şi 1,8% în agricultură.
Cifra de afaceri totală realizată în anul 2008 a fost de 32,7 miliarde lei, cu 28,8% mai mare comparativ
cu anul 2007.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă în economia
judeţului, deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă şi creează o cultură a competiţiei
bazată pe flexibilitate şi competitivitate.

O analiză a societăţilor comerciale active din județul Braşov în perioada 2002 – 2008, relevă, pe
fondul unei creșteri generale a numărului total de societăţi, o creştere spectaculoasă a numărului de
întreprinderi mici şi mijlocii.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Această creștere poate fi corelată cu avantajele
fiscale oferite microîntreprinderilor până în
anul 2009 (an în care se introduce impozitul
forfetar), precum şi cu programele de finanţare
guvernamentale şi europene în derulare, care au
favorizat dezvoltarea spiritului antreprenorial şi
deschiderea de mici afaceri, în special în sectorul
serviciilor şi comerţului.
Din datele publicate de Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov reiese faptul că în anul 2008,
IMM-urile au realizat o cifră de afaceri de 17,5
miliarde lei, reprezentând 53% din cifra de
afaceri totală a judeţului.
Principalul domeniu de activitate, după
numărul de societăţi active, în economia
judeţului, îl reprezintă domeniul serviciilor.
În ceea ce priveşte participarea principalelor domenii economice la realizarea cifrei de afaceri, în anul
2008, pe primul loc se situează comerţul, cu 41,7%, urmat de industrie (32,4%).
Ponderea de 41% din cifra de afaceri a activităților comerciale se menţine relativ constantă în perioada
2000-2008 şi urmează tendinţa acestei perioade de creştere a consumului la nivel naţional, datorită
politicii băncilor de relaxare a creditării, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri.
Evoluţii ascendente înregistrează sectorul serviciilor, de la 8,8% la 14,3%, precum şi cel al construcţiilor
(de la 6,5% la 10,2%), ceea ce reprezintă o potențială creştere generală a nivelului de trai în judeţ.
În regres este sectorul industrial, cu aproape 10 procente, precum și agricultura ce realizează doar 1,4%
din cifra de afaceri a judeţului în anul 2008.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de salariaţi din judeţ, în perioada 2000-2008 acesta a rămas
relativ constant, oscilând în jurul cifrei de 170.000.
Modificări importante au avut loc în profilul angajatului, reliefând declinul activităţilor industriale, în
special al fostelor mari unităţi de producţie din industria de construcţii de maşini, de apărare, chimică,
în paralel cu dezvoltarea altor domenii de activitate.
Astfel, o parte din persoanele disponibilizate din industrie (14,8% din total) şi agricultură (2,4%), în
perioada 2000-2008, sunt absorbite de către sectoarele aflate în expansiune – servicii (6,3%), comerţ
(7,2%) şi construcţii (3,8%).
O sinteză a activităţii economice din judeţ pe domenii de activitate, la nivelul anului 2008, prezintă
următoarele date:
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Cel mai performant domeniu economic al judeţului din punctul de vedere al productivităţii muncii,
calculată ca raport între cifra de afaceri şi numărul de salariaţi care a participat la realizarea ei, este
comerţul, unde 19,3% din totalul salariaţilor din judeţ realizează 41,7% din cifra totală de afaceri, urmat
de construcţii şi industrie.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În servicii, chiar dacă activează un număr mare de persoane (36,3% din total judeţ), performanţa
economică este scăzută (14,3% din cifra de afaceri). Totuşi, dezvoltarea acestui sector în valori absolute
(40,3% din societăţile active şi 36,3% din forţa de muncă a judeţului) este un indiciu al nevoilor de
creștere a standardelor de viaţă şi a nivelului de trai în judeţ.
Cele mai profitabile societăţi se dovedesc a fi cele din industrie, realizând o cifră medie de afaceri de
4.241 mii lei/an, la antipod situându-se societăţile care activează în zona serviciilor, cu o cifră medie de
afaceri de 558 mii lei/an.
La realizarea cifrei de afaceri a judeţului,
societăţile comerciale din mediul urban participă
în proporţie de aproximativ 90%. Cea mai mare
parte a activităţii economice se desfăşoară în
municipiul Braşov, de unde se obţine 75% din
cifra de afaceri a judeţului.
Studiul cifrei medii de afaceri şi a numărului
mediu de salariaţi pe societate comercială la
nivelul localităţilor din judeţ, în anul 2008, relevă
disparităţile economice profunde între mediul
rural şi urban, ca şi între diferitele microregiuni
ale judeţului.
Cifra de afaceri medie pe societate comercială la nivelul localităţilor din judeţul Braşov, anul 2008

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

69

3. Economic
Cei mai mari/importanți angajatori din judeţ sunt concentraţi în Zona Metropolitană Braşov absorbind
forţa de muncă din localităţile învecinate.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Există zone rurale mai dezvoltate, în special cele în care s-a dezvoltat, în ultimii ani, turismul rural (de
exemplu, zona Bran-Moieciu) sau fermele agricole, dar există şi localităţi cu un grad ridicat de sărăcie
(spre exemplu, Budila, Augustin, Ormeniş).
Este evidentă lipsa de interes a investitorilor pentru dezvoltarea de unităţi productive în mediul rural
datorată în primul rând slabei dezvoltări a infrastructurii de bază.
Numărul mediu de salariaţi pe societate comercială la nivelul localităţilor din judeţ

3.1.3. Industria
Economia judeţului Brașov este predominant orientată spre sectoarele comerţului şi industriei, în
special al industriei prelucrătoare.
La sfârşitul anului 2008 existau 2.499 agenţi economici activi în domeniul industriei, care realizau
o cifră de afaceri de 10,6 miliarde lei, cu 22,9% mai mare comparativ cu anul 2007.
Numărul total de salariaţi din industrie în anul 2008 a fost de 55.143 de persoane.
Indicatorii de performanţă au o evoluţie ascendentă în perioada 2000-2007. Productivitatea muncii,
care reflectă în cel mai complex mod dinamica şi bogăţia unei regiuni, se află în perioada 20002007 pe un puternic trend ascendent devansând, începând cu anul 2005, media naţională.
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Începând cu anul 2003, indicele productivităţii
muncii1 la nivelul judeţului se află, la fel ca şi
indicele producţiei industriale2, în ascensiune
continuă. Aceşti indici au continuat trendul
crescător în paralel cu scăderea constantă a
numărului mediu de salariaţi din acest domeniu,
ceea ce reflectă o incorporare continuă a
tehnologiilor de vârf în fluxul producției
industriale.
Evoluţia ponderii principalelor
ramuri ale industriei (%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total industrie

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Energie electrică, termică,
gaze şi apă

3,1

3,3

18,4

19,4

19,8

14,9

12,8

15,8

15,1

Industria extractivă

1,1

0,5

0,4

0,6

0,6

0,3

0,6

0,6

0,6

Industria prelucrătoare

95,8

96,2

81,2

80

79,6

84,8

86,6

83,6

84,3

1
Indicii productivităţii muncii pe un salariat în industrie se calculează pe baza indicilor producţiei industriale (Laspeyres) şi a indicilor
numărului mediu de salariaţi pentru agenţii economici cu activitate industrială
2
Indicele producţiei industriale (IPI) se determină cu ajutorul metodei selective cuprinzând un eşantion reprezentativ de produse şi servicii
şi măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum.

Analiza industriei judeţului Brașov din perspectiva structurii producţiei industriale, a principalelor ramuri
industriale, precum şi a principalelor produse industriale realizate, permite evidenţierea următoarelor
caracteristici la nivelul anului 2008:
• în judeţ sunt prezente majoritatea ramurilor industriale. Unităţile industriale sunt amplasate, în
general, în localitățile urbane.
• industria prelucrătoare deţine 84,3% din structura producţiei industriale a judeţului, înregistrând o
scădere cu 11,5 procente faţă de anul 2000.
• energia electrică, termică, gazele şi apa deţin 15,1% din structură, de 5 ori mai mult decât în anul
2000.
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Profilul industrial al judeţului Braşov este determinat de industria de maşini şi echipamente şi a
mijloacelor de transport, de industria chimică, precum şi de industria alimentară şi textilă.
În perioada 2000-2008, industria metalurgică şi a construcţiilor metalice înregistrează creşteri
importante în ponderea industriei prelucrătoare.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Din datele publicate de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov reiese că, în anul 2008, un număr
de 6 întreprinderi foarte mari realizează 23% din cifra de afaceri din industrie. 37 de procente sunt
realizate de întreprinderile mari, 26 % de cele mijlocii, 10 % de cele mici, 4 % de microîntreprinderi.
Fiind unul dintre cele mai puternic industrializate judeţe, Braşovul a resimţit declinul suferit de
principalele sale ramuri industriale precum construcţiile de maşini, industria de apărare sau industria
chimică. Ca urmare a restructurării economiei naţionale, o parte importantă din capacităţile de
producţie ale judeţului Braşov şi-au diminuat activitatea sau au fost închise. Astfel, au fost generate, pe
de o parte forţă de muncă disponibilă pentru angajare, iar pe de altă parte spaţii utilizabile în scopuri
industriale sau logistice.
Pentru a încuraja absorbţia forţei de muncă disponibile şi pentru dezvoltarea industriei, Guvernul
României a decis (prin O.G. nr. 65/2001) înfiinţarea în judeţul Braşov, a unor parcuri industriale ce
beneficiază de o serie de facilităţi: scutiri la plata taxelor pentru terenuri şi clădiri, reducerea impozitelor
locale (acordate de administraţia locală).
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În municipiul Braşov funcţionează Incubatorul de Afaceri, destinat sprijinirii societăţilor comerciale
recent înfiinţate.

3.1.4. Investiţii străine
Regiunea Centru, implicit și judeţul Brașov, au fost avantajate de poziţia lor mai apropiată de pieţele
vestice şi de dependenţa mai redusă de sectorul primar. S-a beneficiat de investiţii străine directe în
mai mare măsură decât în alte regiuni.
În anul 2009, 42,5% din valoarea capitalului social înregistrat în judeţul Braşov reprezintă investiţia
străină directă în cele 4.300 societăţi cu participare străină de capital.
Volumul investițiilor străine directe s-a ridicat la valoarea de 674 milioane euro, înregistrând o
creștere de 69% comparativ cu anul 2008, în timp ce numărul de firme cu participare străină a
scăzut cu 9,4%, fapt ce indică prezența unor investitori cu putere financiară mare.
Evoluţia capitalşului străin şi a numărului de
societăţi în perioada 2004-2009
În ansamblul Regiunii Centru, judeţul Braşov
participă cu 26,7% la numărul total de societăţi
cu participare străină înfiinţate în anul 2009.
Valoarea capitalului social subscris de cele
211 societăţi nou înfiinţate reprezintă 56,8%
din totalul capitalului social subscris la nivelul
regiunii, clasând judeţul pe locul 1.
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Principalii investitori străini, în funcţie de valoarea capitalului social subscris, provin în majoritate din
Germania (59%). Capitalul investit de 10 ţări reprezintă 93% din valoarea capitalului total străin investit.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Comparativ cu anul 2008, notabile sunt apariţiile investitorilor din Olanda, Luxemburg şi Elveţia. De
asemenea, şi-au micşorat investiţiile în judeţul Braşov firme provenind din Statele Unite ale Americii
şi Italia.

3.1.5. Comerţul exterior
În perioada 2000-2008, judeţul Braşov a avut o creştere constantă în domeniul comerţului exterior.
În 2008, exporturile judeţului Brașov au reprezentat 1,2 mld euro, înregistrând o încetinire a trendului
crescător din perioada 2000-2007. Importurile s-au situat la valoarea de 1,7 mld. Euro, situându-se, cu
aproximaţie, la nivelul anului precedent. Rezultă un deficit comercial anual de 0,5 mld. Euro.
Dintre judeţele Regiunii Centru, judeţul Braşov are cel mai mare volum al exportului, în ceea ce priveşte
importul fiind, însă, devansat de județul Sibiu.
Exporturile judeţului Brașov se axează, în principal, pe produse ale industriei de maşini, echipamente si
aparate electrice, de mijloace de transport, de metale comune.
Au fost importate în cantităţi mari: maşini, aparate şi echipamente electrice, mijloace de transport,
produse din lemn, produse chimice, produse textile.La nivelul Regiunii Centru, Brașovul este cel
mai dezvoltat judeţ, menţinându-se pe primul loc în ceea ce privește majoritatea indicatorilor
macroeconomici, fiind urmat de judeţele Mureş şi Sibiu.
Județul prezintă un grad mare de atractivitate pentru investitori. Este un puternic centru comercial,
41% din cifra de afaceri totală a judeţului fiind realizată în acest sector al economiei.
Deşi este în uşor regres faţă de anul 2000, industria este puternic reprezentată la nivelul judeţului
(32% din cifra de afaceri totală), fiind principalul sector care a atras capitalul străin şi, totodată, cel
mai semnificativ furnizor de produse exportate.
- profilul industrial al județului este determinat de industria de mașini, echipamente şi mijloace de
transport, de industria chimică şi alimentară.
- pentru sprijinirea dezvoltării industriale, a fost înfiinţat un număr semnificativ (8) de parcuri 		
industriale.
•
•
•
•

serviciile şi construcţiile sunt domenii în expansiune în economia judeţului.
populaţia activă este angajată, prioritar, în sectorul serviciilor (36,3%) şi în cel al industriei (32,5%).
activităţile economice sunt concentrate, în proporție de aproape 90%, în zonele urbane.
zona de sud - est a judeţului (vechea Ţară a Bârsei) prezintă cea mai accentuată dezvoltare
economică, aici aflându-se cele mai multe concentrări urbane, unităţi industriale şi zone agroturistice.

3.1.6. Serviciile bancare
Serviciile bancare reprezintă un segment important al programului de reformă, băncile fiind direct
implicate în sprijinirea procesului de restructurare rapidă şi eficientă a economiei naţionale. Sistemul
bancar este organizat pe două niveluri. Primul îl constituie Banca Naţională, situată în centrul sistemului
bancar, al doilea fiind reprezentat de băncile comerciale împreună cu alte instituţii financiare de credit
şi de asigurări. În Braşov funcţionează Sucursala Băncii Naţionale a României, peste 90 de sucursale şi
agenţii ale băncilor comerciale, precum şi Trezoreria Braşov.
Principalele bănci românești și străine au sucursale/filiale în județul Brașov, cu o pondere mai
importantă în mediul urban. Accesul la serviciile bancare este asigurat unitar.

74

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

3. Economic

În harta următoare prezentăm distribuția ATM-urilor în județ (primele cinci bănci comerciale în funcție
de numărul de ATM-uri din comună/oraș sau municipiu).

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Acoperirea cu ATM-uri bancare este importantă, având în vedere faptul că majoritatea pensiilor,
ajutoarelor sociale, alocațiilor și a salariilor sunt acordate prin intermediul cardurilor bancare, putând
reprezenta în mediul rural o facilitate suplimentară pentru turiști.

3.1.7. Economia judeţului Braşov în contextul crizei economice
actuale
Mediul economic şi financiar mondial a suferit modificări majore, începând cu sfârşitul anului 2008.
Criza economico-financiară care se manifestă la nivel mondial generează incertitudini mari privind
evoluţiile economiilor naţionale. În acest context, România se confruntă cu o serie de probleme majore:
contracţia pieţelor externe, reducerea finanţării externe şi riscul de credit, o înrăutăţire a percepţiei la
risc pentru ţările est-europene, deteriorarea activului net al populaţiei şi al companiilor.1),2)
Impactul crizei economice mondiale asupra României, iniţial subevaluat de către autorităţile române,
este puternic. Trendurile descendente ale indicatorilor macroeconomici, manifestate la nivel naţional,
s-au reflectat şi în economia judeţului Braşov.
Capacitatea financiară a autorităţilor locale este în scădere. În aceste condiţii, principala sursă de
finanţare pentru proiectele de investiții poate fi, pe termen scurt şi mediu, absorbţia fondurilor
structurale ale Uniunii Europene.

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

75

3. Economic

Aspecte statistice ale evoluţiei economice la nivelul judeţului Braşov – luna iunie 2010 – Sursa:
Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• în luna iunie 2010, inflaţia a crescut cu 7,14 procente faţă de luna iunie 2009
• efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii iunie 2010 a fost în judeţul Braşov de 155.742 persoane, 		
cu 8,41% mai mic faţă de 30.06.2009
• în luna iunie 2010, nivelul câştigului salarial mediu nominal net a fost de 1.439 lei. Faţă de 		
luna iunie 2009, câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 14,66%, iar preţurile de 		
consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 4,38%, deci salariul real a crescut cu 9,85%.
Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.493 lei). Câştiguri
salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1.411 lei) şi, respectiv, agricultură,
silvicultură şi piscicultură (1.048 lei).
• în luna aprilie 2010, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, 		
s-au realizat exporturi în valoare de 135.178 mii euro, reprezentând 168,3% din volumul 		
exporturilor realizate în luna aprilie 2009.
• în luna aprilie 2010, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică,
s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 123.908 mii euro, reprezentând 127,3% faţă de
aprilie 2009.
• în luna aprilie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară, în valoarea de 11.270 		
mii euro, cu 14.855 mii euro mai mult decât în luna precedentă (balanţă deficitară) şi cu 28.284
mii euro mai mult decât în luna aprilie 2009 (balanţă deficitară).
• în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 		
precedent, indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 22,8%.
• în luna iunie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, indicele valoric al 		
cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mare cu 		
28,3%.
• în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 comparativ cu perioada corespunzătore din anul 			
precedent, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)
a crescut cu 31,3%.
• volumul cifrei de afaceri în servicii a crescut în luna iunie 2010 cu 13,4% faţă de luna
precedentă şi cu 17,8% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.
• în perioada ianuarie-iunie 2010, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cifra de afaceri în
		comerţ a scăzut cu 1,7%.
• în semestrul I 2010 s-au eliberat cu 123 autorizaţii de construcţie mai puţine decât în semestrul
I 2009.
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3.2.

Agricultură

3.2.1. Exploatarea terenurilor agricole

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Situat în centrul geografic al țării, județul Brașov este unul dintre județele cu suprafață agricolă redusă,
caracterizat printr-o clima rece și umedă, cu soluri slabe calitativ ce nu permit obținerea întregului
sortiment de produse agricole necesare consumului populației. Relieful județului are caracter montan
pe aproape jumătate (45%) din suprafața totală a acestuia, deluros (podiș) pe 24% şi depresionar, cu
aspect de câmpie premontană pe 31% din suprafaţă (depresiunea Brașov şi depresiunea Făgărașului).
Din punct de vedere al resurselor agricole, județul Brașov se prezintă are o suprafață agricolă - 297.367
ha care reprezintă 2% din suprafața agricolă a ţării și o suprafață arabilă de 118.151 ha reprezentând
1,3 din suprafața arabilă a ţării.
Totuşi, datorită condiţiilor pedoclimatice Braşovul întruneşte zone de bună favorabilitate pentru unele
culturi de importanţă alimentară dintre care mentionăm cartoful, sfecla de zahăr, culturi furajere,
producţia de masă verde, dar mai ales pentru creşterea animalelor și aici ne referim la rumegătoare,
respectiv taurine și ovine. O demonstrează, de altfel și efectivele din aceste specii existente la finele
anului 2009, care se cifrează la 49.454 capete bovine și 295.678 capete ovine.
Din suprafața totală a județului 53% este suprafață agricolă. Această valoare este sub media naţională
unde suprafaţa agricolă este de 62%.
Suprafaţa agricolă a judeţului Braşov, pe categorii de folosinţă - 2010
Valori absolute

Pondere

295.405 ha

100%

Pășuni

118.436 ha

40%

Arabil

116.520 ha

39,5%

Fânețe

59.025 ha

20%

Livezi și vii

1.424 ha

0,5%

Suprafața agricolă,
din care:

• Sursa datelor: Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală Braşov

Din totalul suprafeței agricole peste 60% este ocupată cu fânețe și pășuni, această pondere depăşeşte
cu mult media acestor tipuri la nivel naţional.
Cu o medie de 0,5 ha teren agricol şi 0,2 ha teren arabil ce revin unui locuitor, judeţul Braşov se
află printre judeţele cu condiții reduse pentru practicarea agriculturii. Aceste valori se încadrează
sub cele înregistrate ca medie naţională (0,7 ha teren agricol şi 0,5 teren arabil pe cap de locuitor).
Datorită condiţiilor pedoclimatice județul Braşovul întruneşte condiții favorabile pentru unele culturi
de importanţă alimentară - cartoful, sfecla de zahar, culturile furajere, producţia de masă verde.
Terenurile arabile, pășunile și fânețele sunt prezente în toate cele trei zone, Brașov, Făgăraș și Rupea. Ca
suprafață totală zona Brașov reprezintă aproape jumătate din întreg teritoriul (46%)
Fiecare zonă are specificul ei dat de ponderea diferită a categoriilor de teren.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Deși apropiate ca pondere a tipurilor de teren ce formează suprafața agricolă, zona Rupea este
caracterizată de întinderea mai mare a pășunilor. Acest lucru favorizează dezvoltarea activităților
zootehnice.

Raportat la anul 1990, suprafața totală cultivată a județului s-a diminuat cu 30% în anul 2008. Totodată,
suprafața terenului arabil aflat în repaus a crescut de 28 de ori.
Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov, repartizarea
solurilor pe categorii de folosinţa şi clase de pretabilitate este urm[toarea:

Categoria de folosinţă

Clasa de fertilitate
I

II

III

IV

V

Suprafaţa agricolă

1.384

13.684

100.333

160.506

19.480

Pondere (%) clase de
fertilitate

0,5%

4,6%

34,0%

54,3%

6,6%

Arabil

586

10.980

39.841

60.500

4.613

Păşuni și fâneţe

798

2.704

60.080

99.261

14.618

412

745

249

Din care:

Livezi și vii

• Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov
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Media
%TP

Media %
Sup.

Braşov

Rural

64,7

60,4

Braşov

Urban

87,5

73,0

Braşov
Total

70,8

63,8

Făgăraş

Rural

61,4

38,8

Făgăraş

Urban

44,1

27,9

Făgăraş
Total

59,7

37,7

Rupea

Rural

69,5

64,4

Rupea

Urban

96,1

108,0

Rupea
Total

71,7

68,1

Medie
judeţ

67,2

55,7

Suprafeţele agricole cu soluri fertile (clasa I si II)
au o pondere extrem de mică, ele deţinând doar
5,1% din suprafaţa agricolă a judeţului. Peste
50% dintre terenuri se încadrează în clasă slabă
de fertilitate (IV).
În ceea ce priveşte regimul de proprietate a
terenurilor agricole, conform datelor furnizate
de Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov, corelate
cu cele ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, situaţia punerii în posesie la nivelul
judeţului Braşov, pe cele trei zone şi medii de
rezidenţă, se prezintă astfel (valorii medii):

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Mediu de
rezidenţă:

Zona:

*TP – titluri proprietate/ Sup.- suprafaţă retrocedată

3.2.2. Producţia agricolă
Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, în intervalul 2004-2008, suprafaţa totală cultivată a
judeţului Braşov a scăzut cu 5%.
În județul Braşov, situaţia pe cele trei mari zone: Braşov, Făgăraş și Rupea, în ceea ce priveşte suprafața
terenurilor agricole abandonate este îngrijorătoare dacă luăm în calcul faptul că incidenţa cea mai mare
o are zona Făgăraşului în care se regăsesc cele mai multe localităţi rurale din judeţ. Din datele furnizate
de Institutul Judeţean de Pajişti, rezultă că o suprafață de 6.620 de ha sunt terenuri abandonate din
care – 5.480 de ha au fost abandonate în ultimii 10 ani.
Zona Braşov, cunoscută în trecut pentru fermele de la Prejmer, Hărman, are o suprafață de 2.240 ha de
pajişti și livezi abandonate.
Valorificarea producţiei de iarbă a pârloagelor din arabil şi a livezilor de pomi fructiferi, împreună cu
reducerea la aproape jumătate a efectivelor de bovine şi ovine, s-a ajuns în situaţia abandonării a peste
10 mii hectare pajişti naturale din care 8 mii ha de peste 10 ani, care sunt în prezent puternic invadate
de vegetaţie arborescentă, buruieni, ferigă etc.
Apariţia acestor mutaţii radicale în structura categoriilor de folosinţă, necesită o reevaluare a limitelor
şi suprafeţelor pe care le ocupă acestea, respectiv o nouă evidenţă cadastrală reactualizată.

Rolul exploataţiilor agricole

La nivelul anului 2008 exploataţiile erau în mare parte de tip individual, acestea gestionând şi cea mai
întinsă suprafaţă de teren agricol.
În cele 62.795 gospodării private, forța de muncă este asigurată, în cea mai mare parte din membrii
familiilor. Numărul celor care exploatează efectiv suprafețele este de circa 26.000, din care în jur de
12.500 sunt înregistrați la APIA cu expoatații care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi sunt mai mari
de 1 ha.
Exploatațiile agricole organizate lucrează circa 16 % din suprafaţa arabilă a județului. Aceste exploatații
comerciale sunt, în general, bine înzestrate cu maşini şi utilaje moderne şi aplică o tehnologie potrivită
pentru fiecare cultură, totodată aceste forme asociative pot reprezenta viitorul revigorării sectorului
agricol.
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Slaba reprezentare a sectorului exploatării comerciale este cauzată, în special, de suprafragmentarea
terenurilor. Această situație a produs dificultăți în încheierea tranzacțiilor necesare pentru exploatarea
pe o suprafață optimă practicării unei agriculturi profitabile.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Un alt obstacol în transferul drepturilor de
administrare a terenurilor de la persoanele fizice
către cele juridice îl reprezintă nedefinitivarea
procesului de împroprietărire. Multe dintre
comunele judeţului Braşov nu au contractat
servicii de topometrie pentru parcelarea
terenurilor, etapă necesară pentru eliberarea
titlurilor de proprietate.
Proprietatea publică în proporție de aproape
75% în 1990, a ajuns în 2008, după finalizarea
procesului de retrocedare, la o pondere de 2,1%
din suprafața totală, ca urmare a aplicării Legii nr.
18/1991 şi a Legii nr. 247/2005.

Datele statistice din perioada 1990-2008 demonstrează trecerea spre o agricultură mecanizată.
caracterizată în primul rând de mărirea numărului mijloacelor mecanice din dotarea parcului de
tractoare, precum şi a efectivului de maşini agricole principale.
Dacă în anul 1990 suprafaţa arabilă ce revenea unui tractor era de 41 ha, în anul 2008, prin extinderea
parcului, s-a ajuns la 27,6 ha/tractor.
Categorii de tractoare şi maşini agricole, evoluţie 1990-2008
Utilaje agricole

1990

1995

2000

2005

2008

Tractoare agricole fizice

2876

4152

4127

4510

4472

Cultivatoare mecanice

477

668

746

809

814

Semănători mecanice

501

849

776

978

991

Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale

384

624

436

439

431

Combine şi maşini pentru recoltat cartofi

218

501

745

938

940

• Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Atât suprafața agricolă, cât și cea arabilă sunt extrem de fărâmiţate urmare a constituirii și reconstituirii
dreptului de proprietate ceea ce are implicaţii nefavorabile asupra utilizării eficiente a resurselor
funciare. Suprafeţele cele mai mari sunt cultivate de către exploataţiile comerciale (S.C, S.A.) ce lucrează
aproximativ 16 % din suprafața arabilă a judeţului.
Aceste exploataţii comerciale sunt în general bine înzestrate cu maşini și utilaje moderne și aplică o
tehnologie mai potrivită pentru culturi. Dificultăţile pe care le întâmpină exploataţiile comerciale sunt
legate de desfacerea producţiei – concurenţa produselor importate.
Agricultura economică sau de piaţă, în care peste 80% din producţia obţinută este destinată
valorificării pe piaţa organizată sau pe cea liberă, se practică în 165 de unităţi pe care le considerăm
mari, în condiţiile judeţului nostru și care exploatează 32.604 ha cu o medie de 198 ha pe unitate, în
144 exploataţii medii (suprafaţa peste 100 ha) care lucrează pe 27.348 ha cu o medie de 190 ha pe
exploatatie, 172 exploataţii (suprafața între 50-100 ha) cu o medie de 71 ha și 1.361 exploataţii mici
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(suprafața între 10-50 ha) care lucrează pe 26.245 ha, cu o medie de 19 ha pe exploataţie, conform
datelor statistice furnizate de Camera Agricolă Judeţeană Braşov.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

La nivelul judeţului Braşov o situaţie îngrijorătoare se manifestă în cazul gospodăriilor foarte mici, aşa
cum apar în evidenţele Camerei Agricole Judeţene Braşov, cu putere economică redusă, care într-un
număr de 12.315 exploataţii reprezintă 86% din gospodariile din mediul rural al judeţului, lucrează
46.566 ha cu o medie de 4 ha pe exploataţie. Sunt aşa numitele exploataţii de semi-subzistenţă, dar
mai ales de subzistenţă în care producţia agricolă este destinată consumului propriu, foarte puţine
fiind acele gospodării care reusesc să disponibilizeze mici cantităţi de produse pentru piaţă. În fermele
de semisubzistenţă fermierii desfaşoară diverse activităţi agricole de cultivare a plantelor şi creşterea
animalelor, bazate pe tradiţii specifice zonei.
Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte diversificată, determinată de
necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare ceea ce
împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. Orientarea
acestor ferme către piaţă necesită schimbarea sistemului de producţie şi implicit cheltuieli financiare
suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite.
Culturile cu tradiție ce au condiții pedoclimatice favorabile dezvoltării în judeţul Braşov sunt:
- cartoful (12% din suprafaţa arabilă);
			 - sfecla de zahăr (1,6% din suprafaţa arabilă);
			 - cerealele păioase (cca. 32 % din suprafaţa arabilă a judeţului)
			 - plantele furajere (cca. 31 % din suprafaţa arabilă);
			 - porumbul boabe (cca. 8% din suprafaţa arabilă).
Celelalte culturi ocupă cca. 15% din suprafaţa arabilă existentă.
În judeţul Braşov în perioada 2008-2009 grâul şi secara se cultivă pe circa 17-18% din suprafaţa arabilă
a judeţului, constituind împreună cu celelalte cereale păioase bune premergătoare pentru culturile de
bază ale judeţului. Necesarul de grâu panificabil pentru judeţ se asigură în proporţie de aproximativ
55% deoarece doar 60% din totalul producţiei obţinute are indici de panificaţie corespunzatori. În jur
de 30 – 40 % din producţia obţinută rămâne la gospodăriile populaţiei unde intră în consumul uman
sau animal.
Suprafeţele cultivate cu principalele culturi au avut un trend descendent, cele mai mari scăderi ca
pondere fiind înregistrate la suprafeţele cultivate cu grâu şi secară, cereale pentru boabe şi sfeclă de
zahăr.
Cartoful - pentru agricultura judeţului Braşov, cultura cartofului, în general şi producerea cartofului
pentru sămânţă, în special, este prioritară.
Datorită condiţiilor climatice favorabile din anii normali şi a solurilor parţial favorabile în anumite zone
ale judeţului, cerinţele cartofului faţă de factorii de mediu sunt satisfăcute pe deplin.
În conformitate cu cerecetările menţionate în “Strategia culturii cartofului şi sfeclei de zahăr în judeţul
Braşov”, elaborate de ICDCSZ Braşov, pentru asigurarea condiţiilor optime de vegetaţie la cartof,
indiferent de zona de cultură şi destinaţia producţiei (sămânţă, consum sau industrializare) se impune
respectarea următoarelor principii:
• zonarea unor soiuri rezistente la stresul termo-hidric, adaptate codiţiilor specifice judeţului Braşov;
• aplicarea unor tehnologii de cultură care să economisească apa din sol;
• protecţia agroecosistemelor şi evitarea poluării de orice natură a mediului.
Suprafețele cultivate cu cartofi – cultură specifică în zonă – au rămas constante. Potenţialul şi resursele
ce pot fi puse în valoare dau posibilitatea atingerii unei producţii totale de cca. 420.000 t,
respectiv o producţie medie de 30 t/ha.
Excedentul poate fi valorificat :
• pentru industrializare (chips-uri, fulgi de cartofi, obţinere de amidon, spirt etc.)
• pentru acoperirea deficitului de consum din alte judeţe, în special din sudul ţării
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Sfecla de zahăr
Este cultura care a suferit un regres semnificativ în ultimii 10 ani în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată
ca urmare a unor contracte mai puțin atractive încheiate între cultivatorii de sfeclă de zahar și cel mai
cunoscut producător local - fabrica de zahar Bod.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală Braşov consideră ca fiind absolut necesară extinderea
suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr şi fundamentează acesta prin cererea existentă..
Având în vedere că până în anul 2020, minim 20% din consumul energetic trebuie asigurat din surse
regenerabile de energie, se impune extinderea suprafeţelor de sfeclă de zahăr destinate producerii
de biomasă pentru producerea de bioetanol şi biogaz, precum şi stimularea construirii şi punerii în
funcţiune şi la noi în ţară a unor instalaţii de producerea bioetanolului şi biogazului din sfeclă.
Utilizarea sfeclei de zahăr pentru producerea de bioetanol şi biogaz este recomandată din următoarele
considerente :
- producţie mare de biomasă / ha. (80-100 t/ha)
- cultură complet mecanizabilă
- randament mare de utilizare
- posibilitatea păstrării pe perioade lungi sub formă de sirop
Din 1 tonă sfeclă utilizată se pot obţine 105 l bioetanol sau 400 kg de borhot utilizat pentru hrana
animalelor sau pentru producerea de biogaz
Reziduurile rezultate din fermentarea borhotului, a frunzelor şi coletelor pentru obţinere de biogaz pot
fi utilizate ca fertilizanţi.
Plantele de nutreț
Ocupă aproape 32% din suprafața arabilă a județului. În ultimii 10 ani au crescut semnificativ suprafeţele
cultivate cu lucernă şi trifoi în dauna porumbului siloz şi a sfeclei furajere. Suprafeţe foarte mari de teren
înierbate, sunt neîntreţinute și sunt folosite necorespunzător, fiind invadate de arborete, mușuroaie şi
specii de plante dăunătoare. Explicaţia acestui fenomen este aceea că suprafeţele respective asigură
mai multă masă verde decât necesarul pentru efectivele de animale aflate într-o scădere permanentă.
Porumbul
Ocupă circa 8% din suprafața arabilă. Este cultura care asigură o bună parte a furajului concentrat în
gospodării.
Această cultură ar putea creşte foarte mult în importanţă, fiind foarte rentabilă producerea de
biocombustibili din porumb. Ca şi rapiţa, porumbul poate contribui la reducerea suprafeţelor arabile
neutilizate din judeţ.
Sectorul legumicol
Sectorul legumicol deţine în judeţul Braşov doar aproximativ 1% din suprafaţa arabilă în cultură. Având
în vedere faptul că legumicultura reprezintă un domeniu de activitate de producţie şi economică,
caracterizat printr-un înalt grad de intensivitate şi, astfel, constituie o sursă importantă de venituri
pentru populaţie, revitalizarea acestui sector şi, în speţă, a suprafeţelor de legume certificate pentru
bioproducţii, poate fi un obiectiv principal pentru următorii ani.
Se observă o scădere cu 37,64% în anul 2008 faţă de anul 2000 a suprafeţelor cultivate cu legume.
Livezi
În judeţul Braşov, în anul 2009 faţă de anul 2008, numărul pomilor fructiferi a scăzut cu 4%, iar faţă de
anul 1990 cu 67%. Foarte important de menţionat este faptul că în judeţ a scăzut considerabil suprafaţa
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de livezi cu rod, mare parte din ele fiind lăsate în paragină sau devenind păşuni fără a fi schimbată
însă categoria de folosinţă. Scăderi la numărul de pomi fructiferi în anul 2009 faţă de anul 1990 s-au
înregistrat la următoarele categorii de pomi: pruni (cu 34%), meri (cu 89%), cireşi şi vişini (cu 43%).

Forme de proprietate

1990

2000

2002

2004

2006

2008

2009

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Creşteri la numărul de pomi fructiferi în anul 2009 faţă de anul 1990 s-au înregistrat la următoarele
categorii de pomi: peri (cu 315,18%), caişi şi zarzări (cu 2975,78%), nuci (cu 3,43%).
Totodată, producţia medie de fructe, în judeţul Braşov, a crescut în 2009 faţă de 1990 cu 57,14%.

U.M: Kg/pom

Total

7

6

7

24

8

8

11

Sector privat

12

7

9

24

8

8

11

Din care: Expl. agr. ind.

12

7

10

24

8

8

11

• Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

În intervalul 2004-2008, cel mai mare randament se înregistrează la culturile de grâu şi secară. Deşi
suprafaţa pe care acestea o ocupă scade, producţia lor medie înregistrează în anul 2008 o creştere cu
43% faţă de 2004.
Trendul descendent al producției medii la ha se înregistrază la majoritatea culturilor atât în ceea ce
priveşte producţia totală, cât şi pe cea medie. Acest indicator evidenţiază practicarea unei agriculturi
neperformante în judeţul Braşov.

3.2.3. Zootehnie
Sectorul zootehnic este favorizat în judeţul Braşov de suprafețele mari de teren acoperite cu pășuni
şi fâneţe. Zootehnia judeţului este structurată pe două tipuri de exploataţii: exploataţii familiale şi
exploataţii comerciale, cu un efectiv mai mare şi cu un grad diferit de modernizare.
O importanţă deosebită în rândul terenurilor agricole o au paji;tile semi-naturale. Acestea reprezintă
cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole, dar renunţarea în unele zone la
activităţile agricole tradiţionale (cosit, păşunat) conduce la degradarea habitatelor şi la modificări
de peisaj. Cu deosebire, în zona montană există o tendinţă de abandonare a activităţilor agricole,
mai ales în cazul paji;tilor semi-naturale. În judeţul Braşov, ca de altfel în întreaga ţară, se remarcă
o scădere generală a interesului populaţiei şi a administraţiilor comunelor şi oraşelor pentru fondul
pastoral şi creşterea animalelor, fapt ce a dus la reducerea alarmantă a încărcării cu animale a pajiştilor
şi abandonarea acestora pe mari suprafeţe.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Din păcate, suprafeţe foarte mari de teren înierbate sunt întreţinute şi folosite necorespunzător, fiind
invadate de arborete, muşuroaie şi specii de plante dăunătoare. Explicaţia acestui fenomen este aceea
că suprafeţe în cauză, chiar şi în situaţia când sunt întreţinute corespunzător, asigură mai multă masă
verde decât este necesar pentru efectivele aflate într-o scădere permanentă.
Sub aspectul încărcării cu animale a pajiştilor, situaţia cea mai dramatică se află în zona Depresiunii
Făgăraşului unde există 0,44 UVM/ha, urmată de zona de dealuri Rupea cu 0,58 UVM/ha şi Depresiunea
Braşovului cu 0,70 UVM/ha. Încărcarea medie pe judeţul Braşov ajunge la abia 0,57 UVM/ha, respectiv
cu cca. 15 % mai scăzută decât media pe ţară care este de cca. 0,70 UVM/ha.
Lipsa de interes pentru această categorie de folosinţă care reprezintă 59 % din terenul agricol al
judeţului Braşov, a lăsat cale liberă invaziei cu vegetaţie lemnoasă, buruieni, muşuroaie şi altele pe
lângă condiţiile staţionale nefavorabile existente ca exces de umiditate, eroziunea şi aciditatea solului,
pietre şi stâncării etc., care au dus la scăderea generală a productivităţii şi a reducerii suprafeţelor de
pajişti.
Efectivele de animale s-au diminuat în
perioada 1990-2008 în cazul tuturor speciilor,
cu excepţia caprinelor. Cea mai mare scădere se
înregistrează în rândul bovinelor, cu 59%, şi al
porcinelor, cu 46%.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, numărul de animale ce revin la
100 de hectare la nivelul județului este, în cazul
porcinelor și al ovinelor și caprinelor, superior
mediei pe țară.
Creşterea bovinelor, este concentrată în micile ferme de subzistenţă sau de semisubzistenţă. Acestea
produc lapte pentru asigurarea nevoilor familiei şi valorifică surplusul prin centrele de colectare le
procesatorilor de lapte.
Număr total de
capete

% din efectivul total

Număr de
exploataţii

Până la 10 capete

23.800

71%

12.000

Peste 10 capete

9.800

29%

377

Tip de exploataţie

• Sursa datelor: Camera Agricolă Judeţul Braşov

Producţia animalieră tinde să crească, însă unitaţile de mici dimensiuni limitează acest potenţial.
Creșterea păsărilor
Este cea mai dezvoltată ramură, circa 2.000.000 capete regăsindu-se în 16 unități specializate aflate pe
platformele de la Codlea și Măgurele. Acestea dispun de cele mai moderne dotări tehnice şi folosesc
rase sau linii specializate, cu un foarte bun randament de creștere și producție. Ponderea micilor
producători este redusă, păsările fiind crescute pentru a asigura necesarul de ouă şi carne din interiorul
gospodăriei.
Conform Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală, creşterea industrială a porcilor este concentrată
în două exploataţii mari, modernizate prin accesarea de fonduri nerambursabile.
Peste 60% din efective se regăsesc în exploataţiile familiale care poduc pentru asigurarea necesarului
de carne, în condiţii de rentabilitate scăzută.
Având în vedere tendinţele şi orientările pe plan național în creşterea şi exploatarea animalelor,
conjunctura naturală şi economică este favorabilă creşterii efectivelor de taurine, porcine, ovine şi
păsări.
Rasele de taurine care fac obiectul programului de ameliorare sunt: Bălţata Românească şi Brină cu
însuşire mixtă pentru lapte şi carne și Bălţata cu Negru Românească specializată pentru producţia de
lapte. Realizarea obiectivelor principale în ameliorarea raselor de taurine se prevede să se desfășoare
în cadrul unui sistem unitar coordonat, pe bază de programe de ameliorare.
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3.2.4 Procesarea produselor agricole

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Conform datelor publicate de catre Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov, în iunie
2010, în unităţile aparţinând sectorului privat din judeţul Braşov s-a obţinut o producţie de lapte de
vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 564.395 hl şi o producţie totală de ouă de 35.982 mii bucăţi.
Numeroase societăți realizează o serie de produse alimentare tradiţionale care fac cunoscut județul brânza de burduf în coajă de brad, caşul afumat, brânza telemea, pastrama de oaie – specifice zonelor
Bran-Moieciu şi Vama Buzăului; pieptul ardelenesc, pâinea cu cartofi bătută în coajă - specifice zonei
Rupea.
Datorită condiţiilor pedo-climatice şi de relief, pe lângă pescuitul amator şi sportiv practicat pe râurile
şi bălţile neamenajate, s-au dezvoltat societăţi piscicole cu producţii remarcabile de peşte de calitate
superioară. Specii precum păstrăv, crap, crap fitofag, ştiucă, somn şi caras sunt valorificate atât ca
proaspete, cât şi sub formă de preparate specifice.
Județul dispune de unităţi de procesare a produselor animale, de mare capacitate şi foarte moderne şi
bine dotate (abatoare, fabrici de prelucrarea cărnii şi a laptelui).
Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi ecologice Româneşti, până
în martie 2010, au fost atestate 96 de produse tradiţionale din judeţul Braşov – 46 de produse lactate,
41 de produse din carne, 3 produse de panificaţie şi 6 produse din peşte.
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3.2.5. Asociații și grupuri de producători

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

La nivelul județului sunt înregistrate 5 grupuri de producători, constituite în principal cu scopul de a
valorifica în comun producţia obţinută. Trei dintre acestea au ca obiect de activitate cultura cartofului,
iar celelalte două grupuri valorificarea producţiei de lapte.
De asemenea, funcţionează o serie de asociaţii profesionale în domeniul creşterii bovinelor, ovinelor
şi caprinelor, cabalinelor, păsărilor de rasă, apiculturii, care au ca scop sprijinirea membrilor lor în
valorificarea poducţiei obţinute, accesul la subvenţii etc.
Este necesară înfiinţarea de grupuri de producători sau cooperative agricole care să cuprindă un număr
cât mai mare de membri care produc pentru vânzare, aceştia beneficiind în acest fel de un acces mai
bun la informaţie şi având posibilitatea să îşi valorifice produsele la preţuri mai avantajoase.
Se impune construirea de noi unități de procesare a produselor agricole, în special unități de producere
a bioetanolului, unități de morărit, producerea de furaje combinate, precum şi modernizarea celor
existente.
Folosirea bioetanolului duce la reducerea costurilor cu achiziția carburanților pentru agricultură,
protejarea mediului.

3.2.6. Silvicultură şi vânătoare
Fondul forestier şi componentele sale principale – pădurile şi alte terenuri acoperite cu vegetaţie
forestieră, precum şi fondul cinegetic – reprezintă o resursă naturală importantă a judeţului Braşov,
atât din punct de vedere economic, prin exploatarea forestieră, vânatoare şi turism, cât şi din punct de
vedere social datorită beneficiilor pe care prezenţa pădurii o aduce calităţii vieţii.
Fondul forestier are o suprafaţă de aproximativ 200.000 de hectare, 37,% din suprafaţa totală a judeţului.
Suprafaţa fondului forestier al judeţul Brașov reprezenta în 2008 3% din totalul de fond forestier la
nivel de ţară.
În perioada 2005 – 2008, fondul forestier la nivelul judeţului a crescut cu 6%, creşterea având loc la
nivelul tuturor categoriilor de terenuri şi păduri din fondul forestier al judeţului. Aceeași tendință de
creştere o regăsim și la suprafața terenurilor pe care s-au executat împăduriri, creșterea fiind de 1,5%,
de la 157 ha în 2005, la 251 ha în 2008.
Suprafaţa medie a pădurilor şi a altor terenuri forestiere ce revin unui locuitor este de 0,34 hectare,
valoare superioară mediei pe ţară (0,30 ha/loc). Suprafaţa de fond forestier care revine la 100 de
hectare este de 37,8 hectare, având, de asemenea, o valoare peste media pe ţară (27,1 ha).
Ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, situaţia s-a modificat semnificativ, atât la nivel naţional,
cât şi în judeţul Braşov. Structura proprietăţii fondului forestier din judeţul Braşov este următoarea:
• proprietate publică a statului 29.116 ha,
• proprietate publică UAT 140.585,57 ha,
• proprietate privată a persoanelor fizice 9.697,68 ha
• proprietate privată a persoanelor juridice, altele decât UAT, 26.601,80 ha.
În ceea ce priveşte repartizarea acestuia pe specii, structura fondului forestier în judeţul Braşov poate
fi prezentată în următoarele cifre, astfel: din totalul de 206.001,05 ha fond forestier pădurile de foioase
reprezintă 64% (132.335 ha).
- fag 10.909 ha proprietate de stat, 58 566 ha în proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 16.002
ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi 1.314 ha în proprietatea privată a
UAT-urilor,
- stejar 24.177 ha din care 2.637 ha proprietate de stat, 19.726 ha în proprietatea publică a UAT–
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

urilor din judeţ, 1.524 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi 290 ha în
proprietatea privată a UAT-urilor,
- diverse esenţe tari pe o suprafaţă totală de 18.696 ha, din care 2.334 ha proprietate de stat,
13.577 ha în proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 2.173 ha în proprietatea privată a unor
persoane fizice şi juridice şi 612 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
- esenţe moi 2.671 ha din care 291 ha proprietate de stat, 1.458 ha în proprietatea publică a
UAT–urilor din judeţ, 799 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi 123 ha în
proprietatea privată a UAT-urilor, cele de răşinoase 34,25% (70.555 ha),
- molid pe o suprafaţă de 48.286 ha, din care 9.324 ha proprietate de stat, 27.599 ha în proprietatea
publică a UAT–urilor din judet, 10.579 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice
şi 784 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
- brad pe o suprafaţă de 17.734 ha, din care 2.357 ha proprietate de stat, 12.165 ha în proprietatea
publică a UAT–urilor din judeţ, 3.000 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi
212 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
- alte răşinoase pe o suprafaţă de 4.535 ha, din care 537 ha proprietate de stat, 2.972 ha în
proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 654 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice
şi juridice şi 372 ha în proprietatea privată a UAT-urilor, şi alte specii în procent de 1,51%, respectiv
3.110 ha. (datele au fost furnizate de catre ITRSV Braşov).
În judeţul Braşov pe lângă structurile ce aparţin de regia naţională a pădurilor, ocoale silvice de stat în
număr de 4 unităţi, au fost înfiinţate 11 structuri, respectiv regii publice locale, ce au în administrare în
general proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice, ce au în proprietate suprafeţe mai mari
sau mai mici de pădure, precum şi proprietatea publică a UAT-urilor. Pe raza judeţului există forme
asociative de proprietate materializate în aşa numitele composesorate sau obşti, întâlnite mai ales în
zona Făgăraşului.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, exploatarea volumului de lemn a păstrat
valori apropiate între 2005 și 2008, între 458 și 475 mii de metri cubi. Din totalul exploatat, ponderea
cea mai mare o are lemnul rotund.
Fauna judeţului cuprinde o mare diversitate a
speciilor: vulpe, pisică sălbatică, jder, lup, mistreţ,
capra neagră, urs precum şi specii variate de
peşti (păstrăv, lipan, mreană).
Fondul de vânătoare este administrat de Direcţia
Silvică Braşov care deţine un complex de creştere
intensivă a vânatului în 10 astfel de fonduri cu
o suprafaţă de 10.000 de hectare, de Asociaţia
Generală a Vânătorilor Sportivi şi alte asociaţii
private de vânătoare.
Recolta de vânat semnificativă raportat la totalul
la nivel național, a fost în rândul speciilor de:
pisică sălbatică (11,4%), capră neagră (9,6%), lup
(8,6%).

Problemele silvice
Retrocedarea terenurilor către persoanele private pune probleme importante şi din punctul de vedere
al cadrului legal, în special în ce priveşte abordarea problemelor precum tăierile ilegale. Actualmente,
se estimează că se exploatează ilegal 8.000 metri cubi pe an, pe raza judeţului Braşov. Gestionarea
fenomenului tăierilor ilegale se realizează de către administratorii/prestatorii de servicii silvice pentru
suprafeţele de fond forestier pentru care există încheiate contracte în acest sens. În suprafeţele de fond
forestier pentru care proprietarii nu au încheiat contracte de administrare/prestări servicii cu structuri
autorizate, problema tăierilor ilegale cade în sarcina proprietarului. Controlul modului de gestionare
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şi de aplicare a regimului silvic în fondul forestier, indiferent de forma de proprietate, se realizează
de către ministerul de resort prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare. Astfel dacă
pentru suprafeţele de pădure gestionate de RNP, structuri private echivalente sau a persoanelor care
deţin astfel de suprafeţe în parcurile naţionale, controlul asupra proprietarilor privaţi de pădure ce nu
au încheiat contracte de gestionare a fondului forestier constituie o problemă importantă.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În judeţul Braşov o suprafaţă de 2.573,84 ha din fondul forestier al judetului este neadministrat în
prezent, la care se adaugă suprafaţa de 380 ha din comuna Fundata, fond forestier care se află pe
teritoriul administrativ al judeţului Argeş.
Situatia drumurilor forestiere din judeţul Braşov este oarecum similară cu ceea ce întâlnim la nivel
naţional, deoarece drumurile forestiere din judeţ sunt într-o stare destul de bună. Totalul drumurilor
forestiere însumează 1.236,1 km din care practicabilă este lungimea de 341,3 km şi impracticabil pe o
lungime de 894,8 km, din lungimea totală a drumurilor din judeţ.
Piscicultura
Datorită condiţiilor pedo-climatice şi de relief, pe lângă pescuitul amator şi sportiv practicat pe râurile
şi bălţile neamenajate, s-au dezvoltat cinci mari societăţi piscicole cu producţii remarcabile de peşte de
calitate superioară. Specii precum păstrăv, crap, crap fitofag, ştiucă, somn şi caras sunt valorificate atât
ca proaspete, cât şi sub formă de preparate specifice.
Valoarea producţiei agricole
La nivelul anului 2008, valoarea totală a producției ramurii agricole la nivelul județului a fost de
1.268.755 mii lei.
Comparativ cu profilul valorii producției agricole pe țară, ponderea sectorului vegetal este mai mică cu
8 procente care se regăsesc în valoarea producției animale, fapt explicabil prin specificul pe care îl are
relieful județului Brașov.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului 2008, populaţia ocupată
în agricultură era de 30,8 mii persoane. Dintre acestea, mai puţin de 10% erau salariaţi.
În anul 2008, în judeţul Braşov, activau 371 de societăţi comerciale în domeniul agriculturii, cu o cifră de
afaceri de 443.026.594 mii lei RON, adică 1,4% din cifra de afaceri totală a judeţului.
Agricultura are un rol important pentru asigurarea unui venit, dar și ca sursă de producere/ valorificare
a hranei în mediul rural–agricultura de subzistență. Diversificarea activităților din zona rurală rămâne
o problemă care trebuie rezolvată.

3.2.7. Problemele stringente ale agriculturii
În ultimii ani, performanţa în agricultură pare să fie din ce în ce mai instabilă. Acest lucru este determinat
atât de frecvenţa, cât şi de severitatea crescută a calamităţilor naturale (seceta, inundaţii), precum şi de
incidența bolilor la animale (gripa aviara, pesta porcină). Primul motiv reflectă impactul schimbărilor
climatice asupra agriculturii româneşti şi infrastructura inadecvată în vederea contracarării riscurilor
conexe. Atât frecvenţa, cât şi intensitatea inundaţiilor, în perioada de primavară şi a secetelor, în
perioada de vară, au crescut în ultimul timp. La rândul ei, pesta porcină clasică a constituit o problemă
endemică în România. Pentru a respecta cerinţele UE, în ianuarie 2003 România a stopat vaccinarea
în gospodăriile individuale, iar în ianuarie 2006 a procedat la acelaşi lucru în fermele comerciale. Cu
toate acestea, epidemia nu a fost eradicată, apariţia bolii fiind semnalată în continuare în exploataţiile
individuale. Drept urmare, a fost necesară reluarea vaccinării în toate exploataţiile (inclusiv în cele
comerciale), România ratând piaţa UE, care este debuşeul ei de export cel mai important. Gripa aviară a
avut şi ea un impact puternic asupra pieţei cărnii de pasăre în perioada 2005-2006. Datele furnizate de
Asociaţia Română a Crescătorilor de Păsări (Raportul GAIN RO6018) indică o reducere atât la efectivele
de păsări, cât şi la producţia de broiler din unităţile industriale, în anul 2006.
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Aspectele de mai sus se reflectă şi în sistemul de producţie mixt. Date fiind condiţiile ei naturale,
România dispune de o producţie mixtă relativ echilibrată, în care producţia vegetală reprezintă circa
60%, iar producţia zootehnică, circa 40%. Serviciile agricole sunt încă slab dezvoltate, deţinând doar
o pondere scăzută în totalul producţiei agricole (sub 1%). Cu toate acestea, s-au înregistrat fluctuaţii
anuale, determinate în special de modificările climatice. De exemplu, scăderea producţiei vegetale, în
1992, a fost cauzată de condiţiile meteorologice nevaforabile, în timp ce situaţia a fost cu totul opusă
în anul 2004. Vulnerabilitatea agricultorilor faţă de condiţiile meteorologice nefavorabile a crescut, pe
fondul de reducere a aplicării pesticidelor şi îngrăşămintelor şi de deteriorare a tehnologiilor utilizate.
Noile provocări (schimbări climatice, energie regenerabilă, managementul resurselor de apă,
biodiversitate, măsuri ce însoţesc restructurarea sectorului de produse lactate, inovare şi respectiv
broadband) definite drept priorităţi conform Bilanţului de sănătate al Politicii Agricole Comune şi
respectiv, Planului European de Redresare Economică, reprezintă elemente de noutate pentru România
şi au fost deja tratate în PNDR în versiunea lui iniţiala. Astfel, schimbările climatice, energia din surse
regenerabile, gestionarea resurselor de apă, biodiversitatea, restructurarea sectorului produselor
lactate sunt subiecte pentru care analiza efectuată în acest capitol cuprinde informaţiile de bază ce
indentifică nevoile şi fundamentează măsurile de intervenţie propuse mai departe în program. Deoarece
nu au apărut evoluţii recente care să justifice o ajustare a priorităţilor strategice stabilite prin PNDR,
România a decis că resursele financiare suplimentare alocate din PERE sa fie folosite la consolidarea
operaţiunilor şi activităţilor deja existente aşa cum au fost ele identificate şi evidenţiate în analiză.
Includerea ei printre priorităţile PERE a determinat România să reconsidere posibilitatea de sprijin în
cadrul PNDR după 2010. În perioada care urmează, se vor monitoriza şi, pe masura disponibilităţii
datelor statistice, acestea vor fi incluse în analiza şi fundamentarea sprijinului planificat a se introduce
după 2010.
În contextul în care, conform raportărilor statistice, prelucrate de către Direcţia Judeţeană de Statistică
Braşov în documentul intitulat “Agricultura în judeţul Braşov din 2000 până în prezent”, în judeţul
Braşov suprafaţa cultivată cu principalele culturi, în anul 2008 faţă de anul 2000 a scăzut cu 16%, se
observă totuşi o creştere a ponderii suprafeţei cultivate de sectorul privat în total suprafaţă cultivată
de la 90% în anul 2000, la 97% în anul 2008, producţia culturilor vegetale, precum şi producţia livezilor
scade semnificativ în 2008 comparativ cu producţiile înregistrate în anii anteriori.
Se observă o scădere cu 37% în anul 2008 faţă de anul 2000 a suprafeţelor cultivate cu legume. În
judeţul Braşov, în anul 2008 faţă de anul 2000, numărul pomilor fructiferi a scăzut cu 53%.
Cele mai semnificative scăderi la numărul pomilor fructiferi, în anul 2008 faţă de anul 2000, s-au
înregistrat la următoarele categorii de pomi fructiferi: meri (cu 85,23%), cireşi şi vişini (cu 67%), caişi şi
zarzări (cu 12%), peri (cu 8%).
În sectorul producţiei vegetale s-au obţinut în anul 2009 următoarele producţii medii: 3.035 kg/ha la
grâu, 3.012 kg/ha la secară, 2.336 kg/ha orz şi orzoaică, 1.409 kg la ovăz, 3.119 kg/ha la porumb boabe,
19.047 kg/ha la cartofi, 35.171 kg/ha la sfecla de zahăr, 2.182 kg/ha la rapiţă.
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• existența de unități cu capacitate mare de procesare și valorificare a produselor
animale
• predominanţa păşunilor şi a fâneţelor permite dezvoltarea sectorului zootehnic, cu
precădere a animalelor rumegătoare
• bogat fond cinegetic şi forestier, important atât la nivel naţional, cât şi internaţional
• 96 de produse tradiţionale atestate la nivel naţional
• mici întreprinderi agricole individuale care produc/generează produse tradiționale
• terenurile nepoluate din zona montană favorizează dezvoltarea agriculturii ecologice
• procent semnificativ de retrocedare a terenurilor agricole

Agricultura
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• caracteristica de ansamblu a agriculturii este de subzistență
• gradul mare de fărâmiţare a terenurilor agricole determină practicarea unei agriculturi
neperformante
• mare parte a suprafeței agricole a județului se află în repaus
• abandonarea pășunilor rurale și degradarea solului
• practicarea agriculturii cu mijloace rudimentare și tehnologie învechită
• lipsa investițiilor în sistemul de irigații și de desecare
• scăderea efectivelor de animale
• marketingul comun al produselor agricole provenite de la micii producători nu se
realizează decât la un nivel mic
• atractivitate redusă a producției agricole datorită raportului nefavorabil între prețul de
producție și cel de desfacere
• activităţile economice cu profil non-agricol sunt insuficient diversificate şi sunt
sezoniere

Agricultura

• accesibilitate dificilă pentru materii prime şi mărfuri, datorată lipsei unui aeroport şi a
unei autostrăzi
• disparităţi în dezvoltarea economică a zonei urbane în raport cu zona rurală (90% din
cifra de afaceri a județului e realizată în mediul urban)
• existenţa de zone monoindustriale în care activitatea productivă este in declin – în
prezent zone urbane cu perspective economice reduse (Victoria, Zărnești)
• lipsa utilităţilor din apropierea unor terenuri cu potențial investiţional
• slaba promovare a potențialului economic al județului în afara ţării, în rândul
potenţialilor investitori
• o serie de localităţi depind în măsură prea mare de anumite societăţi comerciale din
punct de vedere al asigurării locurilor de muncă şi al contribuţiilor la bugetele locale,
sprijin insuficient pentru reconversia profesională a şomerilor, inclusiv pentru iniţierea
în dezvoltarea unei afaceri
• investiţii scăzute ale mediului privat mai ales în localităţile urbane şi rurale din nordul
şi vestul judeţului
• în judeţ lipsesc locaţii special amenajate pentru desfăşurarea unor evenimente
culturale, sociale şi de afaceri (târguri şi expoziţii) de mari dimensiuni
• dezvoltarea insuficientă a industriei în domeniul tehnologiei de vârf şi utilizarea redusă
a inovaţiei în rândul IMM-urilor
• activitatea redusă a asociaţiilor şi organizaţiilor patronale şi profesionale
• modificările dese ale legislaţiei fiscale

Mediu de afaceri

Puncte Slabe

- mediu de afaceri şi agricultură

• dinamică economică accelerată, în general peste media naţională –județul Brașov fiind
cel mai competitiv județ al regiunii 7 Centru;
• judeţ puternic urbanizat - 74% din populație locuiește în orașe si municipii,
• ofertă diversificată de servicii şi produse disponibile la nivel local
• dezvoltarea puternică a sectorului de servicii în ultimii ani
• municipiul Braşov este un puternic centru comercial, deţinând 42% din cifra de afaceri
totală a judeţului
• județul Brașov rămâne un puternic centru industrial, cu o tradiție industrială de
8 decenii, cu spirit antreprenorial dezvoltat (număr relativ mare de IMM) în ciuda
regresului industriei înregistrat în ultimii ani
• existența structurilor și a infrastructurii de dezvoltare a afacerilor – incubatoare de
afaceri, parcuri industriale (atât în mediul rural, cât și în mediul urban)
• existența unui centru universitar politehnic și a programelor de cercetare – dezvoltare
derulate de Universitatea Transilvania în parteneriat cu firme private
• investiţii cu capital străin semnificative la nivel de judeţ din punct de vedere valoric şi
al locurilor de muncă create

Mediu de afaceri

Puncte Tari

Analiza SWOT Economie

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
3. Economic
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• fragmentarea terenului agricol şi existenţa unui număr mare de proprietari nu permite
o exploatare agricolă eficientă
• presiunea exercitată de importul produselor agricole ieftine periclitează agricultura
locală

Agricultura

• pierderea unor oportunităţi de finanţare europeană datorită incapacităţii financiare a
IMM-urilor de a derula şi implementa proiecte cu finanţăre nerambursabilă
• condiţiile de creditare impuse de bănci după declanşarea recesiunii economice,
îngreunează accesul firmelor la capital
• prelungirea crizei economice globale, creşterea fiscalităţii, modificări ale legislaţiei
fiscale care pot bulversa mediul economic
• lipsa legislaţiei care să faciliteze neimpozitarea profitului reinvestit îngreunează
dezvoltarea investiţiilor
• fiscalitatea excesivă măreşte riscul dezvoltării economiei subterane facilitând piaţa
neagră
• pierderea atractivităţii judeţului în viitor din punctul de vedere al existenţei forţei
de muncă calificate în domeniul tehnic, datorită necorelării ofertei educaţionale cu
cererea de pe piaţă (absenţa şcolilor de meserii, restrângerea specializărilor tehnice
în cadrul universităţii locale)
• migraţia forţei de muncă calificate, în special la nivelul populaţiei tinere
• oferta de terenuri în zone favorabile unor obiective de investiţii este neatractivă,
terenurile au preţuri mari chiar în raport cu ţări vest-europene
• lipsa utilităţilor din apropierea unor terenuri cu potenţial investiţional poate genera
costuri de investiţie foarte mari
• menţinerea actualului nivel de dezvoltare a infrastructurii şi întârzierea construirii
aeroportului şi/sau autostrăzii va influenţa negativ dezvoltarea economică a zonei
• retragerea unor investitori străini de prestigiu poate descuraja potenţialii investitori
străini
• creşterea diferenţelor economice între zonele judeţului
• scăderea competitivităţii Braşovului ca locaţie investiţională datorită creşterii costului
de investiţie şi operare a afacerii – mai ales datorită creşterii preţurilor pe piaţa
imobiliară şi a creşterii nivelului salarial

Mediu de afaceri

Riscuri

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• existenţa polului de creştere Braşov (singurul din regiunea 7 Centru) şi potenţialul
finanţărilor nerambursabile ce derivă din acest statut
• poziţia geografică favorizantă a Braşovului, situat la intersecţia rutelor de transport
mărfuri şi la o distanţă relativ redusă de capitală, creează atractivitatea zonei în
dezvoltarea centrelor de logistică
• prezenţa investiţiilor străine, tradiţia multiculturalităţii şi interculturalităţii constituie
avantaje în atragerea de noi investitori în judeţ
• forţa de muncă disponibilizată constituie o potenţială resursă umană pentru noi
investiţii
• creşterea valorii adăugate prin stimularea dezvoltării producţiei de noi tehnologii etc.
• creşterea productivităţii şi a potenţialului de inovare în rândul companiilor locale
• econversia şi ecologizarea zonelor industriale dezafectate
nivelul relativ scăzut al salariului mediu la nivel judeţean corelat cu dezvoltarea/
calificarea capitalului uman reprezintă o premiză a atragerii de investitori
• dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare şi a colaborării dintre universitate şi
mediu de afaceri
• dezvoltarea structurilor asociative de tipul organizaţiilor patronale şi profesionale care
să sprijine promovarea unor legi care să favorizeze dezvoltarea economică
• siturile industriale dezafectate pot fi valorificate prin transformarea în zone destinate
activităţilor lucrative şi de birouri, datorită amplasamentului şi a potenţialului de
spaţiu disponibil
• crearea unor clustere economice poate facilita transferuri de know-how în diverse
domenii
• inventarierea şi promovarea unitară a avantajelor economice, imobiliare şi de resurse
umane poate mări atractivitatea judeţului pentru investitori străini
• adoptarea legislaţiei speciale a Parteneriatului Public Privat va oferi cadrul necesar
dezvoltării unor proiecte de mare impact economic-social
• judeţ puternic urbanizat, favorabil dezvoltării activităţilor economice
• municipiul Braşov are potenţialul de a se dezvolta ca pol de cercetare în domeniul
energiilor regenerabile
• poziţionare avantajoasă din punct de vedere logistic a Ţării Făgăraşului datorită
dezvoltării viitoare a infrastructurii
• disponibilitatea unor resurse atractive pentru investitori (resurse umane, resurse

Mediu de afaceri

Oportunităţi

• plata cu întârziere a subvenţiilor în agricultură
• niveluri scăzute de productivitate a muncii, conducând la venituri mici
• media de vârstă relativ ridicată a agricultorilor/a personalului implicat în activitățile
agricole
• forţa de muncă din mediul rural este îmbătrânită şi va continua evoluţia de îmbătrânire

3. Economic
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• accesarea de fonduri nerambursabile oferă posibilitatea de dezvoltare a activităţilor
agricole
• oportunitatea exploatării agricole pe suprafeţe mai mari prin asocierea fermierilor
• dezvoltarea programelor de marketing comun al produselor agricole ecologice ale
micilor producători
• creşterea animalelor folosind material genetic de calitate
• dezvoltarea agriculturii ecologice prin exploatarea potenţialului natural
• posibilitatea desfacerii rapide a produselor agroalimentare tradiţionale
• comercializarea produselor naturale, ecologice şi de calitate superioară
• disponibilitatea unei pieţe mari de desfacere a produselor agricole, atât pe plan intern,
cât si pe plan european
• aducerea sectorului agricol neperformant la potenţialul real, prin facilitarea eforturilor
de modernizare si restructurare a acestuia
• diversificarea activităţilor din zonele rurale
• formarea profesională poate ajuta la îmbunătăţirea competenţelor fermierilor
• înfiinţarea de exploatații agricole asociative

Agricultura

naturale)
• întărirea infrastructurii de afaceri – centre de conferinţe, centru expoziţional,
infrastructură tehnologică şi informaţională
• creşterea eficienţei administrării fiscale prin informatizarea activităţilor
• potenţial ridicat al forţei de muncă calificate în domeniul tehnic

• fenomenul de globalizare va influenţa negativ activitatea agricolă zonală
• schimbările climatice şi calamităţile naturale pot produce pagube însemnate în
domeniul agricol

• apariţia marilor firme şi concerne în activităţile agricole riscă să ducă la falimentul
micilor producători

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
3. Economic
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4. Turism, Cultură, Patrimoniu cultural

4.1. Turism

4.1.1. Locul turismului în cadrul economiei judeţene

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Sectorul turistic a fost identificat ca fiind catalizatorul pentru dezvoltarea economiei, incluzându-l ca
parte esenţială a planului de dezvoltare naţională.
Volum şi Valoare
Județul Braşov a crescut şi s-a dezvoltat ca destinaţie turistică. Cu o capacitate de peste 14.000 de
locuri de cazare, săli de conferinţă și atracţii turistice, turismul brașovean s-a adaptat şi dezvoltat întrun ritm rapid pentru a răspunde oportunităţilor de piaţă. În judeţul Braşov, în anul 2009, erau 14.728
locuri de cazare.
Investiţii
În anul 2009, firmele din judeţul Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de cazare” au
realizat investiţii brute în valoare de 137 mil. lei reprezentând 2,88% din totalul investiţiilor din judeţul
Brașov.
Cifra de afaceri din turism
Societățile comerciale din judeţul Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de cazare” au
realizat în anul 2009, o cifră de afaceri de 148 mil lei, reprezentând 0,35% din totalul cifrei de afaceri a
judeţului.
Firmele cu domeniul de activitate “hoteluri şi restaurante” au realizat o cifră de afaceri de 324 mil. lei,
reprezentând 0,75% din totalul cifrei de afaceri din judeţul Braşov.
Forţa de muncă
La 1 ianuarie 2009 populaţia civilă ocupată din sectorul hoteluri şi restaurante a fost de 8.600 persoane,
reprezentând 3,59% din totalul populaţiei civile din judeţul Braşov.
În anul 2009, caştigul salarial mediu net lunar era de 765 Lei.

4.1.2. Potenţialul turistic al judeţului Braşov
Județul Braşov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din
România atât prin obiectivele naturale (monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naţionale),
sporturi de iarnă, sporturi extreme – alpinism, parapantă, deltaplanorism, vânătoare şi pescuit, cât şi
obiectivele istorice-arheologice (cetăţi, castele, biserici, muzee etc).
Poziţionarea geografică a judeţului Braşov în zona montană din centrul ţării favorizează dezvoltarea
turismului sub forme diverse. Potenţialul turistic al judeţul Braşov îmbină elemente ale cadrului natural
cu valori culturale şi istorice.
Trecutul bogat în istorie şi îmbinarea culturală şi multietnică din acest teritoriu fac din Braşov unul
dintre cele mai interesante locuri, nu numai din România, dar şi din întreaga regiune. Cu toate acestea,
Braşovul nu a atins potenţialul de a deveni una dintre cele mai interesante destinaţii din estul Europei.

Potenţialul natural

Suprafaţa judeţului Braşov se suprapune pe două mari unităţi morfostructurale: Carpaţii şi Podişul
Transilvaniei.
Areale şi trasee turistice cu valoare peisagistică deosebită, parcurile naţionale sau naturale, rezervaţii şi
monumente ale naturii, reţeaua hidrografică compun cadrul natural al judeţului.
Relieful este variat prezentând o mare complexitate morfologică şi morfogenetică. Se disting trei
trepte majore de relief:
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- treapta munţilor înalţi, cu poziţie periferică, ce trece de 1.700m altitudine înregistrată în Făgăraş,
Piatra Craiului, Bucegi, Bârsei (Postăvarul, Piatra Mare) şi Ciucaş
- treapta munţilor scunzi, între 800 şi 1.700 m, formată în principal de “clăbucetele” Întorsurii
Buzăului, Dârstelor, Codlei şi Perşani; tot în această grupă se mai încadrează munţii Tâmpa, Poiana
Braşovului
- treapta depresiunilor şi a dealurilor de podiş, situate între 450 şi 700m altitudine; câmpiile
apar desfăşurate în depresiuni intramontane şi submontane interne. În configuraţia generală
a acestei trepte se disting: Câmpia Bârsei cu golfurile depresionare Zărneşti – Tohan, Vlădeni şi
Culoarul Măieruş, apoi Câmpia Făgăraşului; la această treaptă se adaugă Depresiunile Braşovului,
Homoroadelor, Făgăraşului şi culmile deluroase ale laturii sud-estice a Bazinului Transilvaniei
(Colinele Târnavelor, Podişului Hârtibaciului).
Munţii şi dealurile reprezintă aproape jumătate din suprafaţa judeţului. Această resursă extraordinară
oferă una dintre cele mai intacte biodiversităţi din Europa, precum şi o serie de pachete turistice bazate
pe o natură atractivă prin diversitatea sa excepţională. Peisajul montan este în marea sa majoritate
acoperit de păduri ceea ce restricţionează accesul, dar protejează flora şi fauna diversă, pe alocuri,
endemică. Aerul curat de munte reprezintă şi el o atracţie pentru numărul tot mai mare de turişti care
caută o vacanţă sănătoasă într-un mediu curat. Turiştii veniţi în judeţul Braşov pot practica activităţi
sportiv-recreative în toate anotimpurile anului.
De asemenea, combinaţia de pădure şi agricultură oferă un mozaic pastoral atractiv care poate atrage
ciclişti, excursionişti, fotografi amatori şi ecoturişti.
Valorificarea elementelor cadrului natural: povârnişuri dramatice, vârfuri şi chei spectaculoase s-a făcut
diferenţiat, în funcţie de apropierea şi posibilităţile de acces faţă de centrele de interes turistic.
Masivele muntoase ale judeţului, integrate în circuitul turistic intern şi internaţional cu spaţii de cazare,
agrement şi practicare a sporturilor specifice sunt:
• Masivul Piatra Mare, cu trasee turistice montane uşor accesibile oferă obiective turistice naturale

deosebite şi posibilităţi de lansare cu parapanta.

• Masivul Bucegilor, Parc Natural de interes naţional, prezintă peisaje atractive cu spectaculoase văi

glaciare şi cabane de creastă, oferă posibilităţi de practicare a drumeţiilor montane, alpinismului,
snowboardului şi a schiului de fond şi alpin.
• Masivul Piatra Craiului, declarat Parc Naţional, este unic în Carpaţii Româneşti, prin relieful
impunător al crestei calcaroase în lungime de 25 de kilometri. Aici se găsesc specii rare de floră şi
faună. Sunt oferite turiştilor servicii de cazare în cabane şi refugii montane, precum şi în moderne
pensiuni din localităţile limitrofe.
• Munţii Ciucaş, zonă aflată în prezent în curs de legiferare ca parc natural, prezintă spectaculoase
forme de refief megalitice. Este puţin amenajată, cu structuri turistice, prezentând oferte de tip
agroturistic doar în localităţile de la baza masivului.
• Munţii Perşani, mult mai scunzi, cuprind oferte turistice în zona nord - vestică a judeţului
constând în arii protejate şi monumente ale naturii, obiective istorice, culturale şi monumente de
arhitectură.
• Munţii Făgăraş reprezintă o zonă aflată în prezent în curs de legiferare ca parc naţional, sunt cei
mai înalţi şi spectaculoşi munţi din România.
Principalele rezervaţii şi monumente ale naturii ce reprezintă atracţii turistice sunt:
Coloanele de bazalt de la Racoş, din defileul Oltului, săpat în Munţii Perşani.
Piatra Craiului (rezervaţie de faună şi floră) – adăposteşte o plantă unică în lume: garofiţa Pietrii
Craiului.
Tâmpa – parcul de recreere al braşovenilor, reprezintă nu numai un punct de atracţie pentru turişti, ci
şi un “laborator” pentru oamenii de ştiinţă.
Punctul fosilier vama Strunga – situat pe versantul vestic al Bucegilor, este cunoscut de geologi de
mai bine de un secol, prin fauna fosilieră cu peste 150 de specii de amoniţi.
Dealurile Cetăţii (Lempeş) şi Sânpetrului - pajiştile, precum şi zona împădurită din jurul lor dezvoltă
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o serie de specii de silvostepă.
Mlaştinile eutrofe de la Hărman şi Prejmer - rezervaţie ce adăposteşte floră şi faună rară cu
numeroase relicte glaciare.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Pădurea Bogăţii – rezervaţie forestieră situată în Munţii Perşani, între Hoghiz şi Măieruş, pe o distanţă
de 17 km. Este formată în special din făgete şi adăposteşte o faună bogată, fiind teren de vânătoare
cu regim de rezervaţie
Complexele carstice de la Şirnea, Peştera, Măgura şi Fundata, situate parţial pe masivele calcaroase,
oferă o lume misterioasă a peşterilor, cheilor şi dolinelor, elemente de certă polarizare a fluxului turistic.
Rezervaţia de zimbri „Valea Zimbrilor” de la Vama Buzăului şi rezervaţia de urşi de la Zărneşti
"Libearty".
Protecţia resurselor: pe teritoriul judeţului Braşov se găsesc 2 zone protejate - Parcul Naţional Piatra
Craiului şi Rezervaţia Naţională Bucegi şi se preconizează înfiinţarea celui de-al treilea Parc Naţional în
Munţii Ciucaş. Aceste trei zone protejate pot contribui şi la dezvoltarea pieţei ecoturismului, turismului
naturii şi turismului de aventură uşoară.

96

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

4. Turism, Cultură, Patrimoniu cultural
Practicarea turismului necontrolat în aceste zone protejate - construcţiile de case de vacanţă,
managementul neadecvat al deşeurilor şi lipsa canalizărilor contribuie la degradarea continuă a unora
dintre cele mai importante resurse de mediu şi turism ale României.
Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Brașov
Denumirea

Localizarea

Suprafața
(ha)

1.

Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăeşti, Gaura)

Oraşul Râşnov, comunele Bran, Moieciu

2.

Locul fosilifer de la Vama Strunga

Comuna Moieciu

3.

Piatra Craiului

Oraşul Zărneşti

1.459

4.

Cheile Zărneştilor

Comuna Moieciu

109,8

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Nr.
Crt.

1.634
10

5.

Stânca bazaltică de la Rupea

Oraşul Rupea

6.

Coloanele de bazalt de la Racoş

Comuna Racoş

9

7.

Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită

Comuna Comăna, satul Comăna de Jos

8.

Vulcanii Noroioşi de la Băile Homorod

Comuna Homorod

9.

Micro canionul în bazalt de la Hoghiz

Comuna Hoghiz

2

10.

Cheile Dopca

Comuna Hoghiz

4

11.

Locul fosilifer Ormeniş

Comuna Ormeniş

12.

Locul fosilifer Carhaga

Comuna Racoş

1,6

13.

Locul fosilifer Purcăreni

Comuna Tărlungeni

0,2

14.

Peştera Bârlogul Ursului

Comuna Apaţa

1

15.

Peştera Valea Cetăţii

Oraşul Râşnov

1

1,1
1
0,1

4

16.

Peştera Liliecilor

Comuna Moieciu

17.

Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului

Comuna Şercaia, satul Vad

394,9

1

18.

Dealul Cetăţii – Lempeş

Comuna Hărman

274,5

19.

Mlaştina Hărman

Comuna Hărman

2

20.

Postăvarul (Muntele)

Municipiul Braşov

1.025,5

21.

Cotul Turzunului

Comuna Hoghiz

22.

Tâmpa (Muntele)

Municipiul Braşov

188,2

23.

Stejerişul Mare

Municipiul Braşov

16,3

24.

Pădurea Bogăţii

Comunele Măieruş şi Hoghiz

8,5

25.

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

Comuna Prejmer

252

0,2

Potenţialul antropic
Resursele culturale, comunitare şi de patrimoniu oferă o combinaţie deosebită de arhitectură, clădiri de
patrimoniu, monumente şi evenimente comunitare, un trecut istoric bazat pe o multitudine culturală şi
o îmbinare a stilului de viaţă modern cu cel tradiţional agrar şi medieval.
Fortăreţe impresionante, castele, case istorice şi biserici saxone, unice în lume, oferă un potenţial în
dezvoltarea turismului cultural. Din păcate, multe clădiri istorice, biserici şi castele nu sunt incluse în
circuitul turistic din cauza slabei promovări sau ignoranţei vizitatorilor, stării fizice a construcţiilor şi
datorită netransformării lor în atracţii turistice moderne şi competitive. Pe de altă parte, dezvoltarea
rapidă şi necontrolată a turismului poate duce la efecte negative asupra societăţii, dar şi asupra culturii
regionale pe termen mediu şi lung.
De o importanţă deosebită este municipiul Braşov, unul din cele mai bine păstrate oraşe medievale,
unde centrul istoric arhitectural este conservat într-o stare bună (Biserica Neagră, cartierul Schei, Piaţa
Sfatului, zidurile de apărare ale vechii cetăţi împreună cu turnurile şi bastioanele).
În judeţ se oferă posibilitatea de a vizita cetăţi medievale - Codlea, Făgăraş, Hoghiz, Prejmer, Râşnov,
Rupea.
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Cetăţile ţărăneşti reprezintă o contribuţie pe care arhitectura medievală de zid a Transilvaniei a
înscris-o în patrimoniul artistic european.
Din această categorie fac parte cetăţile ţărăneşti cu biserici de incintă (Bod, Cincşor, Codlea, Cristian,
Ghimbav, Hălmeag, Măieruş, Prejmer, Rotbav, Sânpetru), ridicate de saşii şi românii locuitori ai satelor
respective în secolele XIII-XVI.
Cetatea Feldioarei (cetatea Marienburg) – ridicată de cavalerii teutoni între 1211-1225 şi apoi
transformată în 1457 în cetate ţărănească (azi ruine). Sub zidurile cetăţii a avut loc lupta dintre oştile
moldovene ale lui Petru Rareş şi cele ale lui Ferdinand I de Habsburg, terminată cu victoria moldovenilor
(1529).
Bisericile cetăţi care se găsesc într-un număr însemnat de sate (Beia, Buneşti, Caţa, Cincu, Drăuşeni,
Fişer, Homorod, Mercheaşa, Meşendorf, Prejmer, Roadeş, Şoarş, Viscri).
Cele mai bine păstrate se găsesc în localităţile Hărman – cetate ţărănească ridicată în anul 1500 în jurul
bisericii romanice (1280), Biserica Luterană Feldioara (sec. XII-XV), Hălchiu etc.
Bisericile cetăţi/fortificate de la Prejmer şi Viscri au fost recunoscute ca parte a patrimoniului UNESCO.
Alte vestigii istorice: Castrul roman Pons Vetus (Hoghiz, ruine), Castelul Haller (Hoghiz, 1553); Castelul
feudal de la Racoş (1625); Castelul de la Sâmbăta de Sus, la 20 km sud-vest de Făgăraş, ridicat de
domnitorul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, 1688-1714 (astăzi ruine); Castelul de la Sâmbăta
de Jos, construit în 1770 de către baronul Brukenthal, guvernator al Transilvaniei etc., prezintă şi ele
importanţă turistică atât prin arhitectură, cât şi prin peisajul natural în care sunt încadrate.
Promovarea acestor resurse nu se ridică însă la nivelul potenţialului pe care îl pot oferi. Cel mai
important punct de atracţie turistică, recunoscut pe plan internaţional este Castelul Bran prin legenda
lui Dracula.
Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de
interes naţional:
- Municipii: Braşov, Codlea, Făgăraş, Săcele
- Oraşe: Râşnov, Rupea, Zărneşti
- Comune: Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman,
Homorod, Jibert, Lisa, Moeciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan.
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Localizarea principalelor monumente şi ansamblurilor de arhitectură din județul Brașov

Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Cetatea Bran

Comuna Bran, satul Bran

2.

Cetatea Făgăraş

Municipiul Făgăraş

3.

Cetatea Râşnov

Oraşul Râşnov

4.

Cetatea Rupea

Oraşul Rupea

5.

Cetatea Feldioara

Comuna Feldioara, satul Feldioara

6.

Cetatea lui Negru Vodă

Comuna Lisa, satul Breaza

Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Cetatea sătească cu biserică

Comuna Hărman, satul Hărman

2.

Cetatea sătească cu biserică

Comuna Prejmer, satul Prejmer

3.

Cetatea sătească cu biserică

Comuna Homorod, satul Homorod

4.

Cetatea sătească cu biserica evanghelică

Comuna Sânpetru, satul Sânpetru

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Cetăţi

Biserici fortificate - cetăţi

5.

Cetatea sătească cu biserica evanghelică

Comuna Buneşti, satul Viscri

6.

Cetatea sătească cu biserica evanghelică fortificată

Comuna Caţa, satul Drăuşeni

Cetatea sătească cu biserica evanghelică

Comuna Caţa, satul Caţa

7.

Clădiri civile urbane
Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Casa Sfatului

Municipiul Braşov

2.

Casa Hirscher

Municipiul Braşov

3.

Şcoala Românească din Schei

Municipiul Braşov

4.

Hotel "Aro"

Municipiul Braşov

Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Ansamblul urban fortificat

Municipiul Braşov

Ansambluri urbane

Biserici şi ansambluri mânăstireşti
Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Biserica Neagră

Municipiul Braşov

2.

Biserica Sfântul Bartolomeu

Municipiul Braşov

3.

Biserica Sfântul Nicolae din Schei

Municipiul Braşov

4.

Biserica brâncovenească Sfântul Nicolae

Municipiul Făgăraş

5.

Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae

Oraşul Râşnov

6.

Biserica mănăstirii brâncoveneşti

Comuna Sâmbăta de Sus

7.

Biserica evanghelică

Comuna Şercaia, satul Hălmeag
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Fortificaţii dacice
Nr.
Crt.

Denumirea

Unitatea administrativ-teritorială

1.

Fortificaţie dacică, zona sanctuarelor

Comuna Ormeniş, satul Augustin

4.1.3. Forme de turism practicate în judeţul Braşov
Complexă şi diversificată, oferta turistică a judeţului asigură condiţii pentru practicarea a numeroase
forme de turism.
Turismul montan este favorizat de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari acoperite cu
păduri, a existenţei traseelor marcate, a cabanelor montane şi bazelor de cazare din localităţile limitrofe,
precum şi a promovării acestor zone pe plan naţional şi internaţional propice pentru practicarea
drumeţiei, a sporturilor de iarnă, alpinismului, speoturismului. Locații cum ar fi Predeal și Poiana Brașov,
care sunt centrate pe sezonul de schi dar, datorită frumuseţii peisajului, au un potenţial ridicat pentru
dezvoltarea turismului şi în afara sezonului rece.
Poiana Braşov ocupă locul întâi între staţiunile de schi din ţară, oferind schiorilor 10 pârtii cu grade
diferite de dificultate, cu o lungime totală de 17 kilometri şi dotate cu instalaţii de transport pe cablu.
Oraşul Predeal dispune de 7 pârtii de schi omologate internaţional cu o lungime totală de aproximativ
8 km amenajaţi.
În municipiul Braşov funcţionează de la începutul anului 2010 un patinoar olimpic.
În judeţul Braşov există o reţea bună de transport pe cablu. Sunt două telecabine care fac legăura între
poalele muntelui Tâmpa şi vârful acestuia, în municipiul Braşov şi alte două telecabine în Poiana Braşov
din Kanzel şi cea de la Capra Neagră, care urcă pe muntele Postăvarul. Pe lângă acestea au fost puse în
funcțiune şi telegondole şi 6 tele-schi-uri în Poiana Braşov şi în Predeal.
Turismul cultural-istoric este favorizat de existenţa a numeroase monumente istorice şi de arhitectură
pe întreg teritoriul judeţului, de multitudinea de obiceiuri, tradiţii, evenimente culturale cu caracter
periodic. Mare parte dintre evenimente sunt organizate/sprijinite de autorităţile publice locale şi mai
nou sunt organizate şi de către Clubul Economic German în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea
şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov.
Turismul religios este practicat mai ales la Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus unde au loc, în timpul
marilor sărbători creştine, slujbe religioase ce atrag un aflux mare de credincioşi.
Mai mult, pe teritoriul judeţului se găsesc şapte complexe monahale şi numeroase biserici cu valoare
istorică şi arhitecturală deosebită.
Turismul sportiv de tip alpinism, schi alpin, schi fond, echitaţie, mountainbike, deltaplanorism şi
planorism, vânătoare şi pescuit sportiv în zonele colinare şi montane ale judeţului, „vânătoarea de
imagini” tip safari ale unor specii precum lupul, ursul şi râsul, în judeţul Braşov trăind 30% din populaţia
de mari carnivore a Europei, precum şi birdwatching la Dumbrăviţa denumită "Delta Braşovului" sau
“Delta dintre munţi” unde au fost identificate peste 200 specii de păsări.
Turismul ştiinţific tematic pe secţiuni de biodiversitate, speologie, geologie, paleontologie în
rezervaţiile naturale ale judeţului.
Turismul rural reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii de armonizare a cerinţelor turismului cu
exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile. Frumuseţea zonei rurale şi conservarea culturii
face ca acest segment să fie foarte atractiv atât pentru turismul intern, cât şi pentru turismul extern. În
ultimii ani turismul rural s-a dezvoltat într-un ritm spectaculos.
Turismul rural îşi găseşte adepţi printre persoanele interesate de retragerea în natură, absenţa mediului
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mecanizat şi a poluării sonore, întoarcerea la autenticitate şi tradiţii. Agroturismul este practicat în
special în zona satelor brănene (Fundata, Moieciu, Bran) şi în Poiana Mărului, zone ce constituie un
areal cu un potenţial natural, istoric şi turistic deosebit, precum şi în zona Săcele-Tărlungeni, aflată
în imediata apropiere a municipiului Braşov. Această formă specifică de turism rural este bazată pe
asigurarea, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, a serviciilor de cazare, masă, agrement şi alte servicii
complementare acestora, fiind practicată de micii proprietari din zonele rurale, de obicei, ca activitate
secundară, activitatea desfăşurată în gospodăria sau ferma proprie rămânând principala ocupaţie şi
sursă de venit.
Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi
aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii (definiţia consacrată a Organizaţiei Mondiale a Turismului):
• conservarea şi protejarea naturii
• folosirea resurselor umane locale
• să aibă un caracter educativ, respect pentru natură
• să realizeze conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale
• să aibă un impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural.
În judeţ există pensiuni eco-certificate, precum şi tururi eco-certificate oferite de operatori braşoveni.
- zona Zărneşti - acest tip de turism este dezvoltat în stadiul cel mai avansat din România, favorizat
atât de cadrul natural excepţional (Parcul Naţional Piatra Craiului), cât şi de activitatea de
organizare şi promovare a acestui tip de turism de către Administraţia Parcului Naţional Piatra
Craiului.
- zona Vama Buzăului, poartă de intrare în Masivul Ciucaş, unde funcţionează, în prezent, Centrul
Educaţional de Ecologie şi Ecoturism.
- zona Buneşti - Viscri, zonă incipientă în practicarea ecoturismului, dar cu un potenţial deosebit
pentru o dezvoltare ulterioară în această direcţie.
- zona Făgăraş, favorizată de cadrul natural, în care se practică un turism incipient de tip ecoturism,
dar fără o strategie coerentă şi unitară în acest sens.
Turismul de afaceri şi conferinţe, din perspectiva căruia judeţul Braşov se bucură de un interes în
creştere favorizat de dotările oferite de multe dintre hotelurile şi pensiunile din judeţ (săli de conferinţă
utilate corespunzător).
Turismul de recreere: staţiunile Poiana Braşov, Predeal, Bran – Moieciu – Fundata;
Turismul de circulaţie, practicat în ambele forme de tranzit şi itinerant/de circuit;
Turismul de sfârşit de săptămână, practicabil în zonele montane şi subcarpatice;
Turismul balnear/de tratament este nevalorificat încă la adevărata valoare, deşi există potenţial –
zona Homorod, Predeal, Perşani.
Potrivit studiului realizat de E-Cultura în 2009, 71% dintre turiști își planifică vizita în județ luând în
considerare trei factori relevanți: peisajul, sporturile de iarnă şi legenda lui Dracula.
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4.1.4. Circulaţia turistică în judeţul Braşov

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În perioada 2001-2009 majoritatea turiştilor care
au vizitat şi practicat diferitele forme de turism în
judeţ sunt de origine română. Interesul turiştilor
străini pentru Braşov a crescut şi el, însă într-un
ritm mai lent. Numărul total de turişti a crescut
de la an la an.
Deşi în anul 2009 în contextul crizei economice
actuale a înregistrat o scădere a numărului
de turişti faţă de anul de vârf 2008, numărul
turiştilor a crescut cu 37,6% faţă de anul 2001

Începând din anul 2000 cei mai numeroşi turişti
străini provin din Germania. Această tendinţă
s-a menţinut şi în 2009. Ponderea este în strânsă
legătură cu numărul de investiţii dezvoltate de
investitorii germani.
Principala destinaţie a turiştilor este municipiul
Braşov unde în anul 2009 au sosit aproape
jumătate (48%) din totalul turiştilor care au vizitat
judeţul. Oraşul Predeal, precum şi zona Bran
Moieciu sunt următoarele locaţii frecventate de
către turişti.
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Municipiul Braşov, datorită cadrului natural, al obiectivelor istorice şi culturale este în sine un punct
de atracţie în oricare dintre anotimpuri.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Pe lângă obiectivele turistice şi culturale vizitatorilor le sunt oferite condiţii şi oportunităţi de petrecere
a timpului prin existenţa de parcuri de distracţii pentru copii şi adulţi, înot, saună, masaj, gimnastică de
întreţinere, cinematograf, precum şi oportunităţi de a îmbogăţi cunoştinţele cu privire la artă culinară
tradiţională românească, obiceiuri populare româneşti.
Cu toate că există magazine cu articole de artizanat şi meşteşugăreşti, nu sunt prea multe ocazii de a
achiziţiona produse cu specific local.
Începând din 2008 există posibilitatea de a realiza turul municipiului Braşov cu autocarul turistic în
scopul facilitării accesului turiştilor la informaţii şi obiective.
Predealul şi Poiana Braşov sunt importante locaţii pentru practicarea sporturilor de iarnă (în special
schi).
Principalele oportunităţi oferite turiştilor sunt practicarea schiului alpin şi de fond pe pârtii cu diferite
grade de dificultate, schiului şi săniuşului, patinajului pe patinoare artificiale, învăţarea schiului cu
instructori de specialitate în cadrul şcolilor de schi pentru începători, cât şi pentru avansaţi.
Culoarul Bran-Moieciu-Fundata – este o destinaţie care a atras atenţia turiştilor după 1990 când a
început şi dezvoltarea infrastructurii de cazare.
Castelul Bran, cadrul natural, drumeţiile ce pot fi realizate prin pădurile din zonă, micile pârtii de schi
sunt oportunităţi de recreere pentru turiştii ce aleg această locaţie.
Infrastructura de cazare este reprezentată de hoteluri, hanuri şi moteluri, vile şi cabane turistice,
bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, tabere de elevi, pensiuni (urbane, rurale şi agroturistice).
Numărul structurilor turistice de cazare din judeţ a crescut cu 32 % în perioada 2001-2009.
Această creştere a fost înregistrată în primul rând datorită numărului mare de pensiuni construite atât
în mediul urban cât şi în mediul rural. În 2001 erau 183 de pensiuni (atât în urban cât şi în rural) iar în
2009 doar în rural sunt 187 de pensiuni.
Din datele înregistrate reiese faptul că turiştii români, la fel ca şi cei străini ce se cazează în structurile
din judeţ preferă hotelurile. Acest lucru poate fi explicat atât prin numărul de locuri mai mare de care
dispun acestea, cât şi de posibilităţile de divertisment/recreere (piscine, centre de îngrijire corporală,
etc.)
Numărul total de înnoptări înregistrate în unitățile de cazare din județ în anul 2009 a crescut faţă de
2001 cu 11%, dar a scăzut cu 23% faţă de anul 2008.
În perioada 2001-2009 se remarcă creşterea mare a numărului de înnoptări înregistrate în pensiunile
urbane şi rurale.
În perioada 2001-2009 prima opţiune a turiştilor din judeţ în ceea ce priveşte decizia de cazare a fost de
a înnopta în unităţile hoteliere dar, în strânsă legătură cu oferta de servicii şi dotări oferită de pensiuni
a crescut mult numărul de înnoptări în acest tip de unităţi de cazare (de la 38.701 de înnoptări în 2001
la 265.747 de înnoptări în 2009).
Conform datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică Braşov capacitatea de cazare, (numărul de
locuri) în unităţile specializate din judeţul Braşov a crescut în intervalul 2003-2009.
Creşterea este determinată în special de dezvoltarea capacităţilor de cazare a locurilor disponibile în
pensiuni (atât din urban, cât şi din rural) şi în hoteluri.
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Numărul total de locuri de cazare disponibile în unităţile judeţului a crescut din 2003 cu 40%. Oferta
de locuri de cazare s-a diversificat, iar în 2009 în mediul rural se află peste 19% din capacitatea totală
a judeţului.
Numărul de locuri din hotelurile pentru tineret a scăzut, deşi cererea pieţei este mare. Slaba organizare
şi desfiinţarea structurilor de tip tabere de elevi şi preşcolari se reflectă în scăderea dramatică a locurilor
disponibile.
În anul 2009, în judeţul Braşov, numărul de locuri de cazare disponibile a scăzut cu 3% faţă de 2008.
Criza nu a afectat numai diminuarea numărului de unități de cazare sau de locuri disponibile puse la
dispoziția turiștilor.
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (calculat ca raport între
numărul de înnoptări realizate şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune) a înregistrat scăderi mari
față de 2008. Dacă în 2008 aproape un sfert din numărul de camere puse la dispoziție a fost ocupat, în
2009 nici 20% din capacitate nu a fost ocupată.

Pe baza posibilităţilor de cazare actuale şi propuse se poate spune că există capacitate de cazare
adecvată. De fapt, judecând după ratele de ocupare, există o supra ofertă de camere, ceea ce duce la
profituri mai mici şi capital neadecvat pentru modernizarea unităţilor.
Numeroase case de oaspeţi şi mici hoteluri din zona Bran – Moieciu – Fundata deşi diferă foarte puţin
la calitate, funcţionează la niveluri relativ scăzut de ocupare în afara principalelor sărbători.
În celelalte comunităţi (de ex. Vama Buzăului) care au început să dezvolte activităţi de agroturism, din
cauza lipsei de marketing sunt atraşi destul de puţini turişti. În Zărneşti, cu toată proximitatea Parcului
Naţional, majoritatea pensiunilor sunt libere cea mai mare parte din an.
La nivelul judeţului indicele de utilizare a capacităţilor de cazare a atins un maxim în 2008 de la 22,6%
la 26,1% dar și în aceste condiții gradul de utilizare este estimat la un sfert din capacitatea maximă.
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Hotelurile au indice de utilizare a locurilor de cazare peste capacitatea medie a celorlalte unităţi de
cazare înregistrată la nivel judeţean.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Taberele şcolare deşi au număr mic de locuri de cazare au un grad şi mai mic de ocupare de unde
decurge faptul că e necesar a regândi politica de funcţionare a acestora pentru a-şi atinge scopul
propus.
Indicele de utilizare a capacităţii de cazare înainte de 1990 era de aproximativ 60%, în prezent, el
a scăzut la jumătate. Pentru creşterea acestuia, se impun o serie de măsuri, cum ar fi: diversificarea
pachetelor de servicii turistice, oferte sau chiar implementarea unei strategii de marketing privind
turismul braşovean.
În intervalul 2003-2009 durata medie a sejurului/
perioadei pe care au petrecut-o turiștii în
unitățile de cazare este cuprinsă între 2,09 zile
(în 2007) și un maxim de 2,61 zile în (2003).

4.1.5. Marketing turistic
Promovarea turismului braşovean poate fi realizată prin:
• Reţeaua de centre de informare turistică
• Site-ul www.brasovtourism.eu
• Participarea la târguri naţionale şi internaţionale.
Servicii de informare turistică
În ultimii ani au fost înfiinţate centre de informare turistică în judeţ.
La nivel de judeţ activitatea de promovare/marketing turistic nu reprezintă încă un sprijin real în ceea
ce priveşte punerea în valoarea a potenţialului de care dispune judeţul.
Judeţul dispune de 10 Centrele de Informare turistică: (CIT) Piaţa Sfatului din municipiul Braşov,
Făgăraş, Râşnov (coordonat de Primărie), Centrul de Informare de Patrimoniu UNESCO din incinta
Cetăţii Râşnov, Săcele, Sâmbăta de Sus, Şinca Nouă, Predeal, Centrul de Informare Turistică de la Liceul
Sportiv (lângă Baza Sportivă Olimpia), Punctul de Informare Turistică din faţa Gării CFR Călători Braşov.
Misiunea acestor centre este de a oferi turiştilor informaţii privind potenţialul turistic, locaţia obiectivelor,
programul de vizitare a obiectivelor de interes turistic, mijloace de acces, detalii privind infrastructura
de cazare. Din diverse motive numai 6 dintre CIT- uri sunt funcţionale.
Brandul turistic
În anul 2009 a fost lansat cu ocazia participării la Târgul Internaţional de Turism de la Berlin brandul
turistic “Braşov, Be.Live it”. Brandul este vital pentru poziţionarea internaţională a judeţului.
Brandul turistic al Braşovului este dezvoltat şi coordonat de către Asociaţia de Promovare şi Dezvoltare
a Turismului din Judeţul Braşov - APDT, în cooperare cu Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Evenimente
Cultura şi spiritualitatea județului sunt reflectate prin numeroasele evenimente care au loc anual în
judeţ. Clubul Economic German (DWK) în parteneriat cu APDT şi Consiliul Judeţean Braşov au început
organizarea şi dezvoltarea unor evenimente în scopul reînvierii şi/sau dezvoltării unor tradiţii, creării
unor atracţii turistice unice şi sustenabile, dinamizării circulaţiei turistice. Principalele manifestări
derulate în 2009 şi 2010 sunt: Micul Oktoberfest, Târgul de Crăciun (Christkindlesmarkt), Turnirul
Cetăţilor, Evenimentele Primăverii etc.
O serie de evenimente, deşi se adresează comunităţilor locale, atrag şi turişti români şi străini. Cu toate
acestea data şi locul unde se desfăşoară diverse evenimente nu sunt cunoscute majorităţii turiştilor sau
rezidenţilor deoarece nu există un calendar comun al evenimentelor.
Pentru a creşte numărul de turişti trebuie să existe un efort de marketing mai concertat la nivel
individual şi colectiv (de ex. prin ANTREC sau ANAT), pentru a atrage mai mulţi turişti din Bucureşti şi
din alte părţi. Majoritatea pachetelor turistice ale unităţilor, deşi atractive, au fost concepute pentru
a deservi în special turiştii români (nu pot fi ofertate activităţi cum ar fi: excursii de zi cu vizitarea
atracţiilor turistice din zonă sau din împrejurimi, programe agro-turistice, drumeţii între comunităţi, de
la cabană la cabană etc).

4.1.6. Servicii
O serie de articole pentru recreere în aer liber, cum ar fi biciclete de munte, canoe, corturi etc. sunt
destul de puţin disponibile pentru închiriere.
În cazul staţiunilor ce oferă facilităţi pentru practicarea sporturilor de iarnă Poiana Braşov, Predeal
se înregistrează preţuri mari practicate în raport cu calitatea oferită- preţuri ce pot depăşi ca valoare
servicii din destinaţii similare din Europa unde lungimea şi calitatea pârtiilor este net superioră.
Servicii de masă
Gastronomia tradiţională locală este puţin exploatată cu toate că există un interes al turistului vest
european pentru mâncarea organică şi gătită în casă. De asemenea, mâncarea organică reprezintă un
punct de atracţie veritabil pentru pieţele occidentale. Germanii, de exemplu, au un interes deosebit
pentru destinaţiile unde se serveşte mâncare proaspătă.
Agenţii de turism (Operatorii de turism şi Agenţii de turism)
Operatorii de turism reprezintă un element important pentru dezvoltarea unei regiuni de destinaţie.
Există aproximativ 60 de agenţii de turism, iar câţiva dintre marii operatori deservesc principala piaţă
naţională şi internaţională a autocarelor.
Parte dintre agenţii au inclus în oferta lor produse specializate de turism care să permită o şedere mai
lungă a turiştilor în zonă.
Opţiuni de instruire pentru turism
Deşi există programe de instruire pentru turism disponibile în mai multe locaţii din judeţ, este evidentă
nevoia de extindere şi actualizare a instruirii pentru turism.
Dacă judeţul se va poziţiona în noile segmente de piaţă atunci industria va avea nevoie de programe
suplimentare de instruire pe teme cum ar fi planificare, marketing şi management, servicii de ghizi
turistici, ghizi montani etc.
De asemenea, personalul trebuie pregătit pentru a răspunde cerinţelor specifice ale turistului mai
experimentat, în mod special ale celor interesaţi de ecoturism, patrimoniu cultural, observarea
animalelor sălbatice, sănătate şi stare de bine.
Poliţie şi servicii medicale
Există servicii adecvate de poliţie, precum şi medicale care să răspundă cerinţelor turiştilor. Creşterea
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numărului de turişti în zonele protejate va necesita operaţiuni de cercetare şi salvare mai bune.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Serviciul Salvamont
Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a fost înfiinţat, în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, în
anul 1997. Din mai 2001 a fost descentralizat, înfiinţându-se ca serviciu public de interes judeţean, cu
personalitate juridică.
În luna iunie 2008, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a preluat formaţia Salvamont Săcele,
iar în ianuarie 2009 a preluat formaţia Salvamont Victoria fiind astfel răspunzătoare şi de masivii Piatra
Mare, Ciucaş şi Făgăraş.
Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov organizează şi coordonează activitatea Salvamont la
nivelul judeţului Braşov, activitate care se desfăşoară zonal prin Serviciile Publice Salvamont existente
în localităţile: Braşov, Râşnov, Predeal, Zărneşti şi comuna Bran, acoperind în totalitate teritoriul montan
existent în judeţul Braşov.
Asociaţii şi organizaţii
Dintre organizaţiile naţionale care functioneaza în judeţ şi care au o contribuţie substanţială la
dezvoltarea şi promovarea acestei industrii pot fi enumerate:
• ANAT – Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism
• AER – Asociaţia de Ecoturism din România
• ANGT – Asociaţia Naţională a Ghizilor Turistici
• AGMR – Asociaţia Ghizilor Montani din România
• ANSMR – Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România
• B&B – Asociaţia Română pentru cazare si turism ecologic Bed&Breakfast
• FIHR – Federaţia Industriei Hoteliere din România
• FPTR – Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc
• OPTBR – Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România
• RCB – Asociaţia Naţională a Organizatorilor de Conferinţe şi Expoziţii din România
• (Romanian Convention Bureau)
• ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultură
• ANBCT – Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism
• FRSB – Federaţia Română de Schi Biatlon
• Organizații Non Guvernamentale.
Contribuţia acestora e semnificativă, dar ele sunt interesate în mod special de activităţile din sectorul
lor. Nu există o asociaţie regională de turism funcţională care să traseze direcţia de dezvoltare generală
şi marketingul pentru turism în judeţ.
Există organizaţii nonguvernamentale care sprijină dezvoltarea turismului prin implementarea de
proiecte. Însă dacă astfel de iniţiative sunt izolate nici rezultatele individuale nu pot fi valorificate.
O iniţiativă de promovare a turismului înfiinţată de autorităţile locale judeţene este “Asociaţia pentru
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului” (APDT) cu misiunea de a promova imaginea judeţului Braşov
ca destinaţie turistică.
Astfel din 2006 APDT a prezentat şi promovat valorile turistice din judeţ în cadrul unor târguri şi
manifestări de profil organizate în ţară sau în afara graniţelor naţionale.
Mare parte dintre obiectivele turistice din judeţ sunt semnalizate prin intermediul indicatoarelor rutiere
tip săgeată.
Judeţul Braşov va obţine beneficii importante dacă va avea un turism dinamic. Rezultatele pot fi diverse,
cu efecte multiple. În principiu, rezultatele pozitive pot fi obţinute cu ajutorul unui management turistic
dinamic.

4.1.7. Importanța turismului
Principalul obiectiv al oricărei activităţi turistice este generarea de venit. Pornind de la această premisă,
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rolul sectorului privat este esenţial. Consecinţele economice rezultate din promovarea turismului,
depăşesc rezultatele tangibile ale afacerilor. Dezvoltarea turismului generează şi revitalizarea globală
a sectorului privat, a prim distribuitorilor, firmelor de catering, a hotelurilor etc. Aceasta poate avea
efecte şi asupra sectorului de stat prin realizarea de noi industrii, atrase în zonă ca urmare a creării unei
imagini propice a zonei.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Adaptarea infrastructurii, renovarea clădirilor, îmbunătăţirea imaginii zonei etc. va avea un efect
imediat asupra îmbunătăţirii nivelului de trai al rezidenţilor. Astfel, efortul care va fi făcut în acest sens
de administraţia locală trebuie înţeles ca o investiţie pe termen lung datorită beneficiilor generale
obţinute prin dinamizarea turismului, dar şi ca o investiţie pe termen scurt cu beneficii imediate pentru
cetăţeni şi, astfel, pentru societate.
Îmbunătăţirea mediului înconjurător, recunoaşterea externă realizată prin decizia vizitatorilor de a
alege județul Braşov ca destinaţie turistică vor conduce la creşterea mândriei şi întărirea identităţii
rezidenţilor.
Conform “Agendei pentru un turism european durabil și competitiv” din 2007 al Comisiei Europene,
pentru a atinge un echilibru între bunăstarea turiştilor, mediu şi competitivitatea întreprinderilor şi
a destinaţiilor este necesară o abordare politică integrată și globală în cadrul căreia toate părțile
interesate să împărtășească aceleași obiective:
- gestionarea durabilă a resurselor naturale şi culturale;
- reducerea la minimum a poluării şi a utilizării resurselor;
- gestionarea schimbării în interesul bunăstării cetăţenilor;
- reducerea caracterului sezonier al cererii;
- combaterea impactului pe care îl are transportul asupra mediului;
- crearea unui turism accesibil tuturor;
- îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă din sectorul turismului;
- garantarea siguranţei turiştilor şi a comunităţilor locale din zonele turistice.

4.2. Cultură şi Patrimoniu Cultural
Cultura braşoveană a luat naştere în interiorul fostului centru comercial Braşov (Kruhnen – în dialectul
săsesc, Kronstadt – în limba germană, Brassó – în maghiară sau Brassovia/Corona – în latină), ce facilita
legături între Transilvania, Moldova şi Muntenia, dar şi între Răsăritul şi Occidentul european. Poziţia
geografică a Braşovului de astăzi – atestat documentar la 1235 – a favorizat dezvoltarea aşezării,
devenind treptat un târg renumit unde se derulau importante activităţi comerciale.
Conturarea şi dezvoltarea culturii braşovene a fost influenţată, în mare măsură, de evenimentele politice
care s-au succedat de-a lungul timpului în Transilvania: de la ocuparea acesteia de către maghiari, în
secolul al X-lea, şi colonizarea cu saşi, secui şi cavaleri teutoni, la alipirea acestui teritoriu Imperiului
Austro-Ungar, în secolul al XVII-lea, şi până la unirea cu Moldova şi Ţara Românească, în 1918, şi
guvernarea regimului comunist din perioada 1945-1989.

4.2.1. Pluralismul cultural
Judeţul Braşov deţine, încă din Evul Mediu, statutul de centru multicultural, datorită numeroaselor
comunităţi etnice care s-au stabilit, de-a lungul timpului, alături de populaţia autohtonă - românii. Este
vorba de germani, maghiari, rromi (ţigani), evrei, greci, ruşi (lipoveni), italieni, cehi, slovaci, bulgari ş.a.
Astăzi, principalele comunităţi etnice din judeţ sunt cele de români, maghiari (secui), rromi (ţigani)
şi germani (saşi), după cum o atestă şi ultimul recensământ al populaţiei şi al locuinţelor, realizat de
Institutul Naţional de Statistică din România, în anul 2002.
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Datorită existenţei acestei palete de etnii, viaţa socială din judeţ este marcată de un pronunţat caracter
intercultural.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În general, toate comunităţile contribuie la viaţa culturală a judeţului, însă cele mai dinamice sunt
cele de români, maghiari şi germani, care îşi promovează tot mai vizibil valorile culturii tradiţionale,
lingvistice şi religioase specifice prin festivaluri, spectacole, reprezentări culturale, sărbători tradiţionale
şi bisericeşti.
Dintre acestea, comunitatea românească este cea mai numeroasă şi cel mai bine reprezentată în plan
cultural atât prin manifestări artistice, cât şi prin numărul instituţiilor de cultură existente. Din păcate,
cele mai vechi comunităţi etnice din Braşov, maghiarii şi germanii, s-au restrâns în timp ca număr, dar
şi ca mod de manifestare culturală, afirmându-şi valorile într-un spaţiu ce polarizează în jurul centrelor
culturale, al publicaţiilor, şcolilor în limba maternă şi al bisericilor.
Spre deosebire de alte judeţe învecinate (Cluj, Mureş şi Sibiu), minorităţile din Braşov nu au instituţii
culturale proprii, însă spectacolele şi manifestările culturale ale acestora sunt găzduite de instituţiile de
cultură ale românilor.
Deşi reprezintă cel de-al treilea grup etnic ca mărime din judeţ, rromii sunt destul de puţin implicaţi în
viaţa culturală din cauza eterogenităţii culturale ce îi caracterizează: apartenenţă religioasă la diverse
culte, utilizarea sau nu a limbii rromanes, o accentuată fluctuaţie a identificării cu o etnie sau alta, în
funcţie de contextul autoidentificării .
Din punct de vedere cultural, aceştia se exprimă cel mai adesea prin muzică şi dansuri specifice, având
unele preocupări în arta meşteşugărească.

4.2.2. Instituţiile culturale
La nivelul judeţului Braşov, principalele instituţii
care găzduiesc spectacole şi concerte sunt
concentrate la nivelul municipiului reşedinţă
de judeţ (cele două teatre - Teatrul Dramatic
„Sică Alexandrescu” şi Teatrul pentru copii
„Arlechino”-, Filarmonica, Opera Braşov).
Din punct de vedere al numărului de spectacole
şi concerte susţinute în aceste instituţii, acesta
a înregistrat fluctuaţii importante în perioada
2005 – 2008. Astfel, la nivelul anului 2007 se
constată o creştere semnificativă faţă de anul
2004 (973 de spectacole şi concerte în 2007, faţă
de 688 în 2004), însă, în următorul an, numărul
acestora a scăzut la 736. Creşterea, dar şi scăderea se datorează, în mare măsură, fluctuaţiei numărului
de evenimente susţinute de Filarmonica braşoveană.
O situaţie aparte o reprezintă spectacolele rulate la cinematograf. În prezent, în judeţul Braşov mai
funcţionează doar două cinematografe în municipiul Braşov şi un cinematograf 5D deschis, în 2008 în
comuna Bran.
Pe lângă instituţiile de spectacole şi concerte, în mediul urban funcţionează o serie de centre culturale,
biblioteci, muzee şi case memoriale, săli de expoziţie, galerii de artă, case de cultură şi uniuni de creaţie.
Astfel, în municipiul Braşov îşi desfăşoară activitatea: Centrul Cultural German, Maghiar şi Italian, filiale
ale Alianţei Franceze şi British Council, Comunitatea Evreilor şi Comunitatea Elenă, Clubul Cultural
American, Asociaţia japoneză Musashino, Centrul Cultural Reduta.
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În mediul rural, cultura este promovată în principal prin intermediul bisericilor, muzeelor şi punctelor
muzeale, căminelor culturale şi bibliotecilor comunale, punându-se accent pe promovarea culturii şi
artei populare tradiţionale.
În anul 2009 numărul muzeelor din judeţ a crescut cu 9 faţă de anii 2007 şi 2008, ajungând la 29.
Majoritatea muzeelor şi a obiectivelor istorice au fost restaurate şi se află într-o stare arhitecturală
bună: Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Muzeul Judeţean de Istorie, Muzeul „Casa Mureşenilor”,
Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului, Muzeul Bran, Muzeul Fortificaţiilor din Ţara Bârsei,
Muzeul Ţării Făgăraşului, Muzeul Cetăţii Ţărăneşti Râşnov.
Punctele muzeale sunt întâlnite doar în mediului rural şi reprezintă încercări de definire ale comunităţilor
locale din perspectiva istoriei şi a artei tradiţionale (pictură pe sticlă, ţesături, ceramică, sculptură).
Zonele specifice acestor tradiţii etnografice sunt Ţara Făgăraşului, Ţara Bârsei şi ţinutul Branului.
Căminele culturale se găsesc în fiecare comunitate locală: o parte dintre ele au fost renovate sau sunt
în renovare, iar altele sunt într-o stare avansată de degradare materială.
În ultimii ani, numărul bibliotecilor a scăzut progresiv, ajungând de la 327, în 2003, la 216, în 2008.
Dintre acestea, 33 sunt biblioteci publice: Biblioteca Judeţeană George Bariţiu, 7 biblioteci municipale
şi orăşeneşti şi 25 comunale.
Restul de 183 sunt biblioteci centrale universitare, biblioteci specializate şi biblioteci şcolare. De altfel,
închiderea unor biblioteci şcolare reprezintă principala cauză a scăderii numărului total de biblioteci la
nivelul judeţului, prin reducerea cu 28% între anii 2003 - 2008 .
Una dintre consecinţele scăderii numărului de biblioteci şcolare, o reprezintă scăderea numărului de
cititori înscrişi în bazele de date ale acestora, însă aceasta nu este semnificativă (doar 1,9% în perioada
2003 – 2008).
Cu toate acestea, interesul pentru carte scrisă a cunoscut un reviriment în ultimii ani datorită creşterii
numărului de librării, inclusiv a celor virtuale, prin deschiderea unor noi edituri şi diversificarea ofertei
de carte prin traducerea de cărţi străine, organizarea târgului anual de carte, începând cu anul 2004,
lansări şi expoziţii de carte, inclusiv carte veche.
Diversitatea culturală locală este afirmată, totodată, şi prin intermediul mass-mediei. În anul 2007,
numărul staţiilor de radiodifuziune ajunsese la 35 faţă de 27, câte erau în 2005, după ce numărul
staţiilor private a crescut cu 8 în această perioadă.
Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte staţiile de televiziune care numărau 19 în anul 2007, faţă de
12, în 2005. De data aceasta creşterea a avut loc atât în ceea ce priveşte staţiile din sectorul public (+1),
cât şi în cel privat (+6). O creştere importantă a avut loc şi în ceea ce priveşte numărul de ore de emisie
radio transmise în limbile minorităţilor naţionale.
În ceea ce priveşte presa scrisă, potrivit Biroului Român de Audit al Tirajelor, în 2010, pe lângă publicaţiile
cu arie de difuzare naţională, la nivelul local
există un număr de 2 cotidiene gratuite şi unul
plătit, un săptămânal plătit, un trimestrial şi 2
bilunare gratuite. De asemenea, mai există un
cotidian regional plătit, un lunar internaţional
difuzat gratuit şi un periodic in limba maghiară.
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Denumire

Localitate

Profil

Castelul Bran

Bran

Artă

Muzeul Satului Brănean

Bran

Etnografie

Muzeul Vămii Medievale

Bran

Artă

Bastionul Ţesătorilor

Braşov

Istorie

Casa Memorială "Ştefan Baciu"

Braşov

Memoriale

Casa Parohială Evanghelică. Colecţia
muzeală de argintărie.

Braşov

Artă religioasă

Grădina Zoologică

Braşov

Ştiinţele naturii

Muzeul "Casa Mureşenilor"

Braşov

Memoriale

Muzeul "Prima Şcoală Românească"

Braşov

Memoriale

Muzeul Civilizaţiei Urbane a
Braşovului

Braşov

Etnografie

Muzeul de Artă

Braşov

Memoriale

Muzeul de Etnografie

Braşov

Etnografie

Muzeul Judeţean de Istorie

Braşov

Istorie

Muzeul Sporturilor
Punct muzeistic etnografic Breaza
Muzeu Sătesc Etnografic

Braşov

Sport

Breaza (com.Lisa)

Etnografie şi istorie locală

Buneşti

Etnografie şi istorie locală

Punct Muzeal

Comăna de Jos (com.Comăna)

Etnografie şi istorie locală

Punct Muzeal

Hoghiz

Etnografie şi istorie locală

Muzeul Ţării Făgăraşului "Valeriu
Literat"

Făgăraş

Istorie

Cetatea Ţărănească Râşnov

Râşnov

Istorie

Muzeul de Etnografie "Gheorghe
Cernea"

Rupea

Etnografie

Muzeul Etnografic Săcele

Săcele

Etnografie

Sâmbata de Sus

Artă religioasă

Şirnea (com.Fundata)

Etnografie şi istorie locală

Viscri (com.Buneşti)

Etnografie

Vlădeni (com.Dumbrăviţa)

Etnografie şi istorie locală

Colecţia Mitropolit Antonie
Plămădeală - Mănăstirea Brâncoveanu
Muzeul Etnografic, Olimpic şi
de Artă Contemporană "Nicolae
Frunteş"
Colecţia muzeală din Biserica
Fortificată Viscri
Muzeul Satului Vlădeni
Muzeul Etnografic
Punct Muzeal Mateiaş
Punct Muzeal

Hărman

Etnografie

Racoş

Arheologie, istorie şi etnografie

Tărlungeni

Etnografie şi istorie locală

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Muzee și puncte muzeale în județul Brașov - 2009

• Sursa datelor: Ghidul Muzeelor, 2010 – Institutul de Memorie Culturală
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4.2.3. Religia

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Ca şi în trecut, judeţul Braşov este caracterizat de pluralism religios. Cu toate că 85,4% din totalul
populaţiei se declară, în 2002, ca fiind de religie ortodoxă, totuşi prezenţa celorlalte religii face din
societatea braşoveană o societate multiculturală.
90% din populaţie aparţine culturilor religioase tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici şi grecocatolici), 6,3% culturilor protestante (reformaţi, unitarieni, luterani, augustani, şi creştini de rit vechi), iar
2,8% culturilor neoprotestante (penticostali, creştini după evanghelie, adventişti de ziua a 7-a, baptişti
şi evanghelici).
Principala modalitate de exprimare a religiei o
reprezintă lăcaşurile de cult. Potrivit datelor
furnizate de Institutul de Memorie Culturală, în
2010, în judeţul Braşov sunt 337 lăcaşuri de cult,
împărţite astfel: 124 în mediul urban şi 213 în
mediul rural. Acestea cuprind: biserici şi biserici
fortificate, mănăstiri, capele, case de rugăciuni,
sinagogi şi claustre. Din cele 124 de lăcaşuri
existente în mediul urban, aproape 43% sunt
concentrate la nivelul municipiului reşedinţă de
judeţ.
Practic, în mediul rural principala sursă de cultură
a comunităţilor locale o reprezintă bisericile
şi mănăstirile. Din punct de vedere material,
bisericile ortodoxe, catolice şi greco-catolice
se află într-o stare bună, în timp ce bisericile
protestante se găsesc într-o stadiu avansat de
deteriorare, mai ales în comunităţile etnice unde
numărul credincioşilor este restrâns.
Diversitatea culturală locală este afirmată,
totodată, şi prin intermediul mass-mediei. În
anul 2007, numărul staţiilor de radiodifuziune
ajunsese la 35 faţă de 27, câte erau în 2005, după
ce numărul staţiilor private a crescut cu 8 în
această perioadă.

4.2.4. Evenimente culturale
Anual, în judeţul Braşov au loc numeroase evenimente culturale, sărbători, festivaluri, târguri care
promovează cultura tradiţionaţă a locuitorilor săi. Astfel, în anul 2009, au avut loc peste 70 de astfel de
evenimente. (Vezi anexa)
De asemenea, pe lângă sărbătorile şi festivalurile de promovare a culturii tradiţionale, în Braşov mai
sunt organizate câteva festivaluri şi concerte de promovare a artei contemporane:
-
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Concertele de orgă la Biserica Neagră - săptămânal
Concertele Filarmonicii “Gheorghe Dima” - săptămânal
Festivalul internaţional al muzicii pop “Cerbul de Aur” - anual
Festivalul de Jazz şi Blues - anual
Festivalul muzicii de cameră - anual
Festivalul de Dramaturgie Contemporană – anual
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- Festivalul naţional de muzică uşoară pentru copii “Fulg de nea” – anual
- Festivalul „Etnovember” – anual
- Festivalul Rock Out Loud – anual

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Judeţul Braşov deţine un important şi valoros patrimoniu istoric şi cultural format din monumente
istorice, biserici şi mănăstiri, cetăţi, clădiri şi ansambluri arhitectonice deosebite. Multe dintre aceste
vestigii necesită însă intervenţii rapide de restaurare şi renovare. De asemenea, valoarea lor istorică şi
culturală le permite includerea în circuitele turistice.

4.2.5. Patrimoniu cultural
Resursele culturale, comunitare şi de patrimoniu oferă o combinaţie deosebită de arhitectură, clădiri
de patrimoniu, monumente şi evenimente comunitare. De o importanţă deosebită este municipiul
Braşov, unul din cele mai bine păstrate oraşe medievale, unde centrul istoric arhitectural este conservat
într-o stare bună (Biserica Neagră, cartierul Schei, Piaţa Sfatului, zidurile de apărare ale vechii cetăţi
împreună cu turnurile şi bastioanele). Mai mult, judeţul oferă posibilitatea vizitării unei multitudini de
cetăţi (Codlea, Făgăraş, Hoghiz, Prejmer, Râşnov, Rupea).
Patrimoniul este considerat fundamentul care asigură sentimentul identităţii, al memoriei colective şi
al înţelegerii mutuale între comunităţi. El contribuie la dezvoltarea coeziunii teritoriale şi la definirea
stilului de viaţă al unei comunităţi.
Responsabilitatea pentru starea patrimoniului în temeiul legilor 422/2001 şi 259/2006 - aparţine
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul
Cultural Naţional Braşov care are înregistrate
985 de obiective de patrimoniu, care sunt în
proprietatea unor persoane juridice (consiliile
locale, consiliul judeţean, instituţii, firme, culte
religioase), dar şi a unor persoane fizice. În
această cifră intră un număr de aproximativ 30
de obiecte de patrimoniu care nu mai există,
dar care apar totuşi în evidenţă şi pentru care
instituţia responsabilă a întocmit documentele
de radiere.
Aşa cum se observă în graficul de mai jos, cea
mai mare parte a patrimoniului judeţului se
concentrează în zona Braşovului.

Structura patrimoniului imobil în funcţie de compoziţie (ilustrată în graficul de mai jos) arată că
aproape jumătate este reprezentat de imobile (case, castele, etc.), cu diferenţe semnificative între zone.
Astfel dacă pentru zona Braşov, însemnătatea imobilelor în totalul patrimoniului este în jur de 60%,
pentru zona Făgăraş bisericile dau nota dominantă, în timp ce pentru zona Rupea-Cohalm, cetăţile şi
fortificaţiile sunt semnificative numeric.
De remarcat în structura patrimoniului a unei dimensiuni, „ansambluri urbane şi rurale” care înglobează
“decupări omogene” din compoziţia imobiliară a unei localităţi, decupările sunt unitare, înglobând mai
multe imobile, astfel că deşi vorbim doar de 36 de asemenea ansambluri, impactul lor în valoarea
patrimoniului judeţului este mult mai mare fizic şi valoric.
O analiză a structurii patrimoniului în funcţie de perioada istorică de care aparţine, arată că dominanta
o reprezintă, perioada modernă, cea a secolelor XVIII şi XIX, cu nuanţe între zone. Astfel, dacă
pentru zona Braşov şi pentru zona Ţării Făgăraşului perioada modernă urmată de perioada medievală
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sunt cele mai marcante în producerea patrimoniului actual, pentru zona Rupea-Cohalm perioada
medievală este cea mai importantă. Aceste ponderi sunt legate şi de amploarea dezvoltării
diferenţiate în istorie între cele 3 zone şi evident, de resursele care s-au produs prin această dezvoltare.
Vechimea patrimoniului indică totodată existenţa unor complexe probleme de restaurare şi conservare,
în condiţiile în care patrimoniul din perioada medievală şi premodernă a fost supus la numeroase
intervenţii/modificări în timp.

Din totalul patrimoniului, 656 dintre obiective sunt de valoare regional-locală, 327 de valoare naţională,
iar 2 obiective sunt declarate monumente de tip UNESCO, situl rural Prejmer şi situl rural Viscri.
Prejmerul dispune cea mai masivă construcţie biserică-cetate din Transilvania începută în stilul
goticului cistercian (circa 1250) şi continuată apoi în secolele XIV - XV sub forma unui cerc, având
ziduri cu o grosime de 3-4 m şi o înălţime de 12 m, cu bastioane, porţi de fier şi poduri basculante.
Altarul bisericii, cel mai vechi din Transilvania, este o preţioasă operă de artă a secolului al XVlea, iar micul amvon de lemn are picturi din secolul al XVIII-lea. Împrejurul bisericii se desfăşoară
circular fortificaţia cetăţii ţărăneşti (secolele XV-XVI). Accesul în incintă se face printr-o amplă
barbacană, iar ultimul coridor de acces este prevăzut cu o hersa (grilaj culisant in plan vertical).
Viscri este probabil singura fortăreaţă din România care protejează o biserică romană din
secolul al XIII-lea construită în stil gotic şi căreia i-au fost aduse unele modificari în secolele XV-XVII.
Biserica este delimitată, la est, de camera corului, a cărei formă iniţială era semicirculară şi de un turn
masiv, la vest. În biserică există vestigii de artă sculpturală romană (baptisteriul, firida, arcul de triumf,
arcada). Zidul care înconjoară cetatea este fortificat cu trei turnuri şi două bastioane.
Din totalul de 329 de obiective de patrimoniu de valoare internaţională şi naţională 171, adică jumătate,
pot intra în categoria obiective turistice. Din acestea, o treime au o stare precară, aparţin perioadei
istorice veche (până în secolul V), iar majoritatea este în proprietatea comunităţilor locale.
La nivelul judeţului Braşov principalele probleme ale protejării şi valorificării patrimoniului sunt:
• absenţa unei baze centralizate de date care să

conţină evidenţa completă a patrimoniului
(proprietar, stare, intervenţii efectuate etc.)
• deteriorarea patrimoniului prin:
- distrugeri prin intermediul investiţiilor
- intervenţii necalificate
• nevalorificarea patrimoniului arheologic:
(ex. vestigiile cetăţilor cavalerilor teutoni,
un patrimoniu potenţial de valoare
excepţională propriu Ţării Bârsei; cetăţile
dacice din defileul Oltului, la Racoş – înscrise

în sistemul de fortificaţii dacice din sud-estul Transilvaniei);

• ameninţarea patrimoniului prin absenţa unui plan de evacuare în caz de dezastru, prin care să se

precizeze modul de salvare a obiectelor din patrimoniu. Cu excepţia “Casei Mureşenilor” nici un
muzeu nu dispune de plan de alarmă, înştiinţare şi evacuare.
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ANEXA

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

ARPILIE

MAI

IUNIE

IULIE

Spectacol folcloric "Hai să dăm mână cu
mână"

Braşov

Fosnic

Cuciulata, Dăişoara, Rupea, Homorod

Caravana clătitelor

Prejmer

Fărşang

Ormeniş, Apaţa

Festivalul cântecului şi dansului popular al
comunităţii maghiare din Curbura Carpaţilor

în judeţ

Balul portului popular

Rupea

Serbările zăpezii

Râşnov

Balul Dragobetelui

Moieciu, Zizin

Roata în flăcări

Şinca Nouă

Promovarea tradiţiilor culturale ale
comunităţii maghiare

Săcele, Tărlungeni

Concursul naţional de muzică populară "Flori
în Ţara Bârsei"

Braşov

Înfrăţirea cu pădurea

Ucea

Ziua internaţională a rromilor

în judeţ

Obiceiuri de iarnă în zona Buzoaielor

Vama Buzăului, (Întorsura Buzăului)

Ziua meşteşugurilor tradiţionale ale
comunităţii maghiare

Braşov

Festivalul Ecvestru

Râşnov

Zilele Râşnovului

Râşnov

Zilele comunei Bod

Bod

Sărbătoarea narciselor

Şercaia, Vad

Sărbătoarea Armindenului

Feldioara, Colonia 1 Mai

Festivalul de folclor pentru tineret "Flori de
Mai"

Bran

Festivalul Naţional de Umor "Ceapa de Aur"

Făgăraş

Kronenfest

Codlea

Drăgaica

Moieciu

Sărbătoarea Sânzienelor

în judeţ

Cununa florilor

Buneşti

Zilele Prejmerului

Prejmer

Măsurata laptelui

Şirnea, Moieciu, Bran

Târgul meşterilor populari din România

Braşov

Zilele comunei Sânpetru

Sânpetru

Târgul de Sfântul Ilie

Făgăraş

Buzduganul

Drăguş

Sântilia (Târgul feciorilor)

Săcele

Zilele comunei Tărlungeni

Tărlungeni

Târgul de vară

Moieciu

Festivalul de artă medievală

Râşnov

Festivalul Naţional de Toacă

Victoria
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Evenimente anuale care promovează cultura tradiţionaţă a locuitorilor judeţului Braşov
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AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

Zilele comunei Apaţa

Apaţa

Târgul Pantelimonului

Bran

Zilele Drăguşului

Drăguş

Festivalul pâinii

Sâmbăta

Zilele comunei Dumbrăviţa

Dumbrăviţa

Zielel Făgăraşului

Făgăraş

Ziele comunei Hărman

Hărman

Festivalul Floare de Colţ

Zărneşti

Gospodarul Vămăşan

Vama Buzăului

Expoziţie naţională de icoane

Victoria

Zilele Ormenişului

Ormeniş

Sărbătoarea Gospodarului

Comăna

Promovarea produselor tradiţionale şi
culinare

zona Cohalmului, Vama Buzăului

Nedeia Munţilor

Fundata

Zilele comunei Augustin

Augustin

Zilele Hălchiului

Hălchiu

Festivalul Cetăţilor

Rupea

Răvăşitul oilor

Bran

Târgul de toamnă

Poiana Mărului

Sărbătoarea ceangăilor

Săcele

Ziua recoltei

Prejmer, Budila

Zilele comunei Budila

Budila

Focul lui Sumedru

Moieciu,Şirnea

Târgul de toamnă

Zărneşti

Festivalul cartofului

Făgăraş

Balul ansamblului folcloric "Măgura"
Codlea

DECEMBRIE

Ziua Naţională a României

Braşov

Festivalul Naţional al Obiceiurilor de Crăciun
şi Anul Nou "Deschide Uşa Creştine"

Braşov

Datini şi obiceiuri de iarnă

Moieciu

Ridicatul brazilor

Dumbrăviţa

"Borita"

Purcăreni

Bucătărie tradiţională în ajun de sărbători în
Ţara Bârsei

Braşov

• Sursa datelor: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov

Pe lângă acestea, în preajma Paştelui anual au loc o serie de evenimente prilejuite de această sărbătoare:
-Expoziţia „Sărbătoarea Paştelui” – Braşov (precedă Paştele)
-Împuşcatul cocoşului – Apaţa (prima zi de Paşti)
-Plugarul – Vad, Părău, Comăna (a 2-a zi de Paşti)
-Junii Braşovului – Braşov (Duminica Tomii: prima duminică după Paşti)
-Sărbătoarea Rusaliilor – Viscri (la 50 de zile după Paşti)
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4.3. Sport
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Datorită formelor de relief şi a climei caracteristice
zonei, în judeţul Braşov s-a dezvoltat, de-a lungul
timpului, o tradiţie importantă în domeniul
sportiv, atât în ceea ce priveşte sporturile de
iarnă, cât şi pe cele de vară.
În general, infrastructura Braşovului permite
practicarea unor sporturi diverse precum:
fotbal, tenis, ciclism, handbal, planorism, schi,
patinaj, alpinism, bowling, înot, tir, baschet, arte
marţiale, volei sau gimnastică. Într-o proporţie
mai mică sunt practicate şi sporturi ale minţii, ca:
şah, table sau bridge.
Cu toate că 40% din suprafaţa judeţului Braşov
este ocupată de relief muntos, cele 4 sporturi
montane – schi, alpinism, bob şi ciclism – deşi
destul de bine reprezentate de structurile
sportive, sunt mai puţin practicate în comparaţie
cu fotbalul şi artele marţiale. Principalul motiv
al acestei situaţii îl reprezintă dezvoltarea
insuficientă a infrastructurii sportive necesară
practicării acestor sporturi, în special a pârtiilor
pentru bob şi schi, a instalaţiilor pentru crearea zăpezii artificiale şi a celor nocturne ş.a.
Cu toate acestea, Poiana Braşov ocupă locul întâi între staţiunile de schi din ţară, oferind pasionaţilor
10 pârtii omologate, cu grade diferite de dificultate (dintre care doar una este dotată cu instalaţie
pentru crearea zăpezii artificiale şi instalaţie nocturnă), cu o lungime totală de 17 kilometri şi dotate
cu instalaţii de trasport pe cablu. De asemenea, oraşul Predeal, staţiune montană cu profil complex,
dispune de 6 pârtii de schi omologate.
Insuficienta dezvoltare a infrastructurii sportive destinată sporturilor de iarnă este, de altfel, principala
cauză a nepracticării următoarelor discipline sportive: schi alpin, snowboard, sărituri cu schiurile şi schi
fond dar, potrivit estimărilor specialiştilor, aceasta va fi creată până la începera Jocurilor Olimpice de
Tineret (F.O.T.E.) ce vor fi găzduite de Braşov şi staţiunile de pe Valea Prahovei în anul 2013.
Acesta este şi motivul pentru care, la începutul anului 2010, a fost dat în folosinţă Patinoarul Olimpic
de la Braşov, cu suprafaţă de joc de 1891 mp, care permite practicarea sporturilor pe gheaţă: hochei pe
gheaţă, patinaj artistic, short-track.
În plus, în prezent, în 29 dintre localităţile judeţului au fost demarate sau planificate investiţii pentru
renovarea structurilor existente sau construirea de structuri noi pentru desfăşurarea activităţilor
sportive.
În ultimii ani, infrastructura de agrement s-a dezvoltat tot mai mult. Au apărut piscine, ştranduri,
piste pentru cicloturism, pârtii de schi (ce presupun: instalaţii de transport pe cablu pentru persoane,
echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al pârtiilor
de schi, echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi), terenuri de mini-golf, tenis şi paint-ball,
echitaţie; parcuri de distracţii ş.a. De asemenea, există numeroase săli de sport private unde se practică
gimnastica de întreţinere sau fitness, iar interesul crescut pentru artele marţiale a dus la înfiinţarea unor
noi săli de sport.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Judeţul Braşov este bine reprezentat din punct
de vedere al structurilor sportive. În momentul
de faţă, pe teritoriul său, sunt înregistrate la
Ministerul Tineretului şi Sportului un număr de
227 de asociaţii şi cluburi sportive. O parte
dintre acestea sunt o continuare a primelor
organizaţii sportive create la sfârşitul secolului al
XIX-lea în jurul marilor uzine industriale (de ex.
Asociaţia de Tir, Şcoala de Gimnastică şi Cântări).
Din cele 227 de structuri, doar 14 sunt cluburi de
drept public, subordonate Ministerului Educaţiei
şi Cercetării, Consiliilor Locale sau Ministerului
Apărării Naţionale, restul fiind asociaţii şi cluburi
sportive de drept privat.
O serie dintre cluburile sportive existente
la nivelul judeţului sunt renumite pentru
performanţele obţinute în activitatea sportivă.
Este vorba de Braşovia, Dinamo Braşov, FC Braşov,
Forex, Romradiatoare Braşov, Torpedo Zărneşti,
precum şi asociaţii sportive ca Fan Dance Club
Braşov, CFR Braşov, Rulmentul Braşov.
De asemenea, 57 dintre structurile sportive
sunt asociaţii fără personalitate juridică proprie
şi funcţionează în cadrul instituţiilor şcolare,
cluburilor sportive sau altor organizaţii de drept
privat. Mai mult de jumătate dintre acestea se află
în mediul rural şi susţin, în principal, practicarea
fotbalului (96%) şi a sporturilor pentru toţi (77%).

Activitatea sportivă a judeţului este susţinută şi de existenţa unui liceu cu progarm sportiv şi a Facultăţii
de educaţie fizică şi sport, iar în localităţile Ghimbav şi Sânpetru funcţionează 2 aerocluburi purtând
numele „Mircea Zorileanu”, filiale teritoriale ale Aeroclubului României.
Dacă luăm în calcul tendinţa de creştere a numărului de competiţii sportive desfăşurate în judeţ: de
la 90 în 2005, la 141, în 2009, şi creştere numărului de sportivi legitimaţi la cluburile braşovene: de
la 5.676, în 2005, la 8.284, în 2008, constatăm faptul că în ultimii ani a crescut interesul braşovenilor
pentru sport.
În ceea ce priveşte domeniile sportive în care excelează sportivii braşoveni acestea sunt: alpinism,
gimnastică, handbal, judo, lupte libere, lupte greco-romane, modelism, motociclism, nataţie, orientare,
schi biatlon, scrimă, tenis, tir sportiv.
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Turism

• cu excepţia căminelor culturale, nu există infrastructura pentru petrecerea timpului
liber, săli de spectacol, săli de sport, spaţii de agrement.
• lipsa măsurilor active şi a resurselor financiare necesare pentru conservarea şi
valorificarea patrimoniului cultural de importanţă locală şi naţională
• situaţia juridică incertă a unor monumente de patrimoniu
• absenta proiectelor de acreditare UNESCO a patrimoniului medieval (cazul Centrului
istoric Braşov).
• accesul redus al locuitorilor judeţului la oferte culturale, cu excepţia municipiul Braşov
• funcţionalitate redusă a aşezămintelor culturale (centre culturale, case de cultură,
cămine culturale)
• promovarea, interactivitatea şi cunoaşterea insuficiente ale istoriei şi valorilor locale
în rândul cetăţenilor braşoveni

Cultura

• accesibilitatea turiștilor în județul Brașov este mult îngreunată de lipsa aeroportului
și/sau a unei autostrăzi
• valorificarea necorespunzătoare a resurselor turistice
• ofertă scăzută a posibilităților de agrement în zonele în care se practică turism rural
• insuficienţa materialelor de promovare turistică,
• lipsa unei baze de date accesibilă privind derularea evenimentelor culturale
• numărul redus al programelor de instruire pentru turism şi neadaptarea celor
existente la nişele de piaţă
• nerespectarea normelor de construcţie în unele zone turistice, în special în perimetrul
parcurilor şi ariilor protejate
• lipsa serviciilor de intervenţie de urgenţă: pompieri, ambulanţă, în zonele de risc (la
baza pârtiilor, trasee turistice)
• slaba dimensionare sau lipsa sistemelor de canalizare şi de alimentare cu apă în
staţiunile turistice Poiana Braşov, Bran-Moieciu
• lipsa parcărilor şi a grupurilor sanitare în numeroase obiective turistice
• insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare,
marketing şi rezervare
• în cazul stațiunilor ce oferă facilități pentru practicarea sporturilor de iarnă se
înregistrează un raport negativ calitate-preț în comparație cu destinații similare din
Europa
• slaba valorificare a apelor minerale sau curative/balneare din județ - zona Homorod
• promovare slabă şi lipsită de profesionalism a turismului braşovean
• nerespectarea standardelor de calitate în turism pe tot teritoriul judeţului

Puncte Slabe

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• existenţa unui patrimoniu cultural-istoric bogat, obiective incluse în patrimoniul
mondial UNESCO, monumente de importanţă naţională, monumente istorice şi
de artă medievală, tradiţii şi obiceiuri ale diferitelor naţionalităţi, structuri săteşti
istorice bine păstrate, urme vestigii din istoria Transilvaniei: cetăţi, biserici, muzee
• existenţa unor vestigii/situri istorice, monumente şi obiecte de artă laice şi religioase,
muzee şi colecţii muzeale, teatre, elemente de etnografie şi folclor, obiective înscrise
în patrimoniul universal
• ofertă diversă de manifestări culturale naţionale şi internaţionale
• comunităţile locale rurale promovează o serie de evenimente în scopul conservării
tradiţiilor locale - ansamblurilor folclorice, grupuri de meşteşugari, în special în zona
Rupea şi Ţara Făgăraşului
• diversitatea etnică şi multiculturalitatea - expresie a activităţii comunităţilor română,
germană şi maghiară în principal
• preocuparea permanentă din partea managerilor instituţiilor culturale din judeţ
pentru asigurarea unei agende cu evenimente culturale
• preocupări din partea comunităţilor locale rurale pentru conservarea tradiţiilor locale
• evenimente culturale de nivel internaţional (Cerbul de Aur, Zilele Braşovului, Festivalul
Dramaturgiei, Festival de Lied, Festivalul Muzicii de Cameră, Festivalul de Jazz)
• implicarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Braşov, a Muzeului de Etnografie şi a Muzeului de Istorie în conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale autentice în toate zonele etnofolclorice ale judeţului

Cultură

• potenţial turistic complex – natural şi antropic, cu posibilităţi de utilizare în toate
anotimpurile
• tradiţia judeţului în domeniul turistic
• capacitate mare de cazare în diverse structuri de primire a turiştilor, inclusiv pensiuni
rurale, ce poate fi utilizată pe tot parcursul anului
• turismul rural, dezvoltat ca ramură economică, practicat în special în zona Bran Moieciu
• practicarea turismului de afaceri
• domeniul schiabil relativ bine dezvoltat, posibilităţi pentru practicarea schiului, a
sporturilor de iarnă (Poiana Braşov, Predeal) şi a sporturilor extreme
• ponderea mare a turiştilor străini din totalul turiştilor care vizitează anual judeţul
• ofertă universitară bine dezvoltată în domeniile management turism servicii
• existenţa unor obiective turistice ultra-mediatizate pe plan mondial – castelul Dracula
• păstrarea tradiţiilor culturale şi gastronomice cu specificităţi locale

Turism

Analiza SWOT - Turism

4. Turism, Cultură, Patrimoniu cultural
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• valorificarea și din punct de vedere turistic a monumentelor culturale existente
precum și a tradițiilor folclorice și îmbunătățirea ofertei culturale
• dezvoltarea unor proiecte europene (“trasee culturale”) care ar permite intrarea în
circuitul turistic a unor obiective de patrimoniu (bisericile fortificate)
• multiculturalitatea și interculturalitatea istorică a județului Brașovului oferă cadrul

Cultura

• dezvoltarea domeniului schiabil în special în Bucegi şi în masivul Făgăraș
• dezvoltarea ecoturismului, în special, în zona masivului Ciucaş
• dezvoltarea turismului cultural includerea în circuitul Sibiu – Braşov – Sighişoara
• dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile şi a regulamentelor urbanistice care permit conservarea identității şi
specificității ruralului brașovean
• dezvoltarea infrastructurii turistice şi sportive, precum și valorificarea rezultatelor
(promovare/notorietate) ce derivă din organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului
European, iarna 2013
• promovarea turismului braşovean pe piaţa estică
• crearea/dezvoltarea infrastructurii de acces în zonele turistice
• dezvoltarea unui sistem de promovare turistică şi promovarea unor trasee tematice
• dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului
• promovarea unitară şi profesionistă a turismului braşovean pe pieţele internaţionale
• diversificare formelor de turism funcţie de cerinţe de nişă în domeniu (turism religios,
bird-watching, vânătoare şi pescuit, sport extrem etc.)
• susţinerea evenimentelor culturale cu caracter de unicitate şi periodice
• dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru facilitarea accesului
spre zonele turistice
• extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de informare turistică, astfel încât să răspundă
nevoilor turiştilor
• atragerea operatorilor de turism din judeţul Braşov la târgurile naţionale şi
internaţionale
• o mai mare implicare a administraţiilor locale în promovarea activităţilor turistice

• pierderea identităţii culturale şi a tradiţiilor specifice din cauza migrării tinerilor
din rural în zonele urbane
• absenţa resurselor financiare şi a specialiştilor în restaurarea monumentelor pot
afecta starea de conservare şi de protecţie a patrimoniului local și național din județ
lipsa intervenţiei urgente poate duce la degradarea iremediabilă a unor monumente
istorice
• diminuarea valorii istorice, arhitecturale şi ambientale a obiectivelor protejate prin
folosirea unor materiale necorespunzătoare în momentul reabilitării lor
• tendinţa ca falsul istoric şi kitsch-ul să ia locul valorilor autentice
• lipsa intervenţiei urgente poate duce la degradarea iremediabilă a unor monumente
istorice
• salariile scăzute ale personalului implicat în gestionarea și administrarea obiectivelor
culturale vor conduce la scăderea numărul de specialiști ce vor activa în acest
domeniu
• ocuparea treptată a spaţiului culturii tradiţionale de către elementele moderne, fapt

Cultura

• lipsa aeroportului și absența autostrăzii pot genera în timp efecte negative asupra
dezvoltării turismului;
• neadaptarea raportului calitate – preț funcție de piața europeană poate duce la
pierderea graduală a turiștilor de pe piața occidentală;
• lipsa utilităților sau distanța mare față de rețelele de utilități mărește costurile de
dezvoltare a domeniului schiabil în Făgăraș;
• lipsa resurselor financiare periclitează dezvoltarea serviciilor de salvamont și
menținerea traseelor și popasurilor montane;
• supraaglomerarea zonelor turistice prin construcţii fără autorizaţii sau care nu
respectă mediul înconjurător și identitatea locală;
• promovarea unor servicii de turism neadecvate şi slabe calitativ;
• lipsa forței de muncă specializate în servicii turistice
• concurenţa internaţională, precum şi cea din partea judeţelor înconjurătoare
• promovarea unor servicii de turism neadecvate şi slabe calitativ
• încălzirea climatică globală riscă să efectueze derularea activităţilor turistice de iarnă

Turism

Riscuri

Turism

Oportunități

Sport

• insuficienţa infrastructurii sportive pentru practicarea sporturilor montane şi de iarnă
• neglijarea infrastructuri sportive existente şi degradarea accentuată a acesteia
• costurile mari de reabilitare în prezent
• lipsa investitorilor privaţi în domeniu
• lipsa unei strategii de marketing sportiv insuficienţa terenurilor/sălilor de sport în
mediul rural

• existenţa unor cluburi şi asociaţii sportive cu tradiţie şi apariţia unor structuri noi,
numeroase evenimente sportive organizate în reşedinţa de judeţ
• sportivi cu rezultate deosebite în anumite domenii sportive
• existenţa unor cluburi şi asociaţii sportive cu tradiţie
• cadru natural adecvat unei diversităţi extraordinare în domeniul sportului

Sport

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
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• schimbările climatice vor impune din ce în ce mai mult montarea instalţiilor de
producere a zăpezii artificiale, fapt ce se va reflecta în costurile serviciilor aferente
practicării sporturilor de iarnă
• diminuarea orelor de sport din programa de învăţământ preuniversitar
• continuarea degradării infrastructurii existente din lipsa fondurilor

Sport

• intensificarea procesului de migraţie a tinerilor de la sat la oraş şi de la oraş în
străinătate, fapt ce duce la pierderea unei verigi importante în lanţul cauzal al
transmiterii valorilor tradiţionale

ce poate duce la estomparea identităţii culturale
• diminuarea culturii autentice prin intermediul culturii străzii

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• desfăşurarea în anul 2013 a Jocurilor Olimpice de Tineret pe teritoriul judeţelor
Braşov şi Prahova favorizează dezvoltarea infrastructurii sportive pentru practicarea
sporturilor montane şi de iarnă
• cadru natural adecvat unei largi palete de activităţi sportive derulate în toate
anotimpurile
• accesarea de fonduri externe ale UE şi guvernamentale oferă posibilitatea de a
finanţa construirea, reabilitarea, amenajarea sau dotarea infrastructurii de sănătate,
de învăţământ, culturale sau sportive a judeţului Braşov
• sprijinirea dezvoltării proiectelor de amenajare a terenurilor de sport cu dotările
aferente
• accesarea programelor ce susţin renovarea sau construirea sălilor de sport

Sport

propice dezvoltării proiectelor culturale care să sprijine conceptul de ”unitate prin
diversitate” a UE;
• creşterea interesului la nivel european şi naţional pentru elementele culturale
şi istorice, având ca efect repunerea în valoare a monumentelor istorice, a
evenimentelor tradiţionale şi a valorilor locale
• restaurarea şi renovarea monumentelor istorice şi a instituţiilor de cultură
• accesarea programelor de finanţare internă şi externă
• promovarea cetăţeniei europene bazată pe principiul unităţii prin diversitate

4. Turism, Cultură, Patrimoniu cultural
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5. Protecţia mediului • Echiparea teritoriului

5.1 Protecţia Mediului
Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

5.1.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitatea, starea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Habitate naturale

Conform împărţirii Europei în regiuni biogeografice, judeţul Braşov se află la interferenţa a două zone,
alpină şi continentală.
Caracteristicile climei din ultima perioadă, cărora li se adaugă alternanţa perioadelor umede cu cele
secetoase nu au dezechilibrat evoluţia firească a habitatelor și nu s-au semnalat degradări majore ale
habitatelor.

Flora şi fauna

La nivelul judeţului au fost identificate:
- 43 de tipuri de habitate,
- 230 de specii de păsări (dintre care 196 protejate conform legislaţiei în vigoare),
- 49 de specii de mamifere (27 cuprinse în OUG 57/2007 şi 16 în Directiva Habitate),
- 22 de specii de amfibieni şi reptile (20 cuprinse în OUG 57/2007 şi 14 în Directiva Habitate),
- 6 specii de peşti (6 în OUG 57/2007 şi 5 în Directiva Habitate),
- 381 de specii de nevertebrate (31 în OUG 57/2007 şi 15 în Directiva Habitate).
Ecosistemele naturale şi seminaturale adăpostesc specii de floră şi faună sălbatică a căror stare este
direct legată de starea de sănătate a habitatelor.
Flora şi fauna salbatică nu au avut suferinţe majore. Dar pentru a cunoaşte în profunzime acest aspect
este necesar ca instituţiile specializate să realizeze studii aprofundate pentru a se şti adevărata evoluție
a speciilor din flora spontană şi a faunei sălbatice.

Situaţia zonelor naturale protejate

În conformitate cu prevederile legale, în judeţul Braşov există 32 de arii naturale protejate cu o
suprafaţă totală de 28.350 de hectare, reprezentând aproximativ 7% din suprafaţa judeţului.
Între aceste arii protejate se disting două parcuri naturale, Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul
Natural Bucegi.
Începând cu anul 1999, respectiv 2004, Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Bucegi au
administraţie proprie şi deţin planuri de management ce prevăd luarea unor măsuri stricte de protejare
a tuturor habitatelor şi a speciilor din interiorul parcurilor.
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Regim de management

Categorie
IUCN2

Monumente ale naturii

III

Conservarea unor elemente naturale cu valoare şi
semnificaţie ecologică, ştiinţifică şi peisagistică

Rezervaţii naturale

IV

Protejarea de habitate şi specii naturale importante sub
aspect floristic, faunistic, forestier, geologic, speologic,
paleontologic
Consevarea habitatelor specifice necesare protecţiei speciilor de păsări migratoare sălbatice

Parcuri naţionale şi naturale
- Parcul Naţional Piatra Craiului

II

- Parcul Natural Bucegi

V

Zone umede de importanţă
internaţională

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Arii de protecţie specială
avifaunistică

Caracteristici

Protejarea şi conservarea unor eşantioane reprezentative
pentru spaţiul biogeografic naţional, precum şi ansambluri
peisagistice în care interacţionează activităţile umane cu
natura
Situri Ramsar

Alături de aceste arii protejate, în judeţul Braşov au fost declarate un număr de 24 de situri Natura
2000, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Siturile Natura 2000 constituie zone pilot de conservare şi protejare a speciilor periclitate sau pe cale
de dispariţie. În cadrul acestora este necesar a se realiza evaluarea şi monitorizarea stării biodiversităţii,
precum şi adoptarea de măsuri de conservare.
Siturile naturale din județ sunt împărţite, conform celor două directive ale Uniunii Europene, în două
categorii: situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) în număr de 7 în care accentul se pune pe
protecția avifaunei (păsări) și situri de importanţă comunitară (SCI) 17.
Dintre aceste situri, 12 au teritorii care se suprapun sau coincid cu arii protejate declarate la nivel
naţional. Sunt situri ce se găsesc numai în judeţul Braşov, dar sunt unele care se întind pe suprafaţa a
două sau mai multe judeţe.
Din cele 58 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, pe suprafaţa a 52 dintre acestea se găsesc zone
declarate situri „Natura 2000”.
Suprafaţa mare a siturilor, întinderea pe teritoriul a mai multor comune/orașe sau a mai multor județe
sunt factori ce influenţează negativ regimul de gestionare a siturilor.
În judeţul Braşov ariile naturale protejate şi siturile „Natura 2000” ocupă suprafeţe mari din extravilanul
(şi intravilanul) localităţilor (există cazuri de la 50% până la 100%) ceea ce generează dificultăţi în
armonizarea planurilor de dezvoltare socio-economică cu interesele de conservare a speciilor.
În ianuarie 2010 a avut loc prima sesiune de dare în custodie/administrare a siturilor naturale.
La nivelul județului au fost atribuite spre custodie 6 situri „Natura 2000”, în suprafaţă totală de 29.914,46
ha și 2 arii protejate de tip speologic cuprinzând un teritoriu de 50 de ha.
Administratorul/custodele sitului „Natura 2000”/ariei naturale protejate trebuie să realizeze planul de
management al zonei respective şi să aplice măsurile de protecţie şi conservare necesare.
Pentru zonele naturale protejate (arii naturale protejate şi Situri Natura 2000) neatribuite până în
prezent în administrare sau în custodie, ar fi benefică preluarea de către administraţiile publice locale
sau de parteneriate între administraţii, parteneriate între administraţii publice locale – ONG-uri.
(ANEXA1 prezintă Lista ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000 din judeţul Braşov ce se
atribuite în administrare/custodie de către Ministerul Mediului şi Pădurilor).
Este importantă identificarea și localizarea ariilor și siturilor naturale deoarece gestionarea lor implică
reguli de urbanism stricte ce au efect asupra dezvoltării localității în raza căreia se află respectiva arie,
precum și pentru întreg județul.
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În momentul actual limitele suprafeţelor siturilor Natura 2000 nu se pot corela în hărţile administrative
(PUG, PUZ şi PUD) existente, ceea ce determină confuzii în documentaţiile înaintate pentru obţinerea
avizelor şi acordurilor de mediu necesare, conform legislaţiei în vigoare.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Avizele şi acordurile de mediu pentru obiective de investiţii situate pe suprafeţele ariilor naturale
protejate sau în proximitatea acestora se obţin conform Ordinului nr. 19 din 13 ianuarie 2010.
Această evaluare este obligatorie pentru orice plan/proiect, care poate afecta în mod semnificativ aria
naturală protejată de interes comunitar.
Conform reglementărilor legale, în teritoriul ariilor naturale protejate/siturile „Natura 2000”, planurile/
proiectele de dezvoltare ce se doresc a fi realizate au nevoie de avizul administratorilor/
custozilor de încadrare în planurile de management. În acest fel se încearcă prevenirea efectelor
negative asupra mediului/habitatelor și speciilor pe care le pot produce respectivele investiții.
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale localităţilor, trebuie să fie în concordanţă cu prevederile planurilor
de management şi ale obiectivelor de protecţie şi conservare ale acestora.

5.1.2. Probleme de mediu
Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării populaţiei şi de procesele
economice în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi susţinută din punct de vedere ecologic, este
acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare
de a-şi satisface propriile nevoi.
Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru optim al interacţiunii între sistemele
economic, uman, ambiental şi tehnologic, într-un proces dinamic şi flexibil de funcţionare.
Problema de mediu este definită ca fiind relaţia dintre cauza şi efectul pe care aceasta îl generează
în mediu. Unde nu a fost posibilă o asemenea abordare, problema de mediu a fost plasată între cauză
şi efect, ea definind o stare de criză existentă.
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Factorul de mediu AER

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Calitatea aerului în judeţ
Poluarea aerului în judeţul Braşov rezultă, pe de o parte, din traficul rutier sau sursele mobile, iar pe
de altă parte, din sursele staţionare care sunt de fapt emisii din procesele de producţie ale agenţilor
economici, concentraţi în 4 zone: Braşov, Făgăraş, Codlea şi Victoria.

Monitorizarea calităţii aerului

Pe teritoriul judeţului Braşov, calitatea aerului este monitorizată direct de către agenţii economici şi
de către laboratorul Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) Braşov, prin reţeaua automată şi reţeaua
manuală de monitorizare a calităţii aerului.
În reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului (parte integrantă a reţelei naţionale de
monitorizare a calităţii aerului) se măsoară continuu poluanţii specifici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de
azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10), ozon (O3) şi precursori
organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen), reglementaţi în legislaţia
naţională care transpune Directiva Cadru 96/62/EC şi directivele fiică (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/
CE, 2004/107/CE), toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen), iar în reţeaua manuală este monitorizat
amoniacul şi pulberile sedimentabile.

În municipiul Braşov și zona limitrofă o sursă
importantă de poluare şi implicit de diminuare
a calităţii aerului este traficul rutier, intensitatea
sa determinând momente în care apar picuri
de concentraţie pentru poluanţii specifici
monitorizaţi – CO, NO, NO2, PM10, componente
ale smogului vehiculelor.

Aerul ambiental din zonele situate la periferia aglomerării are o calitate mai bună în raport cu
concentraţiile poluanţilor primari, dar apar vârfuri de poluare cu ozon datorită faptului că aici sunt
condiţii prielnice formării ozonului troposferic: intensitatea radiaţiei solare ridicată, viteza vântului
mică, temperatura ridicată şi/sau vânt din direcţii în care au existat concentraţii mari de precursori.
Municipiul Braşov este zona monitorizată prin cele 5 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului
din aglomerarea Braşov. La nivelul judeţului nu există date analitice suficiente asupra prezenţei
poluanţilor atmosferici persistenţi.
În urma certificării datelor din reţeaua locală automată de monitorizare a calităţii aerului, în perioada
2008- 2009 la poluanții NO2 și la PM10, s-au depăşit valorile limită anuale admise pentru
protecţia sănătăţii umane în municipiul Braşov. Estimarea ariei zonei aflate sub incidenţa depăşirii:
167,32 km2 şi populaţia expusă poluării: cca. 150.000 locuitori.
Conform legislaţiei în vigoare, în situaţia dată, este obligatorie elaborarea Programului Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2 şi PM10 în municipiul Braşov. În urma Ordinului
de prefect nr. 113/2010, s-a constituit Comisia Tehnică pentru elaborarea programelor de gestionare
a calităţii aerului în judeţul Braşov, parte integrantă a Programului Național de Gestionare a Calităţii
Aerului.
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Acest program trebuie pus în aplicare imediat, pentru a reduce aceste emisii până la limita admisă de
legislaţia europeană.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Emisiile de noxe gazoase şi pulberi ce au efect poluator sunt generate de:
• urbanizarea necontrolată
• agenţii economici care utilizează echipamente uzate şi neperformante
• arderea necontrolată a deşeurilor
• creşterea numărului de vehicule
• intensitatea traficului rutier și a vehiculelor uzate/neconforme cu standardele de mediu
Poluarea aerului are efecte negative asupra sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul natural.
Principalele surse fixe de poluare atmosferică sunt identificate în unităţi industriale, amplasate în
localităţile Braşov, Victoria, Făgăraş, Hoghiz, iar cele mobile datorate traficului rutier sunt concentrate
în trei zone principale:
• zona centrală ce cuprinde municipiul Braşov împreună cu localităţile învecinate (Săcele, Cristian şi
Codlea),
• zona central-nordică cu localităţile Racoş, Hoghiz şi Rupea,
• zona central-vestică cu localităţile Victoria şi Făgăraş.

Zgomotul

În Braşov, Codlea şi Săcele, precum şi în localităţile Râşnov, Predeal, Şercaia, Cristian, Ghimbav şi
Feldioara din totalul de 514 de determinări sonometrice efectuate de către APM Braşov în intersecţiile
aglomerate şi pe arterele cu trafic intens, peste 41,6 % au depăşit valoarea maxim admisă de 65 de
decibeli.

Factorul de mediu APĂ
Sursele de apă din judeţ

În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră, pe de o parte, apele subterane (freatice
şi de adâncime), iar pe de altă parte, apele de suprafaţă, adică reţeaua de râuri şi lacuri naturale şi
artificiale.
Apele subterane-freatice se definesc, în funcţie de condiţiile geologice, pe două zone: cea montană,
unde stratul acvifer se află de regulă la adâncime, şi cea joasă (incluzând şesurile depresionare ale
Braşovului şi Făgăraşului, lunca şi terasele Oltului), unde stratul acvifer este bogat şi prezintă calităţi
corespunzatoare unei utilizări diversificate.
Apele de suprafaţă au lungimea totală de 2.147 de kilometri, ocupând o suprafaţă de 2.337 de
hectare. Alte suprafeţe de ape ocupă 770 de hectare şi sunt reprezentate de lacurile glaciare din Munţii
Făgăraşului şi de lacurile artificiale (acumulările Tărlung - Săcele şi Dopca, Viştea, Hamaradia). Acestea
din urmă sunt utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială, producerea de energie,
piscicultură şi irigaţii.

Monitorizarea resurselor şi a calităţii
apelor

În perioada 2005-2009, consumul de apă din
judeţ a înregistrat o scădere datorată reducerii
activităţii unor agenţi economici şi a contorizării
consumului la populaţie.
Volumele de apă nemonitorizate calitativ şi
cantitativ de către SGA Braşov sunt cele de la
locuinţele particulare din localităţile care nu
deţin reţele de alimentare cu apă centralizate şi
folosesc apa din surse proprii (fântâni, captări
izvoare).
Menţionăm că, în conformitate cu Legea Apelor
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107/1996, apa destinată exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriilor proprii poate fi folosită liber.
Supravegherea calităţii apelor – analizele realizate în cadrul activităţii de monitorizare a bazinului
hidrografic Olt, judeţul Braşov, în anul 2009 s-au efectuat ca parte integrată a sistemului de Monitoring
Naţional al Calităţii Apelor (MNCA) de către Laboratorul de chimie, biologie şi bacteriologia apei SGA

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Braşov şi s-au monitorizat 4 subsisteme: râuri,
lacuri, ape subterane şi ape uzate, prin analize
fizico-chimice, biologice şi bacteriologice.
Cursurile apelor curgătoare
Monitorizarea de către SGA Braşov a apelor de
suprafaţă (654,2 km) a relevat faptul că aproape
10% (clasele III, IV și V de calitate) din totalul
cursurilor de apă nu se încadrează în cerinţele
Directivei Cadru.
Pentru tronsoanele de cursuri de apă neconforme, SGA Braşov a întocmit măsuri de reducere a gradului
de poluare în industrie, în agricultură (ferme zootehnice şi pesticide), depozite de deşeuri, operatori
apă-canal, măsuri preluate în Planul de Management Bazinal Olt, aprobat prin Hotărâre de Guvern.
Cele mai poluate cursuri de apă din judeţ: zone critice, din punct de vedere al calităţii apelor curgătoare
din judeţul Braşov sunt:
• pârâul Timiş - tronsonul situat între aval municipiul Braşov - aval confluenţă Ghimbăşel,
• Canalul Vulcăniţa - tronsonul intravilan Codlea - confluenţa Homorod (Ciucaş).
În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, cele mai importante surse de poluare sunt evacuările de
ape uzate menajare şi industriale neepurate sau insuficient epurate direct în emisari şi depozitarea
neconformă a deşeurilor menajere şi industriale.

Lacurile.

Acumularea Tărlung se încadrează în clasa I de calitate, Acumularea Viştea şi Acumularea Hamaradia se
încadrează în clasa a II-a de calitate, înregistrându-se depăşiri ale clasei de calitate în funcţie de sezonul
prelevării probelor.

Apele subterane freatice

Încadrarea corpurilor de apă subterană s-a
făcut de către Laboratorul de calitatea apei
SGA Braşov, conform Manualului de Operare al
Sistemului de Monitoring Integrat.
Indicatorii fizico-chimici analizaţi de către
LCA Brașov au fost: oxigen dizolvat, pH,
conductivitate, reziduu filtrabil la 105˚C, azotaţi,
azotiţi, amoniu, ortofosfați, fier total, mangan
total, sulfaţi, cloruri, sodiu, duritate totală
(temporară și permanentă), detergenți anionici,
cupru, crom total, zinc, plumb, cadmiu, nichel.
În anul 2009 pe teritoriul judeţului Braşov nu
s-a produs nici o poluare accidentală, care să
afecteze calitatea apelor subterane freatice.
Din cele opt surse de ape de suprafaţă utilizate
pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei,
nici o staţie de tratarea apei aferente, nu deţine
tehnologia corespunzătoare de potabilizare
conform legislaţiei în vigoare.
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Caracterizarea surselor de ape uzate din judeţul Braşov

În cursul anului 2009, sursele de poluare supravegheate de SGA Brașov, au evacuat în emisarii naturali
un volum total de 53,627 milioane mc/an, valoare aproximativ egală cu a anului anterior, dar mai mică
față de anii 2008 respectiv 2007, mai ales la apele uzate industriale.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Ponderea cea mai mare ca volum de apă uzată evacuată, o reprezintă apele menajere 81,64 % din
volumul total de ape uzate, urmat de industria chimică, industria construcțiilor.
Sursele de poluare din evacuările de ape uzate monitorizate sunt : Compania Apa Braşov, Apa Serv
Făgăraş, Servicii Comunale Măgura Codlea şi societăţile comerciale Viromet SA Victoria, Nitrocontrol
S.A. Făgăraş, Europig SA – Ferma zootehnică Şercaia şi Galii Gallo SRL – Ferma zootehnică Codlea.
Calitatea necorespunzătoare a apelor curgătoare
pe anumite sectoare, precum şi a unor ape
subterane freatice se datorează poluării cu ape
menajere şi industriale neepurate sau insuficient
epurate, depozitării deşeurilor industriale şi
menajere neconforme, neaplicării codului
bunelor practici agricole şi poluării istorice.
Zone critice sub aspectul poluării apelor de
suprafaţă.
În judeţul Braşov, se disting:
• zona municipiului Braşov (canalul Timiş),
• zona central-sudică (râurile Bârsa, Panicel,
Ghimbăşel, Vulcăniţa, Hamaradia).
Sub aspectul poluării apelor subterane există
zone critice la Rotbav, Bod, Codlea, Făgăraş,
Ucea, Brasov, Ghimbav, Hărman şi Prejmer.

Factorul de mediu SOL
Fondul funciar

La categoriile de folosinţă dominante (arabil, păşuni, fâneţe şi pajişti naturale) suprafeţele de teren au
înregistrat, după anul 1990, o uşoară creştere datorată diminuării suprafeţelor de plantaţii viticole şi
pomicole.
În condiţiile actuale, structurile agricole sunt fărâmiţate, iar terenurile arabile dispar prin scoaterea din
circuitul agricol, extinderea construcţiilor, construirea de drumuri sau nu sunt valorificare.
Cercetările privind păstrarea calităţii solului sunt o necesitate, ceea ce presupune acţiuni de menţinere
a conţinutului de materie organică în sol şi reciclarea conţinutului de substanţe nutritive.

Factori de presiune asupra calităţii solurilor din judeţ

Îngrăşăminte chimice – în prezent nu există pericolul de supradozare a solurilor, aceasta şi datorită
puterii de cumpărare scăzute a fermierilor. În cursul anului 2009 s-au folosit pesticide doar pe jumătate
din terenul arabil al judeţului.
Reziduuri zootehnice – există soluri afectate, principalele cauze fiind existenţa unor staţii de epurare
nefuncţionale şi evacuarea în emisari şi direct pe sol a apelor uzate insuficient epurate. Fermele
zootehnice mari de la Codlea şi Şercaia sunt astfel de poluatori.
În urma demarării de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”, patru comune vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN) din judeţul Braşov (Dumbrăviţa, Şercaia,
Prejmer şi Hălchiu), vor beneficia de realizarea unui set de investiţii pentru managementul gunoiului de
grajd - construcţii de platforme comunale şi individuale şi echipamente pentru administrarea acestora.
Lucrările de construcţie efectivă a platformelor vor fi realizate în cursul anilor 2011 – 2013.
Implementarea proiectului în cele patru comune va avea efect benefic asupra calităţii solului şi a apelor
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

subterane din zonele respective.
Irigaţii – nu sunt cunoscute în judeţ irigaţii cu efecte secundare de saturare a solului.
Depunerea deşeurilor industriale şi menajere – există zone de poluare a solurilor în aceste areale
de depunere.
Emisii de la centralele mari de ardere – suprafaţa depozitelor haldelor de steril deţinute de societatea
comercială CET Braşov SA este de 52 de hectare, mult mai mare decât cele 14 hectare ocupate de
suprafeţele active ocupate cu drumurile de acces, şantierul şi staţiile de pompare.

Monitorizarea calităţii solului

În cadrul Laboratorului APM Braşov, factorul de mediu sol este analizat din cele 23 de puncte de
recoltare din judeţ, acestea fiind grupate pe zone: Braşov, Codlea, Făgăraş, Hoghiz, Feldioara şi Victoria.
Indicatorii analizaţi sunt: umiditate, pH, carbon organic, humus, azotul din ionul amoniu, sulful din
ionul sulfat, carbonaţi, bicarbonaţi, cloruri, conductivitate electrică, reziduu fix şi metale grele ( Cu,Zn,
Cr, Cd, Ni, Pb ).
Prin Administraţia Fondului de Mediu „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate”
este vizată a se împăduri o suprafaţă de 151,38
ha în localităţile Viştea, Ticuş şi Caţa,
Probleme identificate
• poluarea cu metale grele a solului în zonele
haldelor industriale, a celor de steril, a
depozitelor de deşeuri menajere, a lagunelor
de nămoluri aferente staţiilor de epurare a
apelor uzate menajere şi industriale,
• suprafeţe afectate de reziduuri zootehnice şi
pesticide,
• suprafeţe afectate de lipsa reţelelor de
canalizare sau de starea avansată de uzură a
acestora,
• suprafeţe degradate prin eroziuni de suprafaţă
şi alunecări de teren.
Cauzele acestor probleme sunt :
• depozitarea de reziduuri (menajere, industriale
şi zootehnice) în zone neamenajate,
• staţiile de epurare nefuncţionale şi evacuarea
direct pe sol a apelor uzate insuficient epurate,
• lipsa reţelelor de canalizare şi gradul mare de
uzură a celor existente,
• poluarea istorică,
• lipsa unor amplasamente bine determinate şi
amenajate pentru petrecerea sfârşitului de
săptămână, pentru desfăşurarea târgurilor şi
a altor manifestări cu caracter de masă.
Poluarea solului şi existenţa suprafeţelor
degradate şi/sau poluate are efecte asupra :
• calităţii apelor curgătoare şi freatice,
• stării biodiversităţii, a faunei şi florei,
• sănătăţii şi calităţii vieţii umane.
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Alţi factori cu impact asupra mediului în judeţul Braşov
Influenţa pădurilor asupra mediului natural

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Diminuarea suprafeţelor împădurite înregistrată la nivelul judeţului Braşov are drept principale cauze:
schimbarea regimului de proprietate şi nerespectarea regimului silvic de către proprietarii privaţi
individuali sau neorganizaţi în ocoale silvice, defrişarea masivă şi ritmul lent al reîmpăduririi, precum şi
atacul dăunătorilor. Toate acestea influenţează mediul natural cauzând eroziuni ale solului, fenomene
de uscare, diminuarea funcţiei de protecţie a pădurilor şi favorizând revărsările de cursuri de apă,
formarea torenţilor şi a alunecărilor de teren.

Influenţa calamităţilor naturale: inundaţii pe cursuri de apă, torenţi şi alunecări de teren
Calamităţile naturale, cauzate în principal de regimul precipitaţiilor, insuficienţa lucrărilor hidrotehnice
şi activităţile antropice, au ca rezultate eroziuni ale solului, distrugerea infrastructurii de transport
şi tehnico-edilitare, pierderi umane şi de biodiversitate, poluarea cursurilor de apă, lacurilor, pânzei
freatice, surselor de potabilizare, solului şi culturilor agricole prin antrenarea deşeurilor, a dejecţiilor
umane şi animale. Toate acestea periclitează în aceeaşi măsură sănătatea şi calitatea vieţii umane şi a
animalelor.

Impactul activităţilor antropice

Dezvoltarea socio-economică accelerată, constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra mediului
natural: poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum şi a apelor de suprafaţă şi a
celor freatice. Principalele cauze ale acestor influenţe negative sunt: concentrarea noilor platforme
industriale în zonele marilor aglomerări urbane (municipiul Braşov şi localităţile limitrofe Săcele, Codlea,
Ghimbav, Hărman, Cristian, Râşnov, Prejmer; zona Făgăraş–Victoria, Hoghiz), urbanizarea - extinderea
intravilanului în detrimentul mediului natural, apariţia de construcţii fără asigurarea utilităţilor necesare,
lipsa ocolitoarelor localităţilor şi traficul crescând de autovehicule.
De asemenea, practicarea necontrolată a turismului afectează în mod negativ mediul înconjurător, având
ca efecte poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a infrastructurii (apă curentă, canalizare,
epurare), aceasta neputând prelua numărul mare de turişti, a managementului necorespunzător
al deşeurilor în localităţile turistice şi aruncării necontrolate a deşeurilor în zonele de weekend, pe
traseele turistice şi pe drumurile de acces, precum şi a sporirii traficului rutier în zonele turistice.

5.2. Echiparea
teritoriului

5.2.1. Infrastructura rutieră şi
feroviară. Transport public de
călători
Reţeaua de căi rutiere

Reţeaua de drumuri publice a judeţului are o
lungime de 1.591 kilometri. Evoluția rețelei de
drumuri publice, în intervalul 1990 – 2008 a fost
ușor crescătoare, de la un total de 1.348 km în
1990 la 1.591 km la sfârșitul anului 2008.
Același trend, ușor crescător, se observă și în
cazul densității la 100 km2, respectiv creștere de
la 25 la 30 km/100km2 (1990/ 2008).
Repartizarea drumurilor pe teritoriul judeţului
este determinată de formele de relief, densitatea
maximă întâlnindu-se în zonele joase, iar cea
minimă în zona montană.
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În 2009 majoritatea drumurilor naţionale ce traversează județul au structură solidă și sunt realizate din
beton asfalt sau beton ciment. Există însă dumuri naționale care sunt pietruite.
Ca obiective principale, în privinţa drumurilor
naționale, DRDP Brașov vizează:
• modernizarea DN73 Pitești – Brașov și DN73A
Predeal - Șercaia;
• realizarea tronsonului de Autostradă Comarnic
– Cristian;
• construirea variantelor ocolitoare pentru:
Brașov, Săcele, Zărnești, Făgăraș.
Importanța acestor drumuri derivă mai ales din
faptul că asigură legătura cu județele limitrofe
preluând traficul în absenţa autostrăzilor şi în
măsura în care celelalte categorii de drumuri
– judeţene şi comunale – au parte de investiţii
uneori insuficiente pentru modernizări sau
reparaţii.
Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul
Braşov avea la finele anului 2009 o lungime
totală de 811 km, din care :
- în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
– 782 km.
- în administrarea Consiliilor locale din localități
și comunele pe care le traversează – 29 km.
În cursul anului 2009, Consiliului Județean Braşov a aprobat „Strategia pentru dezvoltarea reţelei de
drumuri judeţene - judeţul Braşov”. Obiectivul propus este ca la sfârşitul anului 2013 întreaga reţea
de drumuri judeţene din Braşov să fie asfaltată în totalitate.
În perioada 2005- 2013, conform studiilor și cercetărilor efectuate se estimează o intensificare/o
creștere cu aproximativ 20% la fiecare 5 ani a traficului pe drumurile județene din Brașov.
Consecinţele creşterii traficului, corelate cu o posibilă inconsistenţă a investiţiilor în infrastructura
rutieră, pot genera probleme legate de mediu (poluare), siguranţa în trafic (numărul incidentelor
rutiere: accidente, tamponări etc.) şi probleme legate de duratele de deplasare pe anumite sectoare de
drum (viteze mici pe sectoare de drum aglomerate, ambuteiaje, blocaje în trafic).
Această creștere anuală a traficului va însemna, de asemenea, un efort suplimentar în ceea ce privește
invesțiile curente și reparațiile la infrastructura de drumuri.
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Pentru optimizarea căilor de rulare, o mare parte a fondurilor prognozate pentru investiţii va fi
indreptată spre modernizare (peste 60%), întreţinere/reparaţii (aprox. 17%) restul fiind alocări
bugetare pentru reabilitări de drumuri.
Structura drumurilor judeţene în funcţie de materialul din care sunt realizate relevă faptul că în
decembrie 2009 majoritatea căilor de rulare beneficiau de îmbrăcăminte asfaltică.
Peste 30% din drumurile judeţene nu sunt asfaltate, acestea necesitând lucrări de modernizare.
Drumuri cu probleme majore sunt cele ce leagă localitățile Hoghiz și Racoș de rute importante de
transport și de restul județului. Sectoarele de drum cu probleme, importante pentru aceste comunități,
sunt în mare masură deteriorate de activitățile de exploatare din zonă, atât secțiunile de drum comunal,
cât și cele ce sunt în administrarea Consiliului Județean. Rezolvarea acestor probleme – repararea,
modernizarea devine o prioritate mai ales pentru evitarea izolării rezidenților din comunitățile afectate.
În perioadele când se înregistreazã cantităţi mari de precipitaţii, pe unele sectoare de drum se produc
inundaţii şi alunecări de teren, ceea ce duce la îngreunarea circulaţiei în zonele respective (de ex.
localitățile Hoghiz, Vama Buzăului), făcând cu atât mai necesare investițiile pentru infrastructura rutieră
sau/și regularizări ale cursurilor de apă.
Creşterea continuă a numărului de autovehicule – cu 20% o data la 5 ani -, viteza limitată de rulare în
interiorul localităţilor, precum şi starea tehnică deficitară a infrastructurii rutiere pe unele zone sunt
cauze ale accidentelor şi/sau blocajelor create în circulaţie.
Lipsa traseelor ocolitoare pentru unele localităţi, precum şi amânarea/întârzierea lucrărilor pentru
autostrada Bucureşti - Braşov - Făgăraş - Târgu-Mureş – Borş sunt, de asemenea, cauze ale producerii
de ambuteiaje și îngreunare a traficului în județ.

Reţeaua de căi ferate
Căile ferate de pe teritoriul judeţului sunt administrate de către Regionala de Căi Ferate Braşov.
Evoluţia infrastructurii de căi ferate nu a înregistrat schimbări majore în intervalul 1990 – 2008, lungimea
totală a liniilor de cale ferată cunoscând o creștere de la 333 la 354 km cale ferată în exploatare, din
care 184 Km reprezintă linie electrificată.
Datorită poziţiei judeţului, reţeaua de căi ferate este, în mare măsură, o reţea de tranzit.
Teritoriul judeţului este deservit de următoarele trasee de cale ferată:
- Magistrala 200: Braşov - Făgăraş - Curtici (cale ferată simplă neelectrificată);
- Magistrala 300: Bucureşti - Predeal - Braşov - Episcopia Bihorului (cale ferată dublă electrificată)
Tronsonul Bucureşti - Braşov - Sighişoara face parte din tronsonul 4 al culoarului de transport
paneuropean ce urmează a fi reabilitat în viitorul apropiat
- Magistrala 400: Braşov – Sfântu Gheorghe –
Deda – Sighetul Marmaţiei (cale ferată simplă
electrificată).
Liniile curente şi staţiile sunt dotate cu instalaţii
de centralizare electrodinamică, bloc de linie
automat, bariere şi semnalizări automate
la trecerile de nivel cu calea ferată. În urma
lucrărilor de modernizare, staţia Braşov Călători
a fost dotată cu o instalaţie de centralizare electronică. În cadrul lucrărilor de reabilitare a culoarului IV,
se prevede ca, pentru creşterea vitezei de circulaţie pe tronsonul Azuga – Braşov, să se realizeze o nouă
variantă de traseu prin construcţia unui tunel de cale ferată dublă.
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Linii secundare (trasee de cale ferată simplă neelectrificată) mai există între:
- Hărman – Întorsura Buzăului,
- Bartolomeu – Zărneşti,
- Ucea – Victoria,
- Şercaia – Şinca Veche (linie uzinală).

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Aceste patru linii secundare au fost predate cu contracte de închiriere către operatori – societăți cu
capital privat – în vederea exploatării comerciale.
Activitatea feroviară pe teritoriul judeţului este deservită de 13 staţii şi 16 halte. Infrastructura de
telecomunicaţii feroviare este administrată de S.C. Telecomunicaţii S.A. Agenţia Regională de
Telecomunicaţii Braşov.
Datorită poziției geografice în rețeaua feroviară, Braşovul are în municipiu una din cele mai importante
stații de triaj din România, pentru operarea garniturilor de marfă, reparații, intervenții și alte activități
specifice stațiilor de acest tip.
Infrastructura feroviară din județul Brașov, deși una importantă, are nevoie de investiții substanțiale în
anii următori pentru reabilitare, modernizare și implementare sau modernizarea echipamentelor de
siguranța traficului. Aceste tipuri de investiții sunt prevăzute în “Strategia pentru transport durabil pe
perioada 2007-2013 şi 2020, 2030” secțiunea „Reabilitarea/modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii”
a “Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru transportul durabil în perioada 20072013 şi 2020, 2030”. Responsabilitatea privind indicatorii de performanță și atragerea/alocarea de
fonduri revine în întregime Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale CFR SA.
Transport public de călători
În intervalul 1990 – 2008 în judeţ se înregistrează o scădere a numărului total de pasageri ce folosesc
mijloacele de transport urban de călători, de la 100.530 până la 64.078 mii pasageri transportaţi.
În ceea ce priveşte transportul public urban de călători putem considera că, deși numărul de călători
a scăzut în anii de referință, trecerea la un transport public urban în mare măsură prin folosirea
carburanților fosili (benzină, motorină, GPL) ar putea însemna în timp un potențial pericol pentru
mediu prin emisiile de noxe datorate motoarelor pe combustie.
La sfârşitul anului 2008 inventarul vehiculelor din cadrul societăţii de transport urban indică o dublare
a numărului de autobuze şi o scădere de peste
70% a numărului de troleibuze.
Conform datelor statistice, în perioada 19902008 se constată o inversare a ponderilor pe
tipuri de utilizare a mijloacelor de transport
public urban de călători.
Transportul preponderent electric din anii ’90tramvaie, troleibuze (nepoluant) – a fost înlocuit
cu transport majoritar cu mijloace ce folosesc
motoare cu ardere internă – autobuze de mică și
mare capacitate (poluant).
Ponderea mijloacelor de transport (diesel/
electric) s-a modificat semnificativ în perioada
1990-2008.
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Alt mijloc de transport utilizat frecvent în mediul
urban este taxiul, activitate ce a cunoscut în judeţ
o creștere majoră, mai ales după anul 2000.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În sistemul public de transport de călători,
conform legislației în vigoare, în ianuarie 2010
numărul maxim de autorizaţii de taximetrie
stabilit a se atribui este de cel mult 4 la 1.000
de locuitori ai localităţii de autorizare. Toate
licențele de autorizare taxi din județ sunt emise
de primăriile din mediul urban.
Municipiul Brașov asigură 90% din serviciul de
taximetrie la nivel județean, serviciu care este
oferit în totalitate în mediul urban.
Transportul public intraurban se realizează parțial
şi prin autorizarea companiilor şi persoanelor
fizice interesate să deruleze activităţi de
taximetrie/transport călători.
Număr de locuitori

Număr maxim
(permis de lege)
de taxiuri:

Număr de
autorizații 2010:

(-) deficit/surplus

100

100

100

100

Judeţul Braşov

597.439

2.390

2.138

-376

Municipiul Braşov

278.003

1.112

1.905

793

Municipiul Codlea

24.618

98

67

-31

(+) surplus:

Municipiul Făgăraş

38.050

152

57

-95

Municipiul Săcele

32.604

130

43

-87

Oraş Ghimbav

5.449

22

0

-22

Oraş Predeal

5.200

21

25

4

Oraş Râşnov

16.332

65

21

-44

Oraş Rupea

5.651

23

0

-23

Oraş Victoria

8.784

35

0

-35

Oraş Zărneşti

25.743

103

20

-83

• Sursa datelor: Primăriile localităților, 2010

Pentru traseele care străbat judeţul Braşov şi care fac legătura pe direcţia Sud-Nord cu județele
învecinate sunt acreditați operatori locali sau/şi naționali.
Transportul intrajudețean a fost organizat şi normat prin „Programul Județean de transport de persoane
prin curse regulate”.
O parte a locuitorilor județului din jumătatea de nord – zona Rupea și zona Făgăraș - au acces dificil la
transportul urban intrajudețean de călători. Transportul în aceste zone este asigurat parțial rutier de
cursele regulate interjudețene, precum şi pe calea ferată.
În privinţa transportului intrajudeţean de călători, la începutul anului 2010 – conform datelor oficiale
publicate de Autoritatea Rutieră Română în judeţ sunt acredidaţi 133 de transportatori – transport
rutier de persoane.
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Nr. societăţi
autorizate:

Tip autorizaţie:
Transport rutier de persoane:

133

Transport rutier public de persoane prin servicii regulate speciale:

2

Transport rutier public de persoane prin servicii regulate:

11

Transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean:

3

Transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale:

37

• Sursa datelor: Autoritatea Rutieră Română

Organizarea generală și acreditările emise pentru transportul public de persoane în judeţul Braşov
acoperă în mare măsură necesarul rezidenţilor, existând zone montane izolate, în care cursele regulate
sunt asigurate cu greu ori traseele respective sunt neatractive/nerentabile pentru operatori.
O abordare diferită se impune pentru transportul public în mediul urban, acesta având o evoluţie
descrescătoare în ceea ce priveşte numărul de călători transportaţi (mii) şi o creștere importantă în
ceea ce privește utilizarea autovehiculelor cu combustie (diesel). La aceasta evoluţie - a transportului
de persoane prin utilizarea motoarelor pe combusite - putem adauga transportul public de persoane
în regim taxi.
Trecerea la un transport public urban de călători într-o pondere de peste 80% bazat pe diesel/
motoare cu ardere internă (fără a lua in calcul taximetria), în defavoarea transportului electric (tramvaie,
troleibuze), este posibil ca în viitor să genereze câteva tipuri de probleme cum ar fi:
• o problemă de mediu, prin creșterea cantităţilor de emisii poluante din aer;
• o posibilă problemă de sănătate publică, datorită calităţii scăzute a aerului;
• probleme economice: scăderea atractivităţii zonelor urbane intens poluate fie în ceea ce privește
valoarea proprietăţilor sau/şi numărul de înnoptări ale turiştilor români ori străini.
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5.2.2. Infrastructura majoră de transport

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În 2010 judeţul Braşov nu dispune de infrastructură majoră de transport. Atât autostrada, cât şi
aeroportul, care vor facilita deplasarea/transportul de persoane şi mărfuri sunt la stadiul de proiect.

Autostrada Transilvania

Realizarea autostrăzii va reprezenta un motor economic în dezvoltarea judeţului, a regiunii, precum şi
a României.
În 2004 au fost demarate lucrările de construire a autostrăzii Transilvania – Braşov - Borş cu o lungime
de 415 km şi 4 benzi de circulaţie.
Autostrada are rolul de a asigura legătura de transport de la centrul Romaniei (Brașov) până la nordvest (Oradea/Borș), la granița cu Ungaria.
Autostrada va trece prin orașele/sau prin apropierea oraşelor Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș,
Cluj Napoca și Oradea, parcurgând un platou de-a lungul Munților Carpați, la aproximativ 1.000 m
deasupra nivelului mării.
Pentru localitățile din imediata vecinătate a autostrăzii realizarea acestui important traseu va aduce
beneficii, plasându-le în zona de dezvoltare de servicii și infrastructuri conexe, implicit prin crearea de
locuri de muncă directe sau conexe.
Legătura cu autostrada ce urmează să lege Braşovul de Bucureşti a fost momentan întreruptă datorită
anulării contractului de execuţie a tronsonului Braşov – Comarnic.
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Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În acest proiect sunt implicate cinci autorităţi publice – Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Local
Ghimbav, Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Judeţean Harghita. Acestea
sunt reprezentate în Consiliul de Administraţie al societăţii „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”
(AIBG), alături de concernul canadian Intelcan, care este acţionar majoritar.
Primele studii pentru construirea aeroportului au fost făcute în 1993.
S-a vehiculat și ideea ca până la finalizarea aeroportului să se construiască ca soluție de a asigura
transportul aerian, aerodromul Ghimbav cu o singură pistă, proiectat pentru avioane de capacitate
mică.
Realizarea aeroportului va genera crearea de noi locuri de muncă, atât direct cât și la nivelul serviciilor.
Totodată, pentru turismul din zonă, ar însemna un important avantaj competitiv, ridicând gradul de
mobilitate și accesibilitate al consumatorilor specifici, mai ales cei din piața externă.

5.2.3. Infrastructura tehnico-edilitară
Energie electrică

Judeţul Braşov este un producător mic de energie electrică, cea mai mare parte a necesarului fiind
preluat din sistemul electric naţional. Sursele proprii sunt cele 15 hidrocentrale mici, 2 pe râul Olt şi 13
pe cursurile apelor interioare, precum şi centrala de termoficare a Municipiului Braşov care produce
atât energie electrică, cât şi agent termic primar pentru încălzirea de apartamente.
Transportul în vederea utilizării energiei electrice de către consumatori este asigurat printr-o reţea
alcătuită din:
- 4 magistrale de transport la 400 de KV cu o lungime de 277 km,
- 5 linii de reţele de distribuţie la 110 KV cu o lungime de 407 km,
- linii electrice de medie tensiune cu o lungime de aproximativ 2.800 km şi care, racordate la
staţiile de transformare, asigură legătura între surse şi consumatori.
Gestiunea energiei electrice până la consumatori este realizată de către societatea comercială Electrica.

Consumul de energie electrică, 2008
Consum casnic
Consum/locuitor
Consum casnic/locuitor
Consum total

307.060

-MWh-

1.457

-kWh-

514

-kWh-

869.298

-MWh-

• Sursa datelor: Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, în prezent nu există localităţi în judeţ care să
nu beneficieze de instalaţii pentru distribuţia energiei electrice. În schimb, există localităţi rurale parţial
neelectrificate, majoritatea se află în zone montane, greu accesibile.
Iluminatul public din interiorul localităţilor este asigurat de către administraţiile locale.
Conform datelor furnizate de SC F.D.E.E Electrica Distribuție Transilvania Sud în 2010 în județ sunt 5.906
de gospodării care necesită racordarea.
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Lungime
reţea MT

Lungime reţea
0,4 kV

Investiţia
totală

Judeţul Braşov

[buc]

[km]

[km]

[lei]

Localităţi (aşezări) rurale

4.398

43,7

86,1

20.272.384

Localităţi (aşezări) urbane care
necesită extinderi de reţele

1.508

28,45

47,70

12.882.000

Total judeţ Braşov

5.906

72,15

133,80

33.154.384

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Număr de
gospodării

• Sursa datelor: S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A.

Gospodăriile vizate din mediul rural sunt în Holbav, Poiana Mărului, Apaţa, Bran, Cristian, Hărman,
Măieruş, Moieciu, Prejmer, Teliu, iar în urban Ghimbav, Predeal, Zărneşti.
Gospodăriile prinse în planul de investiţii pentru a fi electrificate sunt în zone montane izolate, în
cartierele de romi sau în perimetrele de locuire din vecinătatea unităţilor administrativ teritoriale –
cartiere de locuinţe nou construite, după anul 2000.

Energie termică și sisteme de încălzire a locuințelor

În 2009, în judeţul Braşov funcţionează două instalaţii de încălzire urbană în sistem centralizat, în
municipiul Braşov şi municipiul Făgăraş. Celelalte oraşe şi municipii au trecut la alte sisteme de încălzire,
de tipul centralelor de bloc, de scară sau de apartament şi chiar la încălzirea cu sobe pe gaz sau lemne.
Majoritatea locuințelor din mediul urban sunt încălzite prin sisteme proprii având drept combustibil
gazul, lemnele sau deșeurile din lemn, precum și surse alternative de energie- biocombustibil, folosirea
biomasei.
În mediul rural locuințele sunt încălzite preponderent cu lemne/cărbune, deșeuri de lemn sau resturi
vegetale.
Infrastructură termică:
Km reţea
Centrale/ Puncte
termice/ Cazan Apă
Fierbinte

Făgăraş

Municipiul
Braşov

21,24

585

9

94

În ceea ce privește numărul de clienți racordați
la sistem, raportat la anul de referință 1990,
evoluția se prezintă astfel:

• Sursa datelor: Ecoterm Făgăraș, PIDU Brașov

Sintetic, sistemele de încălzire centralizată,
infrastructura – Brașov și Făgăraș - au parametri
prezentaţi mai sus:
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În intervalul 1990-2010 se înregistrează o scădere cu mai mult de 50% a numărului de beneficiari/
gospodării racordate la sistemele centralizate, pentru fiecare din cei doi operatori acredidați de ANRSC
și rămași în piața județeană a furnizorilor de servicii de termie.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Raportat la ultimul recensământ, având în vedere numărul total de locuințe (inclusiv cele nou construite),
respectiv locuințe la bloc, putem constata următoarele:
- mai puțin de 14% din total locuințe în județul Brașov sunt racordare la sisteme centralizate de
furnizare a energiei termice;
- mai puțin de 25% din total totalul apartamentelor din județul Brașov sunt racordare la sisteme
centralizate de furnizare a energiei termice.
Strategiile locale privind sistemele de încălzire centralizată sunt în continuă mișcare datorită faptului că,
pe de o parte, consumatorii tind să-și rezolve singuri această nevoie, iar pe de altă parte, constrângerile
economice sau/și de mediu devin – odată cu adoptarea legislației europene de mediu – obligatorii și
pentru marii operatori.
Față de ultimul recensământ (2002) mai mult de trei sferturi din locuințe (86%) își asigură energia
termică (apă caldă și căldură) prin sisteme proprii, acest trend fiind crescător, mai ales având în vedere
locuințele nou construite, după rapoartele oficiale ale ultimului recensământ.
În viitorul imediat, raportat la evoluția numărului de clienți ai sistemelor centralizate, în trend
descrescător, corelativ cu micșorarea subvențiilor, este posibil ca cele două sisteme centralizate să
treacă prin procese de reformă a managementului și de reașezare ca poziție pe piața locală/județeană.
În egală măsură, în concordanță cu măsuri de management performant, sunt necesare și investiții în
retehnologizare.

Gaze naturale şi combustibili lichizi

Judeţul Braşov deţine resurse reduse de gaze naturale. Cantitatea cea mai mare furnizată consumatorilor
provine din exteriorul judeţului şi este adusă prin conductele magistrale administrate de societatea
comercială Romgaz S.A. Din aceste magistrale se desprind conducte spre localităţi, unde, prin
intermediul staţiilor de reducere a presiunii (SRM) şi a reţelelor de distribuţie de medie presiune, gazele
sunt furnizate clienților.

Producția de gaze naturale extrase - mii mc, 2006

România
Judeţul Brașov

1990

2000

2006

Diferenţă
2006/1990 (%)

28.335.636

14.606.695

12.422.023

-56

94.484

30.285

12.961

-86

• Sursa datelor: Ministerul Economiei, 2006

Gazele naturale sunt utilizate pentru uzul casnic, producerea energiei termice sau electrice, iar în unele
sectoare industriale ca materie primă.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică în ceea ce priveşte dinamica alimentării
localităților cu gaze naturale pentru uz casnic şi comercial, se înregistrează scăderi în județ.
Începând cu anul 2003 observăm o evoluție pozitivă în ceea ce privește creșterea numărului de
localități racordate la rețeaua de distribuție cu gaze, implicit creșterea numărului de km rețea de
distribuție.
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În ceea ce privește distribuirea gazelor, respectiv consumul, începând cu anul 2005 situația începe
să devină problematică, scăzând atât numărul localităților în care se distribuie gaze naturale, cât și
consumul total.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Distribuţia în interiorul localităţilor este asigurată în proporţie de 99% de către GDF SUEZ, iar în cazul
localităţilor Bran, Prejmer şi Recea, de către alte companii private.
Asigurarea combustibililor lichizi pentru autovehicule (benzină şi motorină) se realizează fie prin pompare
de la rafinăriile judeţului Prahova, situaţie în care produsele ajung printr-o conductă în depozitul situat
în comuna Cristian, fie prin vagoane-cisterne transportate pe calea ferată sau autocisterne, descărcate
în depozite sau direct la beneficiari.
Combustibilul lichid uşor (CLU), utilizat în special de instalaţiile de termoficare pentru producerea
energiei termice, este transportat cu ajutorul cisternelor. Gazul petrolifer lichefiat (GPL) este asigurat
sub forma buteliilor sau a cisternelor sub presiune.
Rețeaua de distribuție cu gaze naturale și combustibili pentru autovehivcule acoperă în mare măsură
necesarul consumatorilor casnici și industriali, orice altă dezvoltare în viitor având la bază principiul
pieței libere, respectiv cerere și ofertă.

Sisteme bazate pe energii regenerabile și eficiență energetică
Contextul schimbărilor climatice, diminuarea resurselor de combustibili fosili sau prețul ridicat al
acestora, precum și efectele negative asupra mediului au făcut ca UE să propună o politică publică
europeană care prevede:
- reducerea consumului de energie cu 20% - până în 2020
- creșterea cu până la 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului de energie
şi la 10% ponderea biocombustibilului în consumul total de combustibl.
România, ca stat membru al Uniunii Europene este obligată să facă demersuri în sensul atingerii țintelor
europene privind eficiența energetică și producerea energiei din surse regenerabile.
În cadrul Strategiei regionale pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie este evidențiat
potențialul agricol și silvic al județului inclusiv din punct de vedere al biomasei. Deșeurile și produsele
secundare rezultate din exploatarea lemnului pot fi valorificate în scop energetic.
În anul 2006 Institutul Național al Lemnului (INL) a evidențiat în cadrul unui studiu privind potențialul
energetic al biomasei în România faptul că:
• în ceea ce privește resursele agricole, județul Brașov are un potențial de cca. 89.000 mii tone/
an - printre cele mai sărace în resurse agricole dintre județele din țară;
• în ceea ce privește biomasa forestieră județul dispune de un potențialul ridicat ce poate fi
folosit la producerea energiei termice, pentru alimentarea localităților.
Bogăția mare a fondului forestier permite valorificarea lemnului și a altor plante fibroase ca materii
prime în fabricarea biocarburanților. Zona montană are un potențial energetic de biomasă ridicat, ceea
ce ar putea substitui consumul de resurse primare în procent semnificativ.
Căldura produsă pe baza de biomasă se obține din arderea de reziduuri forestiere (căldura necesară
încălzirii locuințelor și prepararea hranei în special în mediul rural, este rezultatul consumului de reziduri
și deșeuri vegetale).
O altă sursă importantă de energie regenerabilă este cea hidro, zona cea mai propice fiind în munții
Făgăraș.
Județul se remarcă în cadrul regiunii Centru ca o sursă importantă pentru producţia de energie hidro,
având resurse în acest sens:
Județul Brașov are o pondere de 0,07% din totalul producției de energie verde în regiunea Centru.
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Județele Sibiu și Alba dețin fiecare peste 40% din totalul energiei verzi produsă în regiune.
Cu începere din 2010 la Feldioara este programată o investiție în producerea de energie verde –
biomasă – cu o capacitate de 4 MW, energie ce se dorește a fi preluată/vândută în Sistemul Energetic
Național.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Pentru a dezvolta acest sector în județ, autoritățile administrației publice locale și mediul academic
au avut inițiativa înființării unor structuri parteneriale care au competențe în domeniul energiilor
regenerabile și protecției mediului.
Astfel, în județul Brașov funcționează:
• o agenție creată la inițiativa autorităților: Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția
Mediului Brașov (ABMEE);
• Centrul “Proiectare de Produse pentru Dezvoltare Durabilă - Universitatea Transilvania
Brașov;
ABMEE este un organism calificat de identificare şi evaluare a problemelor locale de energie şi de
mediu. Unul din principalele obiective este promovarea eficienţei energetice (RUE) şi a utilizării surselor
alternative de energie (RES).
Centrul “Proiectare de Produse pentru Dezvoltare Durabilă” - Universitatea Transilvania Brașov are
o structură partenerială complexă, cu parteneri români și străini. Centrul acționează ca un pol de
expertiză și îndrumare în Sistemul de reînnoire a energiei și managementul mediului înconjurător RES & EM, prezentând oportunitatea de actor multiplu în cadru de colaborare.
În județ, având ca bază de plecare anul 2010, putem afirma că stadiul este unul incipient, fiind
implementate prea puține proiecte în domeniul eficienței energetice și/sau producerea de energie
verde. Cele câteva exemple de succes (mai ales pe eficienţa energetică) sunt date de proiectele
implementate în special de Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov care
au adus în atenția publică și în atenția decidenților această problematică.
De asemenea, considerăm potrivit ca până în 2012-2013, alături de parteneri publici și privați, să putem
propune un plan de măsuri la nivel județean în ceea ce privește energiile regenerabile și eficiența
energetică (sau o strategie, dacă experții vor considera necesar), cu vizarea câtorva elemente, cum ar fi:
- întocmirea studiilor de fezabilitate pentru eficiență energetică pentru majoritatea clădirilor publice
din județ, cu vizarea în special a spitalelor, ambulatoriilor, centrelor sociale (cămine pentru copii,
pentru persoane vârstnice etc), sediilor primăriilor etc.;
- realizarea hărților pe tipologii de energie verde, cu punctarea celor mai favorabile zone din 		
județ pentru: înființarea culturilor energetice (salcie energetică, plop etc.), investiții în energie
produsă de mori de vânt (producție mică sau/și individuală), punctele/zonele unde se pot dezvolta
centre de producere energie hidro;
- încurajarea decidenților locali să solicite finanțări în domeniul producerii energiei verzi și a eficienței
energetice, în vederea începerii procesului de asigurare a independenței energetice locale într-o
pondere care să tindă spre 20%;
- realizarea de pachete informative (print sau/și digitale) cu includerea unor date cum ar fi: hărțile
județene pe energie verde, finanțatori, tipologii de proiecte, proiecte de succes (inclusiv biomasă/
biogaz), contacte la nivel de autorități și/sau parteneri romani și străini;
- sprijin activ pentru întocmirea proiectelor/cererilor de finanțare și/sau cofinanțarea acestora –
proiecte ce vizează clădirile patrimoniu public.
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Alimentarea cu apă
Conform datelor oficiale, furnizate de Direcția Județeană de Statistică Brașov, numărul de localități ce
au rețea publică de alimentare cu apă potabilă a crescut în ultimii ani.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

An 2008

100

100

100

100

100

Urban:

3,1

3,3

18,4

19,4

19,8

Rural:

1,1

0,5

0,4

0,6

0,6

Localităţi* cu instalaţii de alimentare cu apă
potabilă (număr) - la sfârşitul anului/ total:
Din care:

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Evoluția rețelei publice de distribuție a apei potabile, 2004-2008:

• Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov

O creștere constantă s-a înregistrat în ceea ce privește lungimea rețelei de distribuție a apei potabile la
nivel județean - de la 1.529 km la 1.665 de km.
Investiţiile majore în apă – rețele, epurare, tratare etc. – au dus în timp la o ridicare a valorii calității
acestui serviciu, dar cu o creștere proporțională a prețului apei.
Asemănător creșterii rețelei de distribuție a apei, rețeaua de canalizare publică a cunoscut în ultimii
ani o creștere lentă - de la 16 localități racordate în 2005 la 19 localități recordate în 2008 ajungând
la 970 de km de rețea. Toate localitățile din mediul urban beneficiază de rețea publică de canalizare.
Un sfert din populaţia judeţului Braşov are acces la facilităţile de alimentare cu apă curentă şi reţea de
canalizare, faţă de peste 50% din locuitori la nivel naţional.

Situaţia alimentării cu apă potabilă a judeţului Braşov la 31.12.2009
Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

An 2004

An 2005

An 2006

Total populaţie

595.758

444.253

151.505

Populaţie racordată la sistemul centralizat

471.303

398.739

72.564

79

90

48

Grad de acoperire (%)
Numărul total al localităţilor

165

10

155

existente

1.737

1.026

711

necesare

1.584

688

896

Total reţele existente şi necesare (km)

3.321

1.714

1.607

Total reţele existente (%)

52,3

60

44,24

Reţele de aducţiune şi
distribuţie (km)

• Sursa datelor: Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărie al Apelor Braşov

Conectarea la sistemele de apă în localitățile județului Brașov variază mult, cele mai ridicate rate de
conectare fiind în mediul urban, respectiv: Brașov, Făgăraș și Râșnov (94,6%, 87,7% și 96,3%), printele
cele mai scăzute fiind ratele de conectare în mediul rural (exemple: Beclean – 57,6%, Bod – 37,9%).
Problemele actualului sistem de alimentare cu apă sunt următoarele:
- vechimea mare şi eficienţa scăzută a infrastructurii de distribuţie a apei potabile,
- Sistemul Centralizat de Alimentare şi Distribuţie a Apei (SCADA) este limitat ca arie de acoperire şi
dotare cu echipamente automatizate şi de control,
- unele alimentări se fac din puţuri de suprafaţă ce nu îndeplinesc standardele de calitate pentru
apa potabilă,
- în unele localităţi nu există rezervoare necesare asigurării rezervelor de apă pentru utilizarea în
caz de incendiu,
- numărul mare de avarii şi cantităţile mari de pierderi din reţea,
- disfuncţionalităţi în procesul de tratare a apei şi în operarea sistemelor de rezervoare,
- există localităţi care nu au reţea centralizată de alimentare cu apă, aceasta fiind asigurată din
fântâni sau captări de izvoare.
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În cursul anului 2009, s-a evacuat în emisarii naturali un volum total de ape uzate de 53,627 milioane
metri cubi, ponderea cea mai mare reprezentând-o apele menajere.

Reţeaua de canalizare

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În judeţul Braşov, 21 localităţi dispun de reţea de canalizare cu o lungime totală de 668 km, din care 566
km (84%) în mediul urban. Reţeaua actuală de canalizare reprezintă doar 58% din necesar. Sistemul de
canalizare existent nu acoperă integral localităţile şi există numeroase străzi şi localităţi care, deşi au
reţele de distribuţie a apei, nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori
deversate în cursuri de ape şi/sau la suprafaţa solului, producând fenomene de poluare.

Staţii de epurare

În judeţul Braşov există 8 staţii de epurare, cea de la Stupini a municipiului Braşov fiind singura care
funcţionează aproximativ la parametrii necesari.
În anul 2009, volumul total de apă uzată evacuată în receptori a fost de 53,627 mil mc/an.
Din acest total numai 1,730 mil mc/an (3,3%) au fost epurate suficient, 34,606 mil mc/an (67,3%) au
fost insuficient epurate, 15,056 mil mc/an (29,3%) nu au fost epurate şi 2,235 mil mc/an nu necesită
epurare (4,17).
Principalii poluatori ai judeţului pentru sistemele de tratare a apelor uzate (de tip menajer): Compania
Apa Braşov, Apă Canal Sibiu-Sucursala Exploatare Făgăraş, Servicii de Gospodărire Măgura Codlei,
SC Europig SA Poiana Mărului – Ferma zootehnica Şercaia, SC Viromet SA Victoria, CNU SA Sucursala
Feldioara.
Problemele actualului sistem de evacuare/epurare a apelor uzate:
Sistemul de evacuare (canalizare):
- procentul mare de locuitori neracordaţi la sistemul de canalizare, doar 12% din localităţile judeţului
deţinând reţele de canalizare,
- există locuitori neracordaţi la reţele de canalizare din localităţile unde acestea există,
- nu toţi locuitorii care beneficiază de alimentare cu apă sunt conectaţi la reţele de canalizare,
- lipsesc bazinele de retenţie,
- există un număr mare de reţele de canalizare colmatate ce conduc la o funcţionare defectuoasă
a sistemului de canalizare,
- o parte din canalizările situate în zonele joase ale localităţilor preiau o cantitate impotantă de apă
de infiltraţii,
- există sisteme de canalizare neracordate la staţii de epurare sau racordate la staţii de epurare
neconforme,
- lipsesc sistemele de canalizare în sistem divizor pentru preluarea apelor pluviale.
Staţii de epurare:
- staţii de epurare uzate moral şi fizic, subdimensionate faţă de cerinţele actuale, din 51,627 mil
mc/anul 2009, ape uzate care necesită epurare, au ajuns în receptori naturali (ape curgătoare de
suprafaţă), un procent de 67,3%, ape uzate care nu au fost suficient epurate şi 29,3%, ape uzate
care nu au fost deloc epurate;
- 1,7 % din apele uzate epurate deversate în anul 2009 în receptorii naturali au fost suficient epurate,
- staţii de epurare neechipate cu toate treptele de epurare necesare (mecanică, biologică, terţiară
şi de prelucrare a nămolurilor),
- capacităţi insuficiente de epurare în perspectiva extinderii reţelelor de canalizare,
- nu există staţii de epurare pentru unele localităţi urbane şi rurale,
- depăşirea limitelor maxim admise la evacuarea din staţiile de epurare la anumiţi indicatori,
- staţii de preepurare ineficiente în cazul apelor uzate rezultate în urma activităţilor industriale, ape
uzate ce sunt deversate în sistemul de canalizare/epurare al localităţii, producând de multe ori
poluări accidentale.
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Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Servicii de salubritate
Serviciile de salubritate – generic – sunt realizate pentru următoarele categorii :
- Servicii de salubrizare a căilor publice (străzi, trotuare), în acest caz costul serviciului 			
fiind suportat de la bugetele publice
- Servicii de salubritate oferite persoanelor fizice și juridice – plata fiind individuală, revenind 		
fiecărui beneficiar (deșeuri menajere/industriale);
- Servicii de management al deșeurilor și administrare a gropilor de gunoi,
Conform autorizațiilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice – ANRSC (date valabile pentru luna mai 2010), în județul Brașov sunt autorizate
societăți capabile să ofere întreaga gamă de servicii de salubritate:
Sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Deşeuri municipale şi asimilabile
În categoria deşeurilor municipale şi asimilabile intră deşeurile menajere colectate de la populaţie, cele
de la agenţii economici, deşeurile rezultate în urma efectuării serviciilor municipale (stradale, din pieţe,
spaţii verzi etc.), deşeurile provenite din activităţi de construcţii şi demolări.
Societăți autorizate, 2010:
Nr.
societăți
autorizate:

Tip autorizație:
Precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale,
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu
excepţia celor cu regim special

4

Salubrizare a localităţilor

6

Înființare a depozitelor de deșeuri
menajere și administrarea acestora

1

Măturat, spălat, stropirea şi
întreţinerea căilor publice

1

Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

1

Prin HCJ nr. 15/25.07.2008, a fost aprobat Planul
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul
Braşov, cu scopul de a asigura cadrul pentru
crearea unui sistem integrat de gestionare a
deșeurilor şi asigurare a îndeplinirii obiectivelor
şi ţintelor legislative şi a celor prevăzute în
planurile de nivel superior (naţional şi regional).
Orizontul de timp al PJGD este 2008 – 2015.
Colectarea deşeurilor municipale se află în
responsabilitatea municipalităţilor. Activităţile
de salubrizare sunt asigurate fie prin serviciile
publice de salubritate ale primăriilor, fie de către
firme specializate către care s-a concesionat
activitatea. Atât municipiile şi oraşele, cât
şi localităţile rurale au asigurate servicii de
salubritate.

• Sursa datelor: ANRSC, 2010

Deşeurile municipale colectate sunt compactate, dar nu sunt supuse nici unui proces de tratare
prealabilă eliminării finale prin depozitare.
Societăți autorizate, 2010:
Anul 2009

Nr.
crt

1.

2.

3.

Populaţia

Urban

Rural

Total

Populaţia deservită

Număr
(loc)

442.248

Număr
(loc)

430.337

Procent
(%)

74,8%

Procent
(%)

97,3%

Număr
(loc)

154.219

Număr
(loc)

64.642

Procent
(%)

25,9%

Procent
(%)

41,9

Număr
(loc)

596.467

Număr
(loc)

494.989

Procent
(%)

100%

Procent
(%)

82,9%

În urma implementării Directivei 1999/31/EC
privind depozitarea deşeurilor, transpusă prin HG
439/2005, în judeţul Braşov a rămas în activitate
depozitul neconform de la Rupea, având termen
de închidere 16 iulie 2017 şi depozitul conform
din zona Braşov, care asigură serviciul de
depozitare a deşeurilor pentru zona de sud-est
a judeţului pentru cca. 450.000 locuitori.
Este prevăzută realizarea unui al doilea depozit
în zona Făgăraş care va deservi cca. 150.000
locuitori.

• Sursa datelor: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov
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Cele 9 depozite urbane, respectiv 73 depozite rurale neconforme au sistat activitatea de depozitare
la data de 16 iulie 2009 şi se află în diferite etape de închidere, responsabilitatea şi finanţarea acestor
acţiuni revenind autorităţilor publice locale.
Cantitatea de deşeuri generate - se estimează că în zonele urbane rata de generare de deșeuri este de
0,9 kg/pers./zi, iar în mediul rural de aproximativ 0,4 kg/pers./zi.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

În ceea ce priveşte staţiile de transfer, conform prevederilor Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
din 2008, patru sunt arondate la depozitul zonal Braşov: Măieruş, Râşnov, Prejmer şi Predeal şi două
(Hoghiz şi Victoria) la al doilea depozit zonal Făgăraş, prevăzut a se realiza.
Dintre staţiile de transfer deşeuri două sunt operative,
• Prejmer, care deserveşte 15.000 locuitori;
• Râşnov, care deserveşte 60.000 locuitori.
Staţiile Măieruş - 20.000 locuitori, Hoghiz – 27.000 locuitori şi Victoria – 14.500 locuitori), au proiecte
pentru realizare, aflate în diferite stadii, dar care sunt blocate din cauza lipsei fondurilor.
La nivelul judeţului Braşov există în implementare în 2009-2010 patru proiecte de colectare şi transport
al deşeurilor derulate prin fonduri PHARE CES realizate pentru 4 localităţi, ca centre de colectare:
Augustin, Recea, Șercaia şi Bran, pentru a deservi un număr de 11 localităţi (Augustin, Ormeniş, Recea,
Lisa, Viştea, Drăguş, Şinca Veche, Şercaia, Mândra, Comăna, Bran), cu satele aferente.
Deşeurile din construcţii şi demolări rezultă din construcţia, renovarea şi demolarea clădirilor,
repararea podurilor şi repavarea străzilor.
Toate aceste deşeuri pot fi prelucrate cu condiţia ca ele să nu fie contaminate. În Braşov există o
instalaţie mobilă de concasare, tratare-reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări, amplasată în
perimetrul Depozitului Ecologic Zonal Braşov.
În prezent procentul de valorificare a acestui tip de deşeuri este mic (acestea nu trebuie să fie
contaminate pentru a putea fi prelucrate), dar se estimează o creşterea lui odată cu creşterea preţului
de depozitare.
Deşeurile industriale reprezintă o problemă de importanţă deosebită, atât prin cantităţile produse, cât
şi datorită diversităţii compoziţie.
Cantităţile de deşeuri generate de agenţii
economici în anii 2008 şi 2009
Denumire deşeu

2008
(tone)

2009
(tone)

Lemn

34.534

25.087

Metalice feroase

46.220

44.315

6.897

5.404

599

293

Metalice neferoase
Textile
Hârtie şi carton

11.918

8.101

Ulei uzat

857

431

Sticlă

705

735

Plastic

1.586

1.477

Cauciuc

2.053

578

787

5.689

Zgură şi cenuşă
Nămol industrial

4.559

4.333

59.145

58.459

134

68

Dejecţii animaliere

26.797

14.353

Materiale refractare

1.757

467

Nămol st. epurare orăşeneşti
Acumulatori uzaţi

• Sursa datelor: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov
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Se observă o diminuare a cantităţilor de deşeuri
industriale în 2009, faţă de 2008, consecinţă a
diminuării activităților industriale cauzată de
actuala criză economică.
Ca urmare a sesiunilor de colectare DEEE (Deşeuri
de Echipamente Electrice şi Electronice) în anul
2007, s-au colectat 100,995 tone, în 2008 s-au
colectat 173,695 tone (în 8 puncte de colectare),
iar în perioada 01.06.2009 - 31.12.2009, la nivelul
judeţului Braşov, s-au colectat 16,047 tone.
Deşeurile periculoase din deşeul menajer nu sunt
cuprinse încă într-un program sau reglementare.
Deşeurile periculoase, generate de activităţi
medicale, sunt preluate de agenţi economici
specializaţi în vederea eliminării finale în
incineratoare şi sterilizatoare autorizate, conform
legislaţiei în vigoare.
În anul 2009 s-au generat 205.656 tone de
deşeuri spitaliceşti (tăietoare, înţepătoare şi
infecţioase).
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În municipiul Braşov şi în alte localităţi ale judeţului, funcţionează mai multe societăţi autorizate să
desfăşoare activităţi de colectare deşeuri metalice şi nemetalice, deşeuri de mase plastice, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice.

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Aceste activităţi vin în sprijinul minimizării cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare
finală. Prin colectare selectivă a deşeurilor, organizată prin programe pilot la nivelul municipiului Braşov,
Făgăraş, Codlea, Săcele, Rupea şi Râşnov materialele reciclabile din deşeurile municipale provenite de
la populaţie şi agenţi economici, au fost recuperate înainte de a fi depozitate final.
Cantităţile de deşeuri colectate selectiv (la sfârşitul anului 2007, 2008 şi 2009), sunt redate în tabelul de
mai jos, observându-se o creştere semnificativă a cantităţilor colectate în anul 2009:
2007
tone

2008
tone

2009
tone

Hârtie şi carton

148

1.025

2.000

Nămoluri generate
prin epurarea apelor
uzate

2008

2009

Sticlă

103

226

400

Orăşeneşti

59.145

58.459

Plastic

52

126

150

Industriale

4.559

4.333

PET

26

202

250

Cantităţi generate şi
înregistrate (tone)

• Sursa datelor: APM Brașov

Evoluţia cantităţilor de nămol rezultate din epurarea apelor uzate orăşeneşti relevă un trend descendent,
legat de scăderea cantităţilor de ape uzate trecute prin staţii de epurare.
În cazul nămolurilor industriale, valorile înregistrate indică o îmbunătăţire a capacităţilor de epurare,
în relaţie cu scăderea economică şi creşterea numărului de unităţi de producţie ce folosesc tehnologii
“curate”.
Probleme identificate:
- depozitele existente de deşeuri menajere şi asimilabile cu activitatea sistată, ce nu au fost închise,
prezintă un risc ridicat pentru mediu şi sănătatea populaţiei prin: poluarea solului şi a apelor
subterane, poluarea vizuală, disconfortul cauzat de emisiile de gaze, zgomot, riscul autoaprinderii
sau chiar al producerii de explozii, favorizarea apariţiei infecţiilor,
- nerealizarea celui de-al doilea depozit ecologic de deşeuri menajere, în zona Făgăraş, şi a staţiilor
de transfer arondate (respectiv, cea de la Victoria şi Hoghiz), au creat disfuncţionalităţi în sistemul
de gestionare a deşeurilor în aproape jumătate din judeţ (partea de nord şi de vest),
- nu se realizează monitorizarea tuturor agenţilor economici generatori de deşeuri industriale,
- lipseşte un sistem eficient de monitorizare a generării şi colectării deşeurilor,
- nu există un sistem judeţean de colectare selectivă a deşeurilor,
- la nivel judeţean nu există un sistem de eliminare a deşeurilor toxice şi periculoase din deşeurile
menajere,
- salubrizarea stradală este insuficientă, atât a arterelor rutiere, cât şi a locurilor de popas,
- există o contaminare istorică cauzată de depozitele neconforme de deşeuri menajere şi industriale
Urmare a cuprinderii judeţului Braşov în cadrul Programului Sectorial Operaţional de Mediu, axa
prioritară 2, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, în prezent se elaborează Planul
de Investiţii pe Termen Lung (PITL) pentru dezvoltarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Braşov”.
Problemele identificate, precum şi soluţiile privind gestionarea integrată a deşeurilor îşi vor găsi
rezolvarea în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Braşov”,
Planul de Investiţii pe Termen Lung – Judeţul Brasov.
În cadrul acestui proiect, care prevede închiderea depozitelor neconforme şi deschiderea celui de al
doilea depozit ecologic zonal, staţiile de transfer de la Predeal şi Măieruş se transformă în platforme
de stocare temporară, dotate cu pres-containere şi mijloc de transport. Această modificare a apărut
datorită cerinţelor europene de eficientizare.
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5.2.4. Telecomunicaţii şi Internet, mass-media, servicii poştale
Telecomunicaţii şi Internet

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Folosirea telefoniei fixe scade peste tot în lume, în cazul tuturor marilor operatori. Interesul clienţilor
se mută într-o pondere mare spre telefonia mobilă, Internet şi conţinutul multimedia, iar operatorii
urmează acest interes. În viitorul apropiat, pe acelaşi cablu se va furniza Internet în bandă largă, IP-TV
şi va fi disponibil tot mai mult conţinut multimedia.
În județ numărul de abonați – persoane juridice și fizice ai operatorului național – are un trend crescător
în perioada 2000 – 2008, înregistrându-se o creştere cu 48%.
Scăderea numărului de abonați ai operatorului național, înregistrată în intervalul 2005-2006, se
datorează în mare măsură concurenței existente pe piața telefoniei.
La începutul anului 2010, pe fondul unei reveniri în ponderea totală a utilizatorilor de servicii de
telefonie, operatorul național Romtelecom asigură prin magistrală optică legătura dintre sudul
României și centrul țării pe traseul Predeal – Săcele – Brașov – Codlea – Făgăraș - Sibiu și radial, de la
această magistrală spre județele învecinate.
Situația acoperirii cu servicii de telefonie este deficitară mai ales în unele zone rurale, această stare de
lucruri fiind generată în special de furturile de cablu de cupru (la începutul anului 2010 se înregistrau în
medie 4-5 furturi de cablu în fiecare săptămâna). Zonele deficitare datorate distrugerilor sunt: Roadeș,
Colonia 1 Mai – Holbav, Toarcla – comuna Cincu și altele.
În ceea ce priveşte acoperirea GSM (Global System for Mobile Communications), la nivelul judeţului
există doar câteva zone populate care nu beneficiază în totalitate de semnal GSM.
Internetul în județul Brașov este asigurat prin rețele fixe (ex.: operatorii de telefonie fixă) și prin internet
mobil, asigurat atât de operatorii de telefonie fixă, cât și de cei de telefonie mobilă.
Practic, referindu-ne la internetul mobil, harta acoperirii cu acest tip de serviciu se suprapune peste
acoperirea telefoniei mobile.
Conform Institutului Eurostat, România a înregistrat creșteri semnificative cu începere din 2006 în ceea
ce privește extinderea internetului, inclusiv broadband/internet de mare viteză:

În ceea ce privește serviciile de e-guvernare (servicii publice oferite beneficiarilor acestora prin
intermediul Internetului) tendința este ca atât administrația locală (municipii, orașe, comune) să-și
diversifice serviciile, asigurând o parte a acestora în/prin mediul on-line, cum ar fi: plata taxelor și
impozitelor, accesul la informații de interes public, etc.

Mass-media
În judeţul Braşov accesul la informații distribuite prin mass media este asigurat prin:
- publicaţii locale, cotidiane şi săptămânale, generaliste sau tematice;
- posturi radio/TV, inclusiv retransmisia de posturi generaliste sau/și de nișă cu difuzare națională.
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Tip

Arie

Nr.

Cotidian

gratuit

local

2

Lunar

gratuit

internaţional

1

Tip:

15

Număr:

Săptămânal

platit

local

1

Licențe televiziuni locale:

Cotidian

platit

local

1

Licențe radio FM:

34
5

Trimestrial

gratuit

local

1

Licențe transmisii cablu:

Bilunar

gratuit

local

1

Cotidian

platit

regional

1

Avize retransmisie programe
TV:

Bilunar

gratuit

local

1

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Periodicitate

Alte modalităţi de răspândire a informaţiilor
sunt reprezentate de radio şi televiziune
(locale):

394

• Sursa datelor: Consiliul Național al Audiovizualului - CNA, 2010

• Sursa datelor: Biroul Român de Audit al Tirajelor – BRAT, 2010

Față de raportările Biroului Român de Audit al Tirajelor în județul Brașov mai apare un periodic de
limba maghiară.
Majoritatea titlurilor naţionale ajung în localităţile judeţului prin intermediul poştei sau al firmelor de
distribuţie a presei.
Evoluția abonamentelor radio – TV, 2000-2007
Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003 Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

161.084

160.087

156.047

168.943

168.865

165.330

Număr abonamente RADIO
108.315

182.960

84.658

185.654

161.825

Număr abonamente TV
118.199

113.129

109.098

142.434

174.929

• Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov

Distribuția presei scrise, accesul la cea electronică (radio/TV) sau prin mediul on-line, asigură în mod
echitabil accesul la informații de interes public pentru toți locuitorii județului Brașov, în măsura în care
aceștia își manifestă dorința de a fi informați.

Servicii poştale

La nivelul anului 2010 în județul Brașov sunt 142 de oficii poștale, agenţii, ghișee.
Diferenţa dintre aceste centre poştale constă în numărul de angajaţi, precum şi în serviciile oferite:
- agenţia are un singur angajat şi este neinformatizată, informatizarea făcându-se la nivelul oficiilor
poştale,
- ghişeul poştal reprezintă o subunitate poştală care are un angajat la sediu şi cel puţin un factor poştal
însărcinat cu distribuirea corespondenţei,
- oficiul poştal este informatizat, are un diriginte de poştă, unul sau mai mulţi angajaţi la ghişeu, un
casier şi doi sau mai mulţi factori poştali.
În afara acoperirii cu servicii poştale prin operatorul naţional, Compania Națională de Poștă Româna
SA, la nivelul județului operează și alte companii cu acoperire națională/internațională care oferă
servicii de curierat rapid, asigurând o bună distribuție la nivel județean şi național.
Infrastructura operatorului național de servicii de corespondență, peste care se adaugă serviciile
furnizate de ceilalți operatori asigură în condiții acceptabile acest tip de servicii pentru locuitorii
județului Brașov.

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

151

5. Protecţia mediului • Echiparea teritoriului

Anexa 1

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

Lista Siturilor de Importanţă Comunitară (SCI) din judeţul Braşov care se vor atribui în
custodie:
Nr.
Crt
1

Cod sit

Numele sitului

Suprafaţa
(ha)

Observaţii privind modul în care se
face atribuirea în custodie

ROSCI0001

Aninişurile de pe Tărlung

131.4

2

ROSCI0055

Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina
Hărman

370.5

3

ROSCI0079

Fânaţele de pe Dealul Corhan –
Sabed

515.2

4

ROSCI0102

Leaota

1400.4

6

ROSCI0120

Muntele Tâmpa

203.3

Se atribuie în custodie împreună cu
aria naturală protejată de interes
naţional 2.255 Tâmpa (Muntele)

7

ROSCI0137

Pădurea Bogăţii

6329.2

Se atribuie în custodie împreună
cu ROSPA0093 Pădurea Bogata

8

ROSCI0170

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la
Prejmer

356.3

Atribuit custodie

9

ROSCI0195

Piatra Mare

4282.6

Atribuit custodie

10

ROSCI0205

Poienile cu narcise de la Dumbrava
Vadului

395.9

Se atribuie în custodie împreună cu
aria naturală protejată de interes
naţional 2.250. Poienile cu narcise
din Dumbrava Vadului

11

ROSCI0207

Postăvarul

1279.8

Atribuit custodie

12

ROSCI0227

Sighişoara - Târnava Mare

85374.1

Necesită structura proprie de
administrare

Lista Ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) care se vor atribui în custodie
Nr.
crt
1

152

Cod sit

Numele sitului

ROSPA0003

Avrig - Scorei - Făgăraş

Suprafaţa
(ha)

Observaţii privind modul în care se
face atribuirea în custodie

2788.13

Atribuit custodie

2

ROSPA0027

Dealurile Homoroadelor

36881.18

Se atribuie în custodie împreună cu
ROSCI0036 Cheile Vârghişuluişi cu
ariile naturale protejate de interes
naţional 2.485. Cheile Vârghişului
şi peşterile din chei, 2.245. Locul
fosilifer Carhaga, 2.239. Coloanele
de bazalt de la Racos, B.1. Complexul Geo

3

ROSPA0037

Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura
Codlei

4536.42

Atribuit custodie

5

ROSPA0082

Munţii Bodoc Baraolt

58020.95

Se încredinţează în custodie
împreună cu ROSCI0056 Dealul
Ciocaş - Dealul Viţelului
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• resursele financiare scăzute, personal nespecializat în managementul ariilor protejate, a speciilor şi

• varietatea şi bogăţia biodiversităţii în întreg județul
habitatelor de interes comunitar

depozit ecologic care să deservească zona Făgăraș sau promovarea unei variante alternative)
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drumul ce leagă Șercaia de Hoghiz)

• în zonele periferice ale judeţului, numărul de staţii pentru distribuţia carburanţilor este mic

fondurilor

• unele investiţii începute pentru înfiinţarea de noi distribuţii ale gazelor naturale stagnează din lipsa

• în 26 de localităţi mai sunt gospodării neracordate la reţeaua electrică urmare a construcţiilor neautorizat

• slaba promovare și utilizare a surselor de energie verde, nepoluantă

• lipsa de eficiență economică și energetică a CET Brașov

• număr mic de localități - în special din mediul rural - racordate la rețeaua de utilități (apă și canalizare

sunt uzate fizic și moral înregistrând pierderi mari

• un procent semnificativ din reţelele de alimentare şi distribuţie a apei, precum și rețelele de canalizaRe

folosirii transporturilor pe calea ferată

• lipsa de eficiență a transportului de persoane și marfă a CFR reduce atractivitatea și profitabilitatea

rurale din Rupea și Făgăraș)

• există localități greu accesibile din cauza lipsei transportului public de călători (între unele comunități

în localitate

• lipsa totală sau nefinalizarea rutelor/căilor de acces ocolitoare pentru localități și prezența traficului greu

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov

• există un număr mare de staţii pentru distribuirea carburanţilor auto în mediul urban

• există un număr mare de localităţi racordate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale

• toate localităţile judeţului sunt alimentate cu energie electrică

• implementarea programelor de dezvoltare privind managementul integrat al deşeurilo

urbane naționale și de coridoarele de transport europene

• parte din drumurile judeţene şi comunale sunt în stare necorespunzătoare traficului (în mod special

• implementarea programelor de dezvoltare, privind managementul integrat al resurselor de apă

de alimentare cu apă, realizarea rețelelor de canalizare, tratare și epurarea apelor uzate

• lipsa autostrăzii și aeroportului care să asigure legătura județului Brașov de celelalte zone

Echiparea teritoriului

• nivel redus de ape uzate epurate conform în unele zone ale județului

• poluarea apelor și a solului cu diferite tipuri de deșeuri (PVC și rumeguș

• lipsa investițiilor în întreținerea digurilor existente și în dezvoltarea sistemului de îndiguiri

• lipsa infrastructurii necesare eliminării deșeurilor periculoase

• nivelul redus al colectării selective a deşeurilor, al reciclării şi valorificării acestor

• infrastructura deficitară pentru colectarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor (lipsa unui

al judeţului

• sistemul actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu nu acoperă integral teritoriul administrativ

informare a publicului cu date privind starea mediului

• prezența braconajului atât în pădurile publice, cât și în cele private nu există un sistem coerent de

• proiecte implementate sau în curs de implementare în vederea extinderii și modernizării infrastructurii

important de locuitori

• existența operatorului regional de apă, care asigură servicii de apă și canalizare pentru un număr

• acoperirea mare a reţelei de cablu TV la nivelul judeţului, inclusiv în unele localități mici din mediul rural

mediul rural, cât și urban;

• extinderea pieţei serviciilor Internet, creșterea accesibilității și oferta de Internet de mare viteza atât în

• sistem centralizat de termoficare recent reabilitat în municipiul Făgăra

• majoritatea localităților au PUG actualizate

metropolitane, precum și în întregul județ

• proiecte demarate de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere – la nivelul municipiului, zonei

• județul Braşov este un important nod de transport rutier și feroviar, intern și internaţional

Echiparea teritoriului

• existența a două parcuri naționale (Bucegi și Piatra Craiului) pe teritoriul administrativ al județului.

Natura 2000

• slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind managementul ariilor protejate - Situri

special în municipiul Brașov

• controlul nivelului de poluare prin monitorizarea şi evaluarea permanentă a factorilor de mediu în

Puncte Slabe:
Protecția mediului

Protecția mediului

Puncte Tari:

Analiza SWOT - protecția mediului și echiparea teritoriului
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•

•

•

•

•

•

•

•

specifice transportului aerian – Aeroportul International Ghimbav (complementar:
Aerodromul Ghimbav, pentru aeronave de capacitate mică)
îmbunătățirea conectării județului la rețele majore de transport național și european,
prin construirea autostrăzilor (legătura București – Brașov – Cluj – Oradea şi Braşov –
Comarnic - Bucureşti)
interconectarea terminalului de marfă a viitorului aeroport cu terminalul de cale
ferată din nordul municipiului Braşov şi cu reţeaua rutieră prin construcţia centrului
logistic integrat
accesarea de fonduri externe pentru finanţarea construirii/reabilitării infrastructurii
de bază (apă, canal, drumuri) și cea de mediu (managementul integrat al deșeurilor
menajere), în special prin intermediul POS MEDIU
introducerea de tehnologii pentru infrastructura de mediu, în conformitate cu
legislaţia în vigoare
realizarea primei instalații de valorificare energetică a deșeurilor la nivel județean
creşterea eficienţei utilizării resurselor naturale şi a energiei convenționale și
neconvenționale
introducerea/dezvoltarea de sisteme paralele/alternative de producere de energie
dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiei prime rezultate din procesarea
deşeurilor

• existenta unui consens local și a unui parteneriat privind construirea infrastructurilor

Echiparea teritoriului

•

•

•

•

•

din punct de vedere legislativ, structural şi organizatoric
dezvoltarea de parteneriate public-private pentru sectorul de mediu
parteneriat public – privat în vederea descentralizării și rentabilizării producției și
distribuției energiei termice în municipiul Brașov
promovarea și co-finanțarea producerii energiei verzi
administrarea controlată a resurselor în ariile naturale protejate prin luarea în
custodie și gestionarea a ariilor naturale
declararea masivului Ciucaș parc de interes național

• implementarea sistemului de management de mediu la nivelul agenţilor economici,

Protecția mediului

Riscuri

• lipsa interesului transportatorilor de a promova trasee în localităţile mici şi cu putere economică scăzută

• parte din drumurile comunale riscă să rămână nemodernizate din cauza posibilităţilor financiare reduse
ale localităţilor respective

• la eliberarea autorizațiilor de construcție, unele autorități locale nu țin cont de unele reguli urbanistice
fapt ce duce la pierderea specificității unor zone rurale

• creșterea dependenței de gaze naturale la producerea energiei termice

• menţinerea tendinţei de debranşare de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic pentru
încălzirea locuinţelor poate duce la colapsul sistemelor

• limitarea nedorită, dar posibilă a transportului public de persoane în zona rurală poate duce la izolarea
unor grupuri mai puțin mobile de populație

• discrepanțele/disparitățile de dezvoltare dintre zona urbană și cea rurală se pot accentua deoarece în
zona rurală (din lipsa fondurilor) se investește puțin pentru extinderea infrastructurii de bază

• tergiversarea asigurării finanțării construcției infrastructurii majore de transport - aeroport si/sau
autostradă diminuează progresiv șansele de realizare în timp util a acestor obiective;

Echiparea teritoriului

• pericolul apariţiei accidentelor majore și a dezastrelor naturale datorate lipsei investițiilor în realizarea
îndiguirilor cursurilor de apă

• poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi faunei în zonele protejate, din
cauza turismului necontrolat

• presiunea necontrolată pe care o exercită factorii antropici asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi
asupra conservării biodiversităţii

• insuficienta dezvoltare/extindere a sistemului de canalizare înrăutățește calitatea mediului

Protecția mediului

Analiza situaţiei actuale a judeţului Braşov
5. Protecţia mediului • Echiparea teritoriului
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III.

Perspective de
Dezvoltare

Perspective

III. 1. Interpretarea rezultatelor
studiilor realizate
Perspective de dezvoltare

Existenţa unei strategii de dezvoltare la nivel judeţean, acceptată şi recunoscută la toate nivelurile
instituţionale, reprezintă baza de realizare a cadrului funcţional propice dezvoltării locale, oferind o
imagine unitară a ceea ce se doreşte a fi dezvoltat.
Strategia de dezvoltare a Judeţului Braşov s-a născut din nevoia tot mai acută de centralizare întrun document unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung
şi de prioritizare a implementării soluţiilor pentru nevoile sociale, economice şi de mediu cu care se
confruntă comunitatea actuală, respectând principiile dezvoltării durabile.
În general, fiecare primărie cunoaşte problemele cu care se confruntă comunitatea aflată în aria ei de
jurisdicţie şi reuşeşte să le formuleze, cel puţin la nivel declarativ, ori de câte ori este solicitată să o facă.
S-a constatat că lipsa unui document care să reflecte viziunea şi strategia de dezvoltare a comunităţii,
conduce la stagnarea şi de multe ori la evoluţia economico-socială haotică şi înceată a acesteia.
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030 devine un instrument util
pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi naţională ce va servi drept bază de plecare pentru
realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare; va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare
a deciziilor cu privire la obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau private.
Întreaga metodolgie de realizare a strategiei se bazează pe participarea cetăţenilor braşoveni la
acest demers în etape. Am respectat astfel atât principiul subsidiarităţii, cât şi principiile europene,
democratice de întocmire a unui asemenea document de planificare.
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030 se doreşte a fi un document
de planificare întocmit cu ajutorul cetăţenilor cu scopul de a asigura cadrul programatic necesar
creşterii nivelului de trai în judeţ respectând principiile dezvoltării durabile.
Caracterul participativ al acestui document programatic se bazează pe demersurile realizate în
elaborarea documentului:

1.1. Cercetarea
cantitativă realizată

calitativă

şi

în perioada februarie
– martie 2010 de Centrul de Studii și Cercetări
Brașov la nivelul populației întregului județ a
avut un eșantion format din 4.463 de persoane.
Rezultatele din acest studiu au fost integrate în
analiza situației actuale a județului Brașov fiind
un punct de plecare pentru propunerea de
măsuri și acțiuni concrete.

Caracteristicile eșantionului:
-
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Structura de vârstă:
Număr de
Categoria de
respondenți
vârstă
Val absolută

Arie
Val relativă

Ocupația respondenților
Ocupația

Număr de
respondenți

Arie

Val absolută

Val relativă

Elev / student

318

7%

Specialist,pregătire
superioară

230

5%

Tehnician/maistru/
învățător

138

3%

Funcționar

138

3%

Lucrător în servicii,
comerț

308

7%

Muncitor calificat

542

12%

Patron/manager/
director

138

3%

18-29 ani

1062

24%

Șomer

232

5%

30-39 ani

781

17%

Lucrător necalificat

136

3%

40-49 ani

700

16%

Pensionar

1408

32%

50-59 ani

853

19%

Casnic

571

13%

peste 60 ani

1067

24%

Alta

304

7%

Total

4463

100%

Total

4463

100%

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 - 2030

Perspective
Repartiţie pe etnii
Număr de respondenți
Val absolută

Val relativă

Români

3941

88%

Maghiari

332

7%

Rromi

111

2%

Germani

25

1%

Alte etnii

54

1%

Total

4463

Scopul acestui chestionar a privit percepția
locuitorilor asupra calității vieții, starea de
sănătate, sistemul de sănătate, nevoi de instruire
și educație a lor sau a copiilor, oportunități
de recreere și divertisment, percepția asupra
mediului și a gradului de poluare a factorilor de
mediu.

Perspective de dezvoltare

-

100%

Secțiunea sănătate – aspecte relevante

Cele mai mari probleme ale sistemului de sănătate brașovean indicate de către cei mai mulți dintre
respondenți au fost:
- resursele financiare reduse de care dispune sistemul de sănătate
- lipsa sau insuficiența medicamentelor compensate și gratuite puse la dispoziția pacienților,
- mita, banii și cadourile pe care trebuie să le ofere în schimbul serviciilor medicale
- dotarea slabă cu aparatură medicală sau instrumente medicale de ultimă generație
56% dintre respondenți sunt nemulțumiți de serviciile oferite de sistemul de sănătate din județ (cel
de stat).
Cei mai nemulțumiți de aceste servicii sunt persoanele cu vârsta între 30-39 de ani care au așteptări
mai mari legate de calitatea serviciilor medicale.
98% dintre cei care au participat la acest studiu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, iar 70% au
beneficiat în ultimul an de serviciile acestuia. Principalele cauze pentru care s-a apelat la medic au fost
- Consultaţie pentru tratarea unei boli acute
- Solicitarea de eliberare a unei reţete gratuite sau compensate
- Eliberarea unor documente medicale adeverinţă, certificat medical, scuture medicală
Doar 12 % dintre respondenți au mers la medic pentru a efectua un control de rutină, preventiv.
Respondenții și-au exprimat pe o scală de la 1-la 10 (1 cel mai mic, 10 cel mai mare) gradul de satisfacție
și mulțumire cu privire la aspecte ce privesc serviciile medicale.
Timpul de așteptare mare petrecut la cabinetele medicale, confortul scăzut oferit de sălile de așteptare,
dotările medicale, dar și serviciile medicale în general sunt clasificate pe ultimele poziții în ceea ce
privește așteptările față de acestea.
În ceea ce privește infrastructura socială, respondenții au apreciat faptul că instituțiile și autoritățile
publice ar trebui să investească în reabilitarea/ modernizarea/ dotarea (în ordine descrescătoare)
- Centrelor pentru persoane cu handicap
- Centrelor pentru persoane fără adăpost
- Centrelor pentru persoane vârstnice
- Centrelor pentru persoane cu boli incurabile
- Centrelor pentru persoane care consumă alcool
- Centrelor pentru persoane care consumă droguri
- Centrelor pentru persoane supuse unor violenţe fizice în familie sau în afara familiei
- Centrelor pentru rezolvarea problemelor din familie

Secțiunea educație

67 dintre participații la studiu nu cunosc firme sau instituții care organizează cursuri de specializare/
formare/instruire pentru adulți deși consideră că participarea la un curs este un lucru util.
Doar 17% s-au interesat în ultimul an de cursuri organizate pentru formarea profesională a adulților.
Același procent îl ocupă și cei care au dorit să se specializeze în domeniul pe care îl practică și au căutat
informații specifice sau au avut nevoie de informaţii despre cursuri care să asigure calificări pentru care
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există o cerere mare pe piaţa muncii.
Segmentul de vârstă 18-29 de ani reprezintă populația cea mai interesată de cursuri de formare
profesională și de specializare

Perspective de dezvoltare

În percepția respondenților principalele cauze ale abandonul școlar sunt redate de formulările de mai
jos:
- Absolvirea unei şcoli nu îţi mai asigură un loc de muncă 83%
- Educaţia nu mai reprezintă o cale sigură de a deveni independent financiar 74%
- Multe familii care nu au cu ce să-şi întreţină copiii pentru a merge la şcoală 67%
- Familii dezorganizate care pot oferi modele negative copiilor 49%
- Cadrele didactice au o atitudine necorespunzătoare faţă de copiii unii copii 40%
- Copiii din mediul rural nu pot ţine ritmul cu copiii din mediul urban 35%

Mediul - aspecte relevante

Apa potabilă poluată, aerul poluat, mediul de lucru toxic și radiațiile reprezintă pentru cei mai mulți
dintre respondenți un risc pentru sănătatea lor și a familiilor.
Mai mult de 75% dintre participanți nu cunosc acțiuni care au fost întreprinse de autorități sau ONG-uri
specializate pentru protecția mediului înconjurător.

Calitatea vieții - aspecte relevante

Potrivit respondenților – atât din mediul urban cât și din rural, venitul minim lunar ce oferă un trai
decent este cuprins între 1.500 și 3.000 de ron, dar 55% dintre aceștia declară că venitul actual se
situează sub această sumă.
Se poate observa cu uşurinţă faptul că majoritatea subiecţilor câştigă mai puţin decât venitul indicat de
aceştia ca fiind minimul necesar pentru un trai decent. Aşadar venitul declarat de mulţi subiecţi ca fiind
minimul necesar unui trai decent are de cele mai multe ori un caracter de aspiraţie.

Instituții - aspecte relevante

Respondenții au indicat faptul că principalele probleme a căror rezolvare va conduce la îmbunătățirea
nivelului de trai sunt (în ordinea frecvențelor):
-

reparația, reabilitarea, asfaltarea drumurilor – inclusiv a trotuarelor
probleme legate de lipsa utilităţilor - infrastructura de bază (apă curentă, banşament
la gaz, canalizare)
construirea aeroportului
construirea de locuințe pentru tineri
construire spital nou și reparații dispensare medicale
asigurarea unui transport civilizat în mijloacele de transport public
reducerea taxelor

Întrebați care sunt principalele 3 nemulțumiri respondenții au avut cel puțin o problemă de menționat.
Problemele semnalate de un număr mai mare de respondenţi au fost:
- nemulţumiri în relaţia cu diferite instituţii locale (sau în relaţia cu angajații );
- birocraţia şi cozile de la ghişee;
- problema mitei în diverse instituţii;
- nesiguranţa cetăţeanului
- lipsa de informare şi lipsa de comunicare dintre instituții şi cetăţeni;
- taxe şi impozite prea mari;
- Poliţia Comunitară nu îşi îndeplineşte atribuţiile;
- diferite nemulţumiri legate de activitatea Poliţiei;
- timp de aşteptare prea mare;
- abuzurile de putere ale unor instituţii / funcţionari;
- incompetenţa, lipsa de politeţe şi respect a angajaţilor / indiferenţa;
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- birocrație și dezinteres faţă de problemele cetăţenilor;
- autorităţile publice locale nu fac nimic pentru comunitate;
Principala îngrijorarea pentru viitor exprimată de către respondenți este legată de creșterea costului
vieții – a prețurilor.

Principala temere:
Șomajul, schimbarea locului de muncă

18%

Instabilitate socială, conflictelor sociale,
conflicte politice

11%

Îmbolnăvirea, starea de sănătate, boală

23%

Creşterea prețurilor și a costului vieţii

31%

Viitorului copiilor

15%

Război în zonă

1%

Alta

1%

Perspective de dezvoltare

Peste 80% dintre respondenților au exprimat opțiunea potrivit căreia nu doresc ca în viitorul apropiat
să migreze din localitate, județ sau din țară.
Mare parte din cei care au optat în a pleca din
țară o reprezintă tinerii cu vârsta între 18-29 de
ani .

1.2. Cercetarea calitativă
Au fost realizate 4 anchete focus grup – 2 în zona Braşov și câte una în Făgăraș și Rupea.
Participanţii au considerat că în vederea dezvoltării judeţului Braşov sunt necesare următoarele:

Dezvoltarea turismului prin: valorificarea monumentelor istorice ale zonei, amenajarea/ reabilitarea
şi promovarea acestora; organizarea de evenimente, târguri, serbări cu scopul de prezenta latura
turistică a judeţului și valorificarea tradiţiei istorice şi etnografice; exploatarea resurselor naturale
deţinute în județ; construirea de pensiuni și noi spații de cazare.
Dezvoltarea economică: atragerea de agenţi economici prin asigurarea de condiţii optime pentru
desfăşurarea activităţilor economice; crearea de noi locuri de muncă pentru tineri - aceştia nu ar mai
pleca din localitate astfel ar exista forță de muncă specializată; construirea aeroportului - oportunitate
pentru investitori.
Dezvoltarea agriculturii: dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru agricultură şi silvicultură;

crearea unor structuri care să preia produsele agricole de la mici producători; investiții în infrastructura
și mediu; reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale, realizarea de conexiuni cu viitoarea autostradă;
dezvoltarea infrastructurii de transport - crearea unui sistem de transport în comun funcţional şi
accesibil tuturor locuitorilor zonei care să se deruleze în baza unor orare; construirea aeroportului;
realizarea rețelelor de canalizare; dezvoltarea interesului cetăţenilor faţă de protejarea mediului,
educarea lor în spiritul protejării mediului; construirea de noi canalizări; reducerea efectelor privitoare
la: poluarea fonică, poluarea cu praf; colectarea selectivă a deşeurilor.

Dezvoltarea resurselor umane – infrastructură de educație, sănătate, asistență socială:

îmbunătăţirea sistemului educaţional; crearea unui curriculum școlar adaptat cerinţelor pieţii; revenirea
şi includerea în sistemul de învăţământ formal a şcolilor profesionale, a şcolilor de meserii care să ofere
pe piaţa muncii muncitori calificaţi; redirecţionarea resurselor bugetare în sistemul de învăţământ în
vederea eficientizării actului educaţional şi a motivării elevilor; crearea de parteneriate între şcoală
şi sectorul privat în vederea formării şi cooptării timpurii a elevilor pe piaţa muncii; valorificarea
potenţialului resursei umane; crearea de noi locuri de muncă; facilitarea participării la cursuri de
calificare pentru potenţialii angajaţi; motivarea financiară mai bună a medicilor pentru a nu mai opta
pentru a migra în străinătate; utilizarea unui anumit procent din asigurările de sănătate obligatorii
pentru a avea posibilitatea de internare în clinicile private; înfiinţarea de centre de recuperare medicale,
centre de recuperare psihologică, centre de psihiatrie.
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Dezvoltarea sectorului - administrație publică: comunicarea și implicarea locuitorilor în luarea

Perspective de dezvoltare

deciziilor autorităților locale; reorientarea şi redistribuirea resurselor bugetare în vederea eficientizării
serviciilor de stat; implicarea autorităţilor locale în susţinerea investitorilor; crearea de către instituţiile
publice a unui sistem eficient pentru preluarea reclamaţiilor şi asigurarea feed-back-ului; crearea unui
grup de lucru format din specialişti care să coordoneze, să analizeze toate strategiile elaborate până în
acest moment şi să coreleze propunerile de proiecte de dezvoltare pe mai multe direcţii.
În ceea ce priveşte posibilităţile de a creşte nivelul de trai la nivelul judeţului Braşov, respondenţii au
oferit următoarele soluţii:
- scăderea numărului de şomeri prin crearea de locuri de muncă şi salarii mai bine plătite pentru
cele existente.
- crearea de noi locuri de muncă
- implicarea în activităţi la nivel local a persoanelor care beneficiază de ajutor social ,,neacordarea
ajutoarelor sociale fără să se dea în schimb comunităţii”
- înfiinţarea unor servicii de îngrijire la domiciliu a pacienţilor, servicii private sau finanţate de la
bugetul de stat, cu scopul economisirii resurselor spitaliceşti şi creării de locuri de muncă.
- reevaluarea persoanelor care beneficiază de ajutorul social
- sprijinirea şi asigurarea de locuinţe pentru tineri
- dezvoltarea unor programe de integrare în societate a rromilor din judeţ care să ducă la
motivarea şi implicarea populaţiei rromă în diverse activităţi şi crearea de locuri de muncă
pentru aceştia
- creşterea siguranţei cetăţeanului

2. Viziunea de dezvoltare
Din analiza situaţiei actuale realizată, analiza documentelor programatice existente la nivel local,
judeţean, regional şi naţional, precum şi din analiza rezultatelor cercetărilor şi dezbaterilor publice au
reieşit perspectivele de dezvoltare a judeţului Braşov.
Perspectivele de dezvoltare a judeţului sunt axate pe dezvoltarea capitalului uman, a activităţilor
economice, realizarea infrastructurii de bază la standarde de calitate şi funcţiune în acord cu nevoile
de dezvoltare ale locuitorilor judeţului.
Pentru a sintetiza priorităţile rezultate în urma demersurilor enumerate mai sus am propus
structurarea acestui capitol ce exprimă perspectivele de dezvoltare în:
A. definirea viziunii de dezvoltare a judeţului Braşov pe orizontul de timp vizat
B. definirea obiectivului strategic global
C. definirea direcţiilor principale de dezvoltare cu detalierea obiectivelor şi măsurilor
generale preconizate
A. Viziune de dezvoltare:

Judeţul Braşov în 2030 este judeţul competitiv şi prosper, atractiv pentru cei ce vor să
locuiască sau să investească aici, precum şi pentru cei ce vor să îl viziteze.
B. Obiectivul strategic general pentru judeţul Braşov:
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane existente, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile, în vederea relizării unei dezvoltări economice şi sociale care să ducă pe termen lung la creşterea
calităţii vieţii populaţiei judeţului Braşov.
Orientarea de bază o constituie valorificarea punctelor tari (cadru natural, vast patrimoniu cultural,
capital uman pregătit, centru universitar de tradiție) folosind oportunităţile de creştere identificate
(existenţa fondurilor nerambursabile) şi reducerea punctelor slabe (lipsa infrastructurii majore de
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transport, lipsa utilităţilor de bază, rata mare a şomajului, migraţia populaţiei tinere intern şi extern)
minimizând, astfel, pe termen lung efectele negative ce pot bloca dezvoltarea (populație îmbătrânită,
număr mare al ajutoarelor sociale, lipsa investiţiilor noi, plecarea investitorilor).
C. Direcţiile principale de dezvoltare:

Perspective de dezvoltare

Pentru a duce la îndeplinirea obiectivului strategic sunt propuse principalele direcții de dezvoltare:
1. Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităților. Brașovul - principal nod de transport și
comunicații.
2. Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.
3. Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene. Dublarea PIB-ului braşovean până în 2020.
4. Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala regiunii de Dezvoltare
Centru.
5. Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov – capitala verde a României
6. Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/valorilor de a fi “Braşovean”.
7. Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri.
Aceste direcții de acțiune sunt interdependente.

Direcţia 1.
Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităţilor. Braşov, nod de transport și
comunicații
Dezvoltarea infrastructurii de bază a judeţului şi a localităţilor este considerată direcţie prioritară a
strategiei prin care se urmăreşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită valorificarea
potenţialului – cultural, natural, turistic, economic în vederea creşterii calităţii vieții locuitorilor.
Problemele generate de slaba dezvoltare a infrastructurii de bază:
- lipsa autostrăzii şi aeroportului care să faciliteze accesul din/în județ;
- starea necorespunzătoare a unor drumuri naţionale, judeţene şi comunale îngreunează desfășurarea
traficului;
- lipsa totală sau nefinalizarea rutelor/ căilor de acces ocolitoare pentru localități și prezenţa traficului
greu în localitate – deteriorarea locuințelor, creșterea riscului de accidente
- localităţi greu accesibile din cauza lipsei transportului public de călători – limitarea investițiilor,
încurajarea migrării tinerilor
- reţelele de alimentare şi distribuţie a apei și rețelele de canalizare uzate fizic și moral – pierderi mari,
creșterea costurilor;
- număr mic de localități - în special din mediul rural - racordate la rețeaua de utilități (apă și canalizare)
– scăderea calității vieții, riscul crescut de îmbolnăviri în rândul populației,
- lipsa de eficiență economică și energetică
- slaba promovare și utilizare a surselor de energie verde, nepoluantă
Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de nivelul dotărilor infrastructurii.
Din aceste considerente principalele obiective propuse sunt

Obiective şi măsuri
O. 1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport

1. Construirea – dezvoltarea infrastructurii majore de transport:
a. Construcţia aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav – principala cale aeriană de 		
acces a judeţului. Locaţia propusă se află pe teritoriul administrativ al comunei Ghimbav;
b. Construcţia autostrăzii Braşov – Borş şi a autostrăzii Braşov – Bucureşti – conectarea 		
Braşovului la reţeaua rutieră europeană de transport rapid.
c. Construcţia centrului logistic integrat în proximitatea aeroportului Braşov, care să
permită conectarea teminalului de pasageri şi terminalului de marfă a aeroportului internaţional
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Braşov – Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic şi la reţeaua rutieră
(autostrăzi şi drumuri de categorie inferioară). Centrul logistic este curins ca investiţie prioritară
şi în PIDU a zonei metropolitane Braşov, având ca locaţie propusă nordul municipiului Braşov
pe teritoriul administrativ al comunei Feldioara.

Perspective de dezvoltare

2. Fluidizarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi europene: realizarea traseelor ocolitoare pentru
localităţi (finalizarea unora, lărgirea şi consolidarea părţilor carosabile pentru cele existente).
Prioritate pentru finalizarea traseelor ocolitoare o au Municipiile Braşov (finalizarea traseului de ocolire
al Municipiului Brașov, realizarea centurii ocolitoare extinse pe traseul Săcele - Hărman – Bod – Hălchiu
– Dumbrăvița – Vlădeni), Făgăraş şi Săcele, oraşele Râşnov, Ghimbav, Codlea, Zărnești şi comunele
traversate şi afectate de traficul de pe DN1, DN 13, DN10.
3. Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) astfel ca ele să
corespundă cerinţelor actuale de trafic.
Vor avea prioritate modernizarea/ reabilitare drumurilor cu rol strategic- care fac legătura spre alte
județe/ cele care pot fluidiza circulația ca alternativă pentru drumurile europene sau naționale: DJ 104
(Şercaia – Hoghiz), DJ 104 A (Perşani – Victoria – Ucea de Jos), DN 73 A ( Tohanu Vechi – Şinca Veche),
DJ 105 A (Rupea – Cincu – Toarcla – Sibiu), DJ 132 (Homorod – Jimbor – Harghita), DJ 132 B ( Homorod
– Ioneşti – Harghita), DC 32 (DN 13 – Racos – Augustin), DC 34 (Apaţa – Ormeniş – Augustin), DC 55
(Victoria – Sibiu), DJ 112 (Hărman –Podu Olt – Covasna), DC 24), Cobor – Ticuşu Vechi – Comăna), DJ
105 (Cincu – Voila), DJ 104 D (Făgăraş – Şoarş – Sighişoara).
4. Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) cu mare impact
turistic.
Vor avea prioritate modernizarea şi reabilitare drumurilor DC 28 (Buneşti – Viscri), DC 44 (DN1 –
Dumbrăviţa), DC 56 (Moeciu –Peştera cu prelungire în DC 57 Peştera – Măgura – Zărneşti, şi conexiune
cu un viitor drum turistic care să lege Peştera de Şirnea şi de Argeş în paralel cu masivul Piatra Craiului);
DC 55 Fundata – Şirnea, DC 53 Moeciu de Jos – Moeciu de Sus, DC 59 ( Predeluţ – Zărneşti); DN 73 A
care se suprapune cu traseul autostrăzii pe porţiunea Predeal – Zărneşti; DJ 102 P (Predeal – Cabana
Trei Brazi), DC 84 (Râşnov – Poiana Braşov), DJ 103A Tărlungeni – Vama Buzăului; Perşani – Grid –
Comăna – Veneţia de jos – Băile Veneţia cu legătura dintre Comăna de Sus și Crizbav.
5. Construcţia de drumuri turistice noi inter-judeţene: Moeciu de Sus – Dâmboviţa; Săcele – Valea
Doftanei – Prahova; Vama Buzăului – Covasna – Buzău; Victoria – Bâlea Cascadă; Peştera – Şirnea –
Cheile Dâmbovicioarei; Râşnov- Diham –Bușteni.
6. Extinderea transportului public de călători spre zonele rurale şi în interiorul acestora, care să
asigure curse regulate către localităţi:
Prioritate îl va avea transportul de călători în zona Rupea – Făgăraş: Braşov – Rupea, Hoghiz - Şercaia,
Rupea- Racoş - Augustin, Homorod – Jimbor, Homorod – Ioneşti, Homorod – Beia, Făgăraş - Cincu –
Şoarş - Lovnic - Jibert – Dacia- Rupea, în zona metropolitană transport modal.
7. Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului public de persoane – la nivel judeţean cu
respectarea condiţiilor de protecţia mediului;
Crearea unui sistem de transport în comun funcţional şi accesibil tuturor locuitorilor zonei care să se
deruleze în baza unor orare prestabilite şi respectate.
8. Realizare spaţii de parcare în concordanţă cu fluenţa traficului şi a parcului auto în special în
municipiul Braşov
8. Modernizarea sistemului de transport căi ferate pentru călători şi pentru marfă – investiţie ce
depinde exclusiv de CFR.
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O.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare
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1. Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea reţelelor de apă şi canalizare în judeţ,
în special în mediul rural.
Prioritară este finalizarea investiţie începute de către Compania Apa cu sprijin financiar prin programul
POS MEDIU Axa 1.
De asemenea, priorItară pentru POS MEDIU Axa 1 în parteneriat cu judeţul Sibiu este investiţia din
Municipiului Făgăraş.
Pentru zona rurală din Ţara Făgăraşului şi zona rurală din nor-vestul judeţului care nu sunt eligibile pe
POS MEDIU Axa 1. Se vor realiza/ susţine proiecte prin PNDR 322 şi în ultimă instanţă aceste zone vor
avea priorotate de finanţare din bugetele locale şi bugetul naţional.
2. Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităţilor din judeţ în conformitate cu
priorităţile strategiei
3. Modernizarea instalaţiilor de producere şi distribuţie a energiei termice
Prioritară este reorganizarea şi eficientizarea CET Braşov.
Conform CL Braşov, partea de producţie se va descentraliza în baza unui parteneriat public-privat, iar
partea de distribuţie va fi asigurată de către societatea ce are ca acţionar unic municipiul Braşov.
4. Îmbunătăţirea izolării termice a blocurilor de locuinţe în scopul creşterii confortului termic
Continuarea și implementarea programului în municipiul Braşov şi în afara municipiului Braşov atât prin
fonduri de mediu cât şi în baza parteneriatului public-privat.
5. Creşterea calităţii și siguranţei în funcţionarea reţelelor pentru furnizarea gazului metan,
precum şi a instalaţiilor pentru distribuţia energiei electrice. Extinderea şi funcţionalizarea reţelelor de
distribuție în special în mediul rural. Rezolvarea problemelor juridice (ex. Voila, etc) în vederea finalizării
investiţiilor începute.
6. Introducerea surselor alternative de producere a energiei electrice atât pentru clădirile
publice cât şi pentru clădirile private.
Optimizarea soluţiilor tehnice poate fi favorizată de către centrul de cercetare al Universităţii
“Transilvania”, iar sursele de finanţare pentru investiţiile necesare clădirilor publice pot fi asigurate din
fondul de mediu şi prin intermediul PPP (eventual în sistem ESCO).
7. Implementarea strategiei de management integrat al deşeurilor
Implementarea proiectului de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Braşov cu finanţare
asigurată prin POS MEDIU Axa 2. (construirea, extinderea şi reabilitarea de rampe ecologice, staţii de
transfer şi staţii de sortare, precum şi a unei instalaţii de valorificare energetică a deşeurilor menajere
conform PITL- Planul Integrat pe termen lung)
8. Creşterea calității și siguranţei în funcţionarea reţelelor de telefonie şi internet la nivelul
tuturor localităţilor din judeţul Braşov.
Rezultate aşteptate:
• îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la crearea de legături directe şi rapide cu
coridoarele pan-europene cu efect direct asupra îmbunătăţirii mediului de afaceri, a turismului
• îmbunătăţirea infrastructurii de transport va conduce la creşterea gradului de mobilitate a
populaţiei şi în consecinţă a accesului la muncă şi educaţie;
• fluidizarea circulaţiei prin introducerea de trasee alternative va conduce la creşterea siguranței în
trafic
• armonizarea cu standardele europene în domeniul asigurării calităţii apei potabile, a tratării
apelor menajere, are drept scop asigurarea unui standard de viață ridicat al locuitorilor;
• asigurarea unui standard de viață în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi
în gestionarea deşeurilor
• îmbunătățirea accesului spre zonele dezavantajate
• diminuarea decalajului de dezvoltare între cele trei zone - Braşov, Făgăraş, Rupea
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• scăderea timpului necesar deplasării persoanelor, bunurilor și asigurării serviciilor

Direcţia 2.
Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.

Perspective de dezvoltare

Județul Braşov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din România
prin resursele naturale (monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naţionale), oportunitățile
de practicare a sporturilor de iarnă, sporturi extreme (alpinism, deltaplanorism), obiectivele istorice,
arheologice, culturale (cetăţi, castele, biserici, muzee) de care dispune.
Trecutul bogat în istorie şi îmbinarea culturală şi multietnică din acest teritoriu fac din judeţul Braşov
unul dintre cele mai interesante şi atractive locuri din România.
Cu toate acestea, județul Braşov nu a atins încă potenţialul de a deveni una dintre cele mai interesante
destinaţii din estul Europei deoarece:
- accesibilitatea turiştilor în județul Brașov este mult îngreunată de lipsa aeroportului și/sau a
unei autostrăzi.
- valorificarea necorespunzătoare a resurselor turistice - lipsa parcărilor şi a grupurilor sanitare
în numeroase obiective turistice
- slaba valorificare a apelor minerale sau curative/balneare din județ - zona Homorod
- insuficienţa materialelor de promovare turistică, starea de conservare precară a unor
obiective turistice, absența unui cadru adecvat și constant de promovare a produselor turistice
braşovene pe piaţa internaţională
- lipsa unei baze de date accesibilă privind derularea evenimentelor culturale la nivel județean
- numărul redus al programelor de instruire pentru turism şi neadaptarea celor existente la
nişele de piaţă
- nerespectarea normelor de construcţie în unele zone turistice, în special în perimetrul
parcurilor şi ariilor protejate
- lipsa serviciilor de intervenţie de urgenţă: pompieri, ambulanţă, în zonele de risc (la baza
pârtiilor, trasee turistice)
- slaba dimensionare sau lipsa sistemelor de canalizare şi de alimentare cu apă în staţiunile
turistice Poiana Braşov, Bran-Moieciu
- insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, marketing şi
rezervare
- în cazul stațiunilor ce oferă facilități pentru practicarea sporturilor de iarnă se înregistrează
un raport negativ calitate-preț în comparație cu destinații similare din Europa

Obiective și măsuri
O.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura creşterea atractivității şi competitivităţii
zonelor turistice cu potențial natural și cultural
1. Dezvoltarea infrastructurii de transport – (conform prevederilor de la Obiectivul 1 Direcţia 1).
Construirea infrastructurii majore - aeroport, autostradă,
Dezvoltarea/ modernizarea căilor/ rutelor de circulație alternative la drumurile europene sau naţionale
2. Valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare: drumuri,
refugii alpine, trasee drumeţie, amenajare pârtii de schi existente şi dezvoltarea de noi pârtii, cu
echipările aferente, în conformitate cu normele europene privind siguranţa turistului.
Prioritare vor fi investiţiile în:
-extinderea domeniului schiabil în Poiana Braşov, Predeal şi Râşnov, cu accent pe facilităţile
necesare desfăşurării Olimpiadiei din 2013.
-reabilitarea şi reconstrucţia refugiilor montane, refugiilor salvamont şi cabanelor turistice din
Masivul Făgăraş, Masivul Bucegi, Masivul Piatra Craiului şi Masivul Ciucaş;
-reamenajarea traseelor turistice semnalizate şi a infrastructurii de informare -semnalizare în
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masivele menţionate şi în celelalte situri Natura 2000 de interes turistic.
-înfiinţarea grupurilor de voluntari care să monitorizeze prezervarea acestor zone.
-dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de salvamont care deservesc principalele zone turistice.
-înfiinţarea staţiunilor turistice pe versantul nordic al masivului Făgăraş;
-crearea unor atracţii turistice în zonele pretabile eco-turismului: masivul Ciucaş şi Muntele Roşu –
Cheia – Muntele Cailor.
3. Reabilitarea/ modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice – infrastructura rutieră drumuri, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism,
4. Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural şi cultural al
comunităţilor locale - reabilitarea monumentelor, a ansamblurilor istorice şi de arhitectură.
Prioritară va fi crearea cadrului instituţional în care proprietarii obiectivelor istorice şi culturale să
colaboreze cu administraţiile locale şi centrale, cu instituţiile de cultură, cu universităţi de profil şi
cu ONG-uri pentru atragerea fondurilor necesare reabilitării, intervenţiilor necesare restaurării şi
mangementului necesar introducerii acestor monumente în circuit istoric.
Prioritară va fi reabilitarea şi introducerea în circuitul turistic a Cetăţii Făgăraş (Cetatea Principeselor),
Cetatea Râşnov şi Cetatea Rupea prin organizarea unor circuite tematice (circuitul cetăților și circuitul
bisericilor fortificate).
5. Reabilitarea infrastructurii culturale
Construcţia, reabilitarea de muzee, săli de expoziţie, aşezăminte culturale, cinematografe, monumente
istorice şi case memoriale.
6. Punerea în valoare a potenţialului natural nefolosit în prezent: Băile Homorod, Băile Veneţia de
Sus, Apele sărate de la Grid, Apele minerale Zizin, coloanele bazaltice de la Racoş etc.
7. Modernizarea structurilor de primire turistică, precum şi modernizarea şi diversificarea
serviciilor pe care acestea le oferă
Prioritară va fi realizarea la Braşov a unui centru de expoziţii şi conferinţe de nivel internaţional care să
permită organizarea de evenimente de mare amploare şi dezvoltarea turismului de afaceri.
În ceea ce priveşte structurile de primire turistică vor avea prioritate proiectele care asigură diversificare
ofertei, atât la nivelul structurilor de cazare de cinci stele cât şi a celor de două stele şi tip “youth-hostel”
Construirea de noi unităţi turistice să respecte principiile protecţiei naturii şi a mediului, în conformitate
cu Planul Urbanistic General şi Planul Urbanstic Zonal.
8. Îmbunătăţirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii bazelor sportive şi de agrement –
dezvoltarea de noi baze/ reabilitarea celor prezente, construirea unui hipodrom la Braşov.
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de turism pentru petrecerea timpului liber şi a
utilităţilor aferente piscine ştranduri, centre de agrement, transport feroviar pe linii cu ecartament
îngust – Mocănița, piste de bicilete, centre de echitaţie

O.2. Promovarea și valorificarea obiectivelor turistice, a evenimentelor şi manifestărilor
locale

1. Promovarea unitară la nivel internaţional, naţional şi județean prin folosirea și recunoaşterea
brand-ului turistic al judeţului
Elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de marketing şi comunicare, coerentă şi unitară,
care să promoveze activ, la nivel naţional şi internaţional, potenţialul turistic, atractivitatea şi identitatea
judeţului.
2.Dezvoltarea rolului activ de promotor a centrelor de informare turistică – funcţionare, dotare,
materiale utile, personal pregătit
3. Promovarea activă a pachetelor turistice (agroturism, ecoturism, turism montan, ciclism rural, )
care să asigure o ofertă turistică diversificată
Promovarea şi sprijinirea activităţilor agroturistice –zona Bran -Moieciu
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4. Continuarea realizării de instrumente de vizibilitate a obiectivelor – indicatoare și panouri
de informare

Perspective de dezvoltare

5. Promovarea activităţilor/ evenimentelor care pot atrage turişti - realizarea și diseminarea
agendei evenimentelor speciale anuale ce se desfăşoară la nivel de județ. Organizarea de evenimente,
târguri, serbări, scopul acestora fiind acela de a dezvolta latura turistică a judeţului.
6. Valorificarea tradiţiei istorice şi etnografice: punerea în valoare şi promovarea multiculturalităţii
judeţului Braşov: valorificarea obiceiurilor tradiţionale specifice diverselor etnii din judeţul Braşov,
prioritate având cele cu caracter de unicitate: Boriţa – Tărlungeni; obiceiurile junilor – Braşov, Împuşcatul
cocoşului – Apaţa, etc.
7. Sprijinirea şi promovarea manifestărilor anuale de succes: festivalurile medievale, târgul de
Crăciun, Octoberfest, Concursuri aviatice, raliuri, spectacle naţionale şi internaţionale de muzică clasică,
muzică pop, jazz, operă şi muzică populară; festivalurile de teatru, competiţii sportive.

O.3. Sprijinirea dezvoltării iniţiativelor turistice
1. Extinderea, organizarea centrelor turistice de informare care să răspundă adecvat cerinţelor
turiştilor atât din punctul de vedere al bazei de informaţii accesibile, cât şi al personalului calificat în
domeniu – atât în mediul rural cât şi în urban
2. Realizarea/ actualizarea documentației urbanistice pentru centrele istorice ale oraşelor şi
comunelor din judeţ
3. Crearea de zone de agrement şi parcuri turistice care să valorifice în mod pozitiv potenţialul
natural al teritoriului judeţului şi care să contribuie la conştientizarea publicului referitor la importanţa
prezervării mediului înconjurător. (Herghelia Sâmbăta, Hipodrom Braşov, zonele de vânătoare şi siturile
de bird-watching din zona Rupea şi zonele de lacuri de la Rotbav şi Dumbrăviţa, valorificarea râului Olt
în zona ţării Făgăraşului pentru sporturi nautice, zonele de pescuit sportiv, etc.)
4. Formarea şi instruirea personalului implicat în serviciile de turism :
- cursuri de instruire în domeniile dezvoltării produsului turistic, marketing şi e-marketing,
- cursuri de instruire pentru ghizi şi interpreţi,
- cursuri de calificare,/perfecţionare pentru lucrătorii în turism la toate nivelurile,
- înființarea unei școli puternice de turism atât la nivel de studii medii, cât și la nivel de studii
superioare și postuniversitare.
5. Evaluarea, şi catalogarea în mod unitar a calităţii serviciilor turistice la nivelul judeţului prin
intermediul unei structuri profesioniste, acreditate şi acceptate la nivel judeţean.
6. Crearea de muzee vii în diverse perioade ale anului în preajma principalelor monumente istorice;
Rezultate așteptate:
- creșterea calității serviciilor turistice practicate
- creșterea gradului de ocupare în unitățile de cazare din judeţ pe întreaga perioadă a anului
atât în mediul rural, cât şi în uban
- realizarea infrastructurii turistice de calitate – competitivă cu cea din țările vestice
- diversificarea serviciilor în turism;
- menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea calitativă a marketingului turistic ;
- promovarea unitară a județului ca destinație turistică
- valorificarea resurselor culturale și naturale
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Direcția 3. Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene.- Dublarea PIB-ului
braşovean până în 2020.

Perspective de dezvoltare

Restructurările din economia brașoveană din ultimii 20 de ani – în special mediul industrial, au
afectat marile platforme industriale şi zonele monoindustriale și au generat: număr mare de şomeri,
diminuarea veniturilor locuitorilor, scăderea nivelului de trai al populației – diminuarea confortului în
locuințe, lipsa resurselor pentru a investi în educația lor și a copiilor, creșterea numărului indemnizațiilor
de asistența socială – diminuarea bugetelor autorităților locale, migrația forței de muncă și a populației
tinere, tehnologii învechite necompetitive
Economia județeană poate fi revigorată și consolidată prin valorificarea punctelor tari prezente, dar
și a oportunităților oferite: număr relativ mare de IMM- uri, judeţul este puternic urbanizat - 74%
din populație locuiește în orașe si municipii, existența de structuri și infrastructură de dezvoltare a
afacerilor – incubatoare de afaceri, parcuri industriale (atât în mediul rural, cât și în mediul urban),
încă mai există potențial ridicat al forței de muncă ce este calificat în domeniul tehnic, există centrul
universitar politehnic ce implementează programe de cercetare în parteneriat cu firme private.

Obiective și măsuri
O1. Crearea și dezvoltarea de locaţii competitive destinate activităţilor de producţie

1. Reactivarea suprafeţelor economice abandonate în urma fostelor exploatări industriale prin
adaptarea infrastructurii și a utilităţilor şi respectarea reglementărilor de mediu în Braşov, Făgăraş,
Victoria, Zărneşti.
Pentru reactivare fostelor situri industriale, gen Victoria sau Făgăraş se pot favoriza orice fel de activităţi
economice ce pot aduce profituri şi noi locuri de muncă (inclusiv servicii şi entertainment).
2. Asigurarea unor locaţii/ spaţii dotate corespunzător din punct de vedere al utilităţilor şi uşor
accesibile; Va avea priorotate crearea unei baze de date care să poată oferta diverse locaţii din judeţ
pentru investiţii tip “green-field” sau “brown-field” (Prejmer, Feldioara, Hălchiu, Săcele, Râşnov, Zărneşti,
Codlea, Ghimbav. Cristian, Sânpetru, Bod, Hărman, Rupea, Făgăraş, Victoria)
3. Crearea de noi investiţii în judeţ, semnificative ca valoare şi cantitate, mai ales în direcţia dezvoltării
de afaceri noi cu potenţial de creştere rapidă – încurajând mai ales domeniile care produc o valoare
adăugată crescută şi care creează bunăstare la nivel local (industria de soft-uri, IT, call-center, etc).

O.2 Susţinerea iniţiativelor de afaceri

1. Dezvoltarea economică se va baza în mod prioritar pe domeniile care asigură produse cu o valoare
adaugată foarte mare şi care încurajează cercetarea şi inovarea;
2. Dezvoltarea de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de
transfer tehnologic atât în mediul rural cât și în urban – în special în zona metropolitană Braşov, zona
Făgăraş şi Zărneşti.
3. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii informaţionale dedicate mediului de afaceri la nivel
judeţean atât în mediul rural cât și în mediul urban – telefonie/ internet
4. Extinderea infrastructurilor de transport existente necesare mediului de afaceri şi introducerea
unor noi căi şi mijloace de transport în judeţ - construcţia aeroportului, autostrăzii şi centrului integrat
logistic conform celor descrise la O 1 Direcţia 1.
5. Consolidarea structurilor existente şi reprezentative ale mediului de afaceri, precum şi crearea
unor structuri noi cu reprezentat asociative ivitate sectorială de tip cluster economic în diverse sectoare.
6. Facilitarea accesului întreprinzătorilor locali la surse de finanţare şi alte resurse necesare
7. Dezvoltarea industriilor nepoluante (industria IT, nanotehnologii).
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8. Dezvoltarea industriei producătoare de echipamente necesare producerii energiilor alternative şi
poziţionarea industriei braşovene pe loc prioritar la nivel naţional.

Perspective de dezvoltare

9. Extinderea infrastructurii existente de cazare şi conferinţe pentru mediul de afaceri
şi dezvoltarea unor centre de conferinţe, expoziţii şi târguri de mari suprafeţe în zona
metropolitană a municipiului Brașov

O3. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor
informaţionale pentru afaceri
1. Dezvoltarea de parteneriate între Universitatea „Transilvania” şi mediul de afaceri judeţean, şi
încurajarea stagiilor de practică ale studenţilor pe termen lung în unităţile de producţie braşovene.

2. Dezvoltarea de centre de competenţă menite să revigoreze ramurile industriale cu tradiţie la nivel
local prin stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării în rândul acestora şi printr-o mai bună colaborare
între mediul de afaceri şi cel academic
3. Dezvoltarea echilibrată a serviciilor, în special de tip bancar.
Atragerea unor bănci şi a unor fonduri de investiţii în Braşov cu scopul de a crea în Braşov un pol
naţional financiar care să promoveze toate tipurile de instrumente financiare necesare dezvoltării
sectorului public şi privat.
4. Facilitarea relaţionării între mediul de afaceri braşovean și investitori străini. Îmbunătăţirea
accesului la informaţii şi contacte de afaceri internaţionale pentru companiile din judeţ.
Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor Public-Privat în toate sectoarele economiei judeţului.

O.4. Promovarea activităţilor şi produselor

1. Promovarea unitară și constantă a produselor, a mediului de afaceri, precum și a oportunităților
de investiţii/ a resurselor cu sprijinul CCI şi a organizaţiilor de profil.
2. Consolidarea poziţiei judeţului Braşov ca locaţie preferenţială pentru mediul de afaceri prin
promovarea resurselor, serviciilor şi produselor judeţului în rândul potenţialilor investitori, a mediului
de afaceri naţional şi internaţional în general.
3. Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi contacte de afaceri internaţionale pentru companiile
din judeţ, în scopul încurajării schimburilor comerciale internaţionale şi al reducerii soldului negativ al
balanţei comerciale a judeţului.
Rezultate aşteptate prin realizarea activităţilor şi măsurilor:
• reducerea deficitului comercial al judeţului Braşov;
• creşterea ponderii producţiei industriei braşovene faţă de ponderea consumului populaţiei;
• creşterea competitivităţii mediului economic din județ și stimularea creării de noi societăţi ce
vor folosi forța de muncă disponibilă/ existentă
• creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi a serviciilor prin modernizarea
tehnologiilor;
• apariţia de noi locuri de muncă şi scăderea ratei şomajului;
• atragerea de noi investiţii - cu capital autohton dar și străin în localitățile județului
• stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat;
• întărirea potenţialului uman din domeniul inovării şi cercetării;
• îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul de cercetare – dezvoltare şi sectorul economic;
• creşterea competitivităţii firmelor pe pieţele locale şi naţionale.
• valorificarea produselor și pe alte piețe – creșterea valorii exporturilor
• conservarea, protecţia şi igienizarea mediului prin retehnologizarea, utilizarea de tehnologii
nepoluante şi asanarea zonelor degradate prin activităţi industriale va duce la un mediu mai curat
cu efecte directe asupra stării de sănătate a locuitorilor şi a creşterii speranţei de viaţă a acestora
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Direcţia 4.
Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala regiunii de
Dezvoltare Centru.

Perspective de dezvoltare

Având în vedere importanţa economică pe care o are zona metropolitană Braşov la nivel judeţean şi
regional, şi ţinând cont că municipiul Braşov este singurul Pol de Creştere la nivelul regiunii 7 Centru
am considerat necesar să alocăm o direcţie de dezvoltare specială la nivelul strategiei judeţului.
Această Direcţie preia obiectivele detaliate în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană realizat de către
Agenţia Metropolitană Braşov.
Obiectivele generale ale Planului Integrat de Dezvoltare ale Polului de Creştere Braşov sunt:
- Polul de Creştere Braşov – capitala turismului românesc;
- Polul de Creştere Braşov – centru de excelenţă în cercetare-inovare;
- Polul de Creştere Braşov – cel mai important nod de transport şi comunicaţii;
- Polul de Creştere Braşov – standard de viaţă european;
Acest plan are orizont maximal de implementare anul 2020.

4.1. Dezvoltarea durabilă a turismului – Polul de Crestere Brasov capitala turismului
românesc
Un punct important în dezvoltarea turismului în cadrul Polului de Creştere Braşov este reprezentat de
organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European în 2013, eveniment care va promova Polul de
Creștere Brașov drept Capitală a sporturilor de iarnă a României.
Dezvoltarea infrastructurii competiţionale în Braşov, Poiana Braşov, Predeal şi Râşnov (locaţii implicate
în organizarea evenimentului) prin intermediul finanțătarilor de la bugetele locale, guvernamentale
și private (modernizarea domeniului schiabil, amenajarea de trambuline pentru sarituri și a circuitelor
pentru biatlon și construcția de patinoare).
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice prin modernizarea infrastructurii de acces, de agrement și a
infrastructurii istorice și culturale.
Organizarea evenimentelor la standarde internationale precum şi o crestere reală a numărului de turişti
şi a numărului de înnoptări în spaţiile de cazare din întreaga zonă de influenţă a Polului de Crestere
Brasov.

4.2. Dezvoltarea durabilă şi competitivă a economiei brașovene – Polul de Creştere
Braşov Centru de excelenţă în cercetare-inovare şi transfer tehnologic
Pe termen lung, nevoia de competitivitate economică a Polului de Creştere Braşov solicită orientarea
către activităţile de cercetare şi inovare. Prima premisă pentru realizarea acestui deziderat este
asigurată „ipso facto” de prezenţa Universităţii Transilvania. Asigurarea infrastructurii de sprijinire a
afacerilor (prin dezvoltarea unor centre de afaceri, incubatoare de afaceri, spinoff-uri, centre de transfer
tehnologic şi centre logistice) de tip cluster, precum şi a forţei de muncă calificate în concordanţă cu
cerinţele pieţei muncii reprezintă atu-urile dezvoltării economice ale Polului de Creştere Braşov.
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru persoanele defavorizate (rromi, persoane cu dizabilitati,
etc.) si integrarea lor in mediul de afaceri reprezintă un element important al acestui obiectiv.

4.3.Dezvoltarea durabilă a transportului şi comunicaţiilor – Polul de Creştere Braşov nod
de transport şi comunicaţii, centru logistic

Poziţia geografică a Polului de Creştere Braşov se poate dovedi un atu foarte important în dezvoltarea
economică a întregii regiuni.
Dezvoltarea infrastructurii de interconectivitate - transport persoane şi de mărfuri poate crea premisele
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pentru o dezvoltare economică competitivă.
Infrastructura feroviară şi auto s-a dezvoltat în mod natural, ca cel mai important nod de legătură
dintre cele trei regiuni istorice ale Romaniei, fiind în mod traditional al doilea nod de transport, după
București.
Un impact major in PIB-ul Polului de Creștere Brașov îl au centrele comerciale și logistice (10 centre
comerciale, 5 mall-uri și 2 centre logistice).
Dezvoltare bazată pe numărul mare de unități de alimentație publică în zonele turistice din cadrul
Polului și din zonele adiacente (Bran-Rucăr, Făgăraș, Rupea, Covasna-Harghita), dar și pe numărul mare
al populației din zona Polului (circa 400.000 locuitori) și din zonele adiacente (circa 300.000 locuitori).

4.4. Dezvoltarea durabilă a comunităţii braşovene – Standard de viata european in Polul
de Crestere Brasov
Toate domeniile care influenţează condiţiile de viaţă ale populaţiei şi care intră în competenţele
autorităţilor publice trebuie îmbunătăţite, astfel că dezvoltarea infrastructurii sociale este o condiție
sine qua non pentru asigurarea unor servicii de calitate.
Printre acestea se numără: infrastructura de educaţie şi formare profesională şi cea de sănătate, precum
şi promovarea de proiecte sociale care să conducă la dezvoltarea societăţii civile, la promovarea
multiculturalismului şi a convieţuirii cu minorităţile, la dezvoltarea parteneriatelor între ONG-uri şi
autorităţi şi instituţii publice etc.
Îndeplinirea acestui obiectiv va duce la îmbunătăţirea mediului social și natural, a accesului la servicii
sociale şi de educaţie de calitate, premise esenţiale ale creşterii calităţii vieţii în zona Polului de Creştere
Braşov.
O activitate importantă a Agenției Metropolitane Brașov va fi cea de monitorizare permanentă a
nivelului calității vieții prin Centrul Regional de monitorizare a calității vieții.
Detalii privind proiectele prioritare şi rezultatele aşteptate se găsesc în Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană a Polului de Creştere Braşov
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Direcţia 5.
Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov – capitala verde
a României.

Perspective de dezvoltare

Dezvoltarea durabilă a judeţului presupune mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane în strânsă
legătură cu conservarea și protecția mediului și a resurselor naturale.
Punctele slabe identificate care au condus la propunerea direcției sunt:
- slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind managementul ariilor protejate
- Situri Natura 2000;
- resursele financiare scăzute, personal nespecializat în managementul ariilor protejate, a speciilor
şi habitatelor de interes comunitar;
- prezența braconajului atât în pădurile publice cât și în cele private nu există un sistem coerent
de informare a publicului cu date privind starea mediului;
- sistemul actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu nu acoperă integral teritoriul administrativ al judeţului
- infrastructura deficitară pentru colectarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor (lipsa
unui depozit ecologic care să deservească zona Făgăraș sau promovarea unei variante alternative);
- nivel redus de ape uzate epurate conform în unele zone ale județului
Obiectivele propuse pentru diminuarea acesrot efecte sunt:

O.1. Protecţia atmosferei

1. Reducerea poluării datorată transporturilor prin: promovarea investiţiilor în centurile ocolitoare
urbane şi rurale, promovarea mijoacelor de transport public sau particular nepoluante, monitorizarea şi controlul sever al emisiilor auto pe teritoriul judeţului.
2. Reducerea poluării industriale prin impunerea utilizării de tehnologii şi instalaţii performante în
activităţile industriale şi a celor care intră sub incidenţa Directivelor Consiliului European (2001/80/
CE şi 1999/13/CE). Monitorizarea permanentă a principalilor poluatori industriali
(ex. Victoria - majoritatea populaţie din zonă resimte poluarea aerului şi apei cauzată de unul din
agenţii economic din oraş)
3. Reducerea poluării datorată gazelor cu efect de seră – alinierea la măsurile luate la nivel
naţional pentru respectarea obligaţiilor asumate de către România în acest sens. Prioritară va fi
restructurarea CET Braşov şi eliminarea combustibilului bazat pe cărbune pentru producerea energiei termice. Promovarea investiţiilor în energii regenerabile: microhidrocentrale în zona munţilor
Făgăraş şi centrale solare în restul judeţului pentru producerea energiei electrice.
4. Reducerea poluării fonice în mediul urban - monitorizarea şi controlul periodic al nivelului
poluării fonice.
5. Realizarea noilor platforme industriale în afara zonelor urbane, în zonele desemnate prin PUG
în acest sens.

O.2. Managementul durabil al apei

1. Asigurarea apei potabile de calitate pentru toţi locuitorii judeţului
Investiţii în reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă-canal la nivelul judeţului: În prezent se
derulează de către Compania Apa Braşov . Proiectul “Reabilitarea şi Extinderea Sistemelor de
Apă şi Canalizare din judeţul Braşov”, proiect finanţat prin POS MEDIU Axa 1 şi care are termen
de finalizare iulie 2013. Acest proiect acoperă jumătatea estică a judeţului. Muncipiul Făgăraş
este inclus în aplicaţia POS MEDIU Axa 2 ce o va depune spre evaluare şi finanţare judeţul Sibiu.
Comunităţile rurale din zona Făgăraş şi din restul judeţului au încercat obţinerea de fonduri pentru
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2. În Judeţul Braşov se va defini un operator unic în domeniul managementului apei care va avea
foarte probabil şi rol de operator regional sau microregional pentru asigurarea rentabilităţii.

O.3. Managementul deşeurilor

1. Managementul integrat al deşeurilor (menajere, industriale, toxice şi periculoase). Prioritară
este promovarea şi implementarea în perioada 2011-2015 a proioectului “Managementul Integrat al
Deşeurilor Menajere la Nivelul Judeţului Braşov” finanţat prin intermediul POS MEDIU Axa 2.
2. Se vor sprijinii parteneriatele public-private pentru managementul deşeurilor toxice şi periculoase).
3. Sprijinirea proiectelor care încurajează colectarea selectivă a deşeurilor, reciclarea şi recuperarea
deşeurilor menajere şi industriale. (Crearea unui centru de colectare a uleiului alimentar folosit în
gospodării, şi a unui centru de colectare a electrocasnicelor).

O4. Protecţia şi conservarea naturii

1. Management durabil al ariilor naturale protejate din judeţul Braşov –
Preluarea în custodie a tuturor ariilor protejate şi siturilor Natura 2000, întocmirea planurilor de
management a ariilor naturale care să prevadă măsuri pentru reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate
Stimularea participării la acţiunile de conservare a diversităţii biologice a organizaţiilor neguvernamentale din judeţ şi a tinerilor cu promovarea în rândul acestora a principiilor dezvoltării durabile.
Managementul riscurilor naturale şi a accidentelor de mediu antropice.
Promovarea programelor de educare şi mărirea a interesului cetăţenilor în sensul protejării mediului
2. Protejarea şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună
Implementarea de măsuri concrete de prevenire și protecție, precum şi asigurarea monitorizării
ariilor protejate prin alocarea e resurse umane, tehnice şi financiare în acest sens.
3. Managementul durabil al pădurilor. Asigurarea respectării regimului de exploatări silvice prin
intermediul managerilor ocoalelor private şi de stat.
4. Prevenirea furturilor din păduri prin implicarea deopotrivă a instituţiilor statului, şi a proprietarilor de păduri pentru impunerea măsurilor punitive asupra celor găsiţi vinovaţi de furturi din
pădurile private sau publice
Extinderea acestor măsuri pentru prevenirea şi împiedicare braconajului.
5. Managementul durabil al calităţii solurilor
colaborarea între instituţiile de profil, proprietarii de terenuri şi adminsitraţiile locale pentru inventarierea terenurilor degradate, şi implemetarea de programe specifice de reabiltare a acestor
terenuri.
Rezultate propuse:
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivelul localităţilor judeţului;
• conştientizarea publicului/ cetăţenilor privind responsabilităţile pentru protecţia mediului
• întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG- urilor de mediu ;
• promovarea parteneriatului între autorităţile locale, ONG şi sectorul privat;
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Direcţia 6.
Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/ valorilor de
“Braşovean”.

Perspective de dezvoltare

O.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, creşterea calităţii serviciilor în
unităţile de învăţământ.
1. Renovarea sau construirea grădiniţelor, şcolilor şi anexelor acestora (ex. clădiri şi anexe
sportive) numai în concordanţă cu prognozele demografice şi prognozele cifrele de şcolarizare.
Vor avea prioritate şcolile care în prezent sunt suprapopulate şi situate în zone cu creştere
demografică (ex. Şcoala 5 din Săcele –cartier Gârcini)
Dotarea, modernizarea și echiparea şcolilor cu materiale şi echipamente care pot susţine procesul
de învăţare adaptat la cerinţele noi.
Va avea prioritate creşterea numărului de PC-uri, componente IT precum şi asigurarea accesului la
Internet – broadband în unităţile de învăţământ.
2. Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la grădiniţe şi şcoli în zonele greu accesibile sau în care transportul public este deficitar.
3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi crearea Institutului de Cercetare Inovare Dezvoltare de către Universitatea „Transilvania” – Braşov.
Încurajarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi a stagiilor de practică a elevilor şi studenţilor.
4. Propunerea la nivel naţional de modificare legislativă care să permită reînfiinţarea şcolilor
profesionale şi de meserii.
5. Încurajarea schimburilor de experienţă între unităţi de invăţământ din ţară şi din străinătate cu
scopul eficientizării actului de învăţământ;
6. Dezvoltarea sistemului de evaluare şi îndrumare a elevilor pentru a maximiza şansele de
încadrare în muncă a absolvenţilor;
7. Adaptarea permanentă la cerinţele pieţei muncii.
- dezvoltare parteneriate mediu educaţional – cercetare – mediu de afaceri.
- colaborarea/consultarea între prestatorii de servicii educaţionale şi investitori pentru
desfăşurarea cursurilor pentru recalificarea forţei de muncă a şomerilor, a persoanelor disponibilizate în concordanţă cu cererea şi oferta forţei de muncă.
- încurajarea proiectelor tip “life-learning” şi învâţământ la distanţă pentru facilitarea recalificării şi
perfecţionării tuturor categoriilor de vârstă.
- promovarea programelor de perfecţionare a cadrelor didactice
- încurajarea activităţilor extracurriculare, având prioritate proiectele cu un mare impact social la
care participă elevii şi cadrele didactice.
- acordarea de facilităţi pentru stabilirea cadrelor didactice în zona rurală a judeţului Braşov,
- crearea de parteneriate între şcoală şi sectorul privat în vederea formării şi cooptării timpurii a
elevilor pe piaţa muncii
8. Încurajarea proiectelor care sprijină incluziunea socială a grupurilor dezavantajate (în special
rromi) şi care previn abandonul şcolar.
Promovarea parteneriatelor public-private pentru prevenirea abandonului şcolar.
9. Eficientizării actului educaţional
- redirecţionarea resurselor bugetare în sistemul de învăţământ în vederea
-optimizarea numărului studenţi-profesori în universităţile private şi publice.
Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce provin din familii defavorizate
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O2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate, creşterea calităţii serviciilor în unităţile medicale.

Perspective de dezvoltare

1. Construcţia Spitalului Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem integrat de
servicii de sănătate
2. Modernizarea şi echiparea unităţilor sanitare şi a secţiilor de urgenţă, a serviciului de
judeţean de ambulanţă
3. Asigurarea resurselor pentru derularea serviciilor medicale şi plata adecvată a personalului
medical şi sanitar
4. Asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţia întregului judeţ, la distanţe rezonabile
faţă de zonele de reşedinţă Reducerea inegalităţilor în accesul la servicii de sănătate de calitate
5. Propunere legislativă care să permită coexistenţa sistemului de asigurări de sănătate de stat
cu cel privat
Încurajarea parteneriatelor public-privat în acest sector înfiinţarea unor servicii de îngrijire la domiciliu a pacienţilor, servicii private sau finanţate de la bugetul de stat, cu scopul economisirii
resurselor spitaliceşti şi creării de locuri de muncă.
6. Încurajarea proiectelor care au ca scop măsuri de prevenţie şi/sau eficientizarea tratamentelor
în ambulatoriu
7. Înfiinţarea de centre de recuperare medicală, centre de recuperare psihologică, centre de recuperare anti-drog,

O3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de protecţie socială, creşterea calităţii
serviciilor în unităţile de specialitate.

1. Crearea unor programe de incluziune socială pentru persoanele defavorizate- în special persoane de etnie rromă; dezvoltarea unor programe de integrare în societate a rromilor din judeţ care
să ducă la motivarea şi implicarea populaţiei rromă în diverse activităţi şi crearea de locuri de muncă
pentru aceştia
2. Integrarea socială a tinerilor din sistemul de instituţii sau plasament familial, în special a tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi părăsesc instituţiile de ocrotire;
3. Înfiinţarea de alternative de tip rezidenţial (adăposturi temporare, centre de tranzit, centre de
criză, locuinţe protejate, case de tip familial);
4. Înfiinţarea de alternative de tip nerezidenţial (centre de zi, centre de consiliere, cluburi, centre
de terapie şi recuperare);
5. Implicarea în activităţi la nivel local a persoanelor care beneficiază de ajutor social şi respectarea strictă a legii care prevede prestarea unei munci în schimbul acordării de ajutor social; Acces neîngrădit la pregătirea şi formarea personalului implicat în activităţi de protecţie socială - cursuri, programe de specialitate
6. Încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii alternative;
Dezvoltarea colaborării între instituţiile locale din domeniul asistenţei sociale, serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi ONG-urile de profil, în vederea furnizării de servicii adaptate nevoilor concrete ale persoanelor aflate în situaţii de risc;
Construirea de locuinţe sociale pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate sau în situaţii de
risc;
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Încurajarea proiectelor care sprijină diminuarea numărului de persoane fără adăpost şi a numărului
de cerşetor

O4 – Redefinirea Statutului de Braşovean – consolidarea/ redefinirea valorilor, a
indetităţii de cetăţean al judeţului Braşov

Perspective de dezvoltare

1.Derularea de proiecte care promovează valorile cultural-istorice şi umane din/ale judeţului
Braşov;
2. Dezvoltarea proiectelor care promovează exemple de bune practici ale unor cetăţeni braşoveni:
- Înfiinţarea unui sistem de evaluare şi acordare a titlurilor onorifice şi de recunoaştere a unor
merite (ex. cetăţean de onoare şi promovarea distincţiei „Sunt Braşovean”) atât pentru
braşovenii rezidenţi cât şi pentru braşoveni din ţară sau din diaspora.
- Încurajarea proiectelor care sprijină crearea de locuri de muncă part-time pentru studenţi
- Încurajarea campaniilor anti-drog şi anti-violenţă
- Încurajarea proiectelor care sprijină schimbarea percepţiei cetăţenilor asupra bunurilor publice
3. Măsuri de prevenire a migrației forţei de muncă tânără prin:
- acordarea de facilităţi tinerilor pentru construirea de locuinţe (credite avantajoase, terenuri gratuite prin aplicarea corespunzătoare a Legii 15/2003) în mediul rural şi urban.
- adaptarea angajaţilor la cerinţele actuale de muncă în vederea găsirii şi ocupării unui loc de
muncă, în meserii care nu corespund pregătirii profesionale iniţiale (cursuri)
- facilitarea participării la cursuri de calificare pentru potenţialii angajaţi
-acordarea de facilităţi pentru crearea de noi locuri de muncă
4. Crearea mai multor locuri de agrement şi a spaţiilor verzi şi de recreere în localităţile
judeţului,

O.4.Îmbunătăţirea capacităţii administrative

1. Crearea de către instituţiile publice a unui sistem eficient pentru preluarea reclamaţiilor şi
asigurarea feed-back-ului.
2. Comunicarea și implicarea locuitorilor în luarea deciziilor autorităților locale
3. Reorientarea şi redistribuirea resurselor bugetare în vederea eficientizării serviciilor de stat
4. Eficientizarea comunicării între instituţiile statului
5. Încurajarea proiectelor care sprijină ridicarea nivelului de integritate – transparenta a
administraţiei publice locale şi eliminarea birocratiei, realizarea de proiecte în parteneriat sectorul
public şi ONG.
6. Sprijinirea cu prioritate a proiectelor care contribuie la creşterea siguranţei cetăţeanului
atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
Colaborarea dintre instituţiile statului şi societatea civilă pentru sprijinirea combaterii criminalităţii şi
creşterea siguranţei cetăţeanului.
Se vor sprijini pe de o parte proiectele care încurajează participarea voluntară a cetăţenilor la monitorizarea ordinii publice (inclusiv reducerea numărului de cerşetori şi copii ai străzii) iar pe de altă
parte proiectele care stimulează angajaţii din instituţiile statului care răspund de asigurarea ordinii
publice;
7. Refacerea Planurilor de urbanism în concordanţă cu caracteristicile localităţilor şi cu principiile dezvoltări durabile şi impunerea cu stricteţe a regulilor urbanistice;
Rezultate propuse
• creşterea calităţii vieţii şi a siguranţei cetăţeanului,
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• favorizarea accesului la educaţie a populaţiei
• modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului educaţional, de sănătate şi de protecţie
socială în concordanta cu nevoile de dezvoltare integrata, economica şi sociala, pe termen mediu şi lung a localităţilor va avea drept rezultat creşterea standardului de viata al locuitorilor;
• creşterea rolului instituţiilor de învăţământ
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în judeţ, mai ales în zonele dezavantajate
• renaşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate şi a mândriei de a fi braşovean
• implicarea societăţii civile în luarea deciziilor ce privesc dezvoltarea comunităţilor

Direcția 7.
Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri.
Dezvoltarea mediului rural ce reprezintă 77% din teritoriu, - este o prioritate prin care se urmăreşte
punerea în practică a unei politici integrate care să permită oferirea de condiţii de viaţă şi de locuire
adecvate pentru întreaga populație a județului.
Dezvoltarea rurală în judeţul Braşov implică valorificarea potenţialului existent în acest spaţiu –
tradiţii și obiceiuri, cultură, mediu nepoluat.
Agricultura - în special sectorul zootehnic, procesarea produselor agricole, meşteşugurile, turismul
rural, agroturismul, ecoturismul, reprezintă oportunităţi de creștere a calității vieții.
Tendinţa de migrare a populaţiei din mediul rural, lipsa mijloacelor de valorificare a produselor
agricole şi a activităţilor agricole în general au condus la practicare unui activități agricole de
subzistenţă ce a generat:
- suprafețe agricole aflate în repaus ce se degradează
- scăderea efectivelor de animale
- abandonarea păşunilor rurale şi degradarea solului
- practicarea agriculturii cu mijloace rudimentare şi tehnologie învechită/ neperformantă.
- marketingul comun al produselor agricole provenite de la micii producători nu se
realizează decât la un nivel mic
- medie de vârstă relativ ridicată a agricultorilor/ a personalului implicat în activitățile agri
cole
- lipsa investițiilor în sistemul de irigații și de desecare.
- atractivitate redusă a producției agricole datorită raportului nefavorabil între prețul de
producţie şi cel de desfacere
Agricultura în județul Braşov poate fi valorificată ca motor al dezvoltării rurale prin exploatare
resurselor și oportunităților existente
- existența de unități cu capacitate mare de procesare și valorificare a produselor animale
- bogat fond cinegetic şi forestier, important atât la nivel naţional, cât şi internaţional
- produse tradiţionale atestate la nivel naţional
- existența inițiativelor de asociere în mediul rural – grupurile de acțiune locală
- demararea de proiecte integrate de reabilitare a infrastructurii în cadrul măsurii 322 a
PNDR- Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale

Obiective și măsuri
O.1. Reforma structurală a practicării agriculturii

- emiterea tuturor titlurilor de proprietate la nivelul judeţului;
- susţinerea de propuneri legislative care să sprijine transferul de proprietate şi/sau comasarea
terenurilor agricole;
- impunerea penalităţilor pentru suprafeţele de teren agricol nelucrate;
- sprijinirea asocierii micilor producători agricoli pentru transformarea gospodăriilor de
subzistenţă în exploataţii agricole comerciale orientate către economia de piaţă
- creşterea calitativă şi cantitativă a producţiilor agricole: - dotarea exploataţiilor agricole cu
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utilaje pentru respectarea tehnologiilor agricole moderne şi asigurarea accesului la seminţe şi/
sau material genetic de înaltă calitate.

O.2.Dezvoltarea zootehniei

Perspective de dezvoltare

- susţinerea şi dezvoltarea activităţilor pentru creşterea animalelor în special în zona de nord a
judeţului şi în zona Făgăraş folosind material genetic de calitate.
- importul de rase de ovine şi bovine cu randamente sporite la producţia de carne.
- refacerea pajiştilor şi a păşunilor comunale cu asigurarea defrişărilor periodice şi a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare; asigurarea încărcării optime a păşunilor cu animale pentru menţinerea
calităţii păşunilor
- refacera sistemelor de irigaţii cu respectarea normelor de dezvoltare durabilă şi protejarea
resurselor de ape subterane;
- menţinerea, refacerea şi construcţia de diguri în zonele cu risc de inundaţii;
- monitorizarea utilizării de îngrăşăminte chimice, pesticide şi seminţelor modificate genetic pe
tot teritoriu judeţului;
- creşterea productivităţii muncii prin creşterea cunoştiinţelor personalului care lucrează în
agricultură;
- conservarea, dezvoltarea şi promovarea culturilor tradiţionale şi a raselor animale cu tradiţie:
cartof, sfeclă de zahăr, bubaline.
- menţinerea unui management durabil şi respectarea rolului multifuncţional al pădurilor - diversificarea producţiei şi deschiderea către noi oportunităţi de piaţă - energia regenerabilă
- asigurarea unui sistem eficient de pază a suprafeţelor agricole în baza unui parteneriat între
instituţiile statului responsabile de asigurarea ordinii publice, administraţiile locale şi asociaţiile
de proprietari sau de agricultori.
- scordarea la timp a subvenţiilor şi folosirea eficientă a programelor de ajutorare şi finanţare a
agricultorilor.

O.3 .Sprijinirea iniţiativelor agricole

- promovarea marketingului produselor agricole prin crearea unei burse de produse agricole, sprijinirea organizării de târguri de profil şi a unui mecansim de îndrumare a fermierilor.
- acordarea de facilităţi celor care practică activităţi economice performante în agricultură şi/sau
activităţi economice de altă natură în zonele rurale
- informare și consilierea continuă a agricultorilor cu privire la oportunitățile de dezvoltare și de
investiții
- sprjinirea proiectelor care promovează schimburi de experiență și exemple de bună practică
între agricultori şi/sau importul de material genetic performant
- sprijinirea omologării şi promovării produselor agroalimentare cu specific local (brânza în
coajă de brad, brânza de bivoliţă, ceapa de Făgăraş, vinul de rozinci, rachiul de brad, brânza
fermentată de Homorod, caşcaval de Jibert, pâinea cu cartofi etc)
- parteneriate de desfacere a produselor agricole specifice judeţului Braşov pe pieţele unor
comunităţi locale din România şi Uniunea Europeană alese ca ţinte comerciale
- încurajarea proiectelor care favorizează atitudinea consumatorului faţă de produsele locale şi/
sau tradiţionale

O4. Sprjinirea activităţilor non-agricole.

- promovarea și încurajarea activităţilor conexe generatoare de venit (agroturism, apicultură,
acvacultură, sericicultură, cultivarea ciupercilor, a plantelor medicinale, activităţi meşteşugăreşti,
etc).
- promovarea agroturism autentic
- promovarea ecoturismului autentic
- promovarea meşteşugurilor şi tradiţiilor din zonele rurale
- încurajarea proiectelor care contrbalansează fenomenele de îmbătrânire a populaţie şi de
migraţie a forţei de muncă din rural;
- promovarea legislaţiei care să ofere facilităţi reale tinerilor care se stabilesc în zona rurală şi
practică agricultură la standarde europene în baza unor criterii de selecţie mai facile;
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Rezultate aşteptate:
• crearea de noi locuri de muncă în mediul rural în special în zona de nord a județului
• creșterea veniturilor populaţiei din mediul rural din valorificarea potențialului agricol
• apariția unor noi societăți/ organizații/ cooperative agricole
• reducerea diferențelor de dezvoltare/ disparităților dintre mediul rural si cel urban.
• creșterea competitivității atracțiilor turistice rurale bazate pe unicitatea tradițiilor locale și a obiceiurilor culturale
• atragerea în circuitul agroturistic/ turism rural/ turism ecologic a unor locații rurale, în zone izolate, fără alte alternative de venituri;
• menținerea și dezvoltarea funcțiilor economice, ecologice si sociale ale pădurilor din zonele
rurale;
• extinderea zonelor împădurite în scopul creșterii valorii adăugate a produselor forestiere;
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IV.

Monitorizarea,
evaluarea
şi actualizarea
strategiei
Perspective de

Monitorizare
Un document de planificare pe termen mediu şi lung are valoare şi îşi atinge scopul programatic
pentru dezvoltarea județului în condiţia adapatabilităţii lui la modificările şi evoluţiile societăţii. O
strategie de dezvoltare este un document viu care trebuie analizat şi readaptat periodic, periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali la nivel judeţean funcţie de ritmul transformărilor majore
ale soietăţii.

Monitorizarea, evaluarea şi actualizarea strategiei

Pentru a asigura un sistem coerent şi eficient de analiză şi pentru a propune în timp util soluţii în
vederea readaptării măsurilor şi, eventual, obiectivelor strategiei se impune:
1. Numirea /organizarea/ formarea unei structuri interinstituţionale sau a unui departament
de planificare şi dezvoltare strategică la nivelul județului (care să funcționeze fie în cadrul ADDJB,
fie Consiliul Județean) care să aibă drept scop monitorizarea stadiul de implementare a obiectivelor
propuse în strategiei în funcție de planul de implementare – de prioritățile stabilite;
2. Formarea/ instruirea/ pregătirea resurselor umane – a echipei de lucru din cadrul structurii constituite pentru a se asigura capabilitatea implementării strategiei. Se impune existența unei
structuri de bază – care va asigura managementul şi activitățile zilnice formată din 3-5 persoane
şi personal din cadrul instituțiilor județene responsabile cu îndeplinirea principalelor obiective şi
direcții strategice – aceştia se vor întâlni lunar şi vor prezenta stadiul sau/şi vor solicita sprijin.
Rolul organismului creat este de evaluare periodică a acțiunilor concrete, a proiectelor necesar a fi
realizate pentru a îndeplini obiectivele propuse dar şi oferirea de sprijin în elaborarea de proiecte.
Structura de bază – formată din personal ADDJB şi Consiliu Județean
Structura extinsă va fi formată din reprezentanți ai:
Instituției Prefectului
Direcţiei Judeţene de Statistică;
Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală,
Agenţiei de Mediu,
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov,
Reprezentanţi ai mediului academic Universitatea Transilvania,
Camerei de Comerţ şi Industrie
Agenției Metropolitane Braşov,
Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov
Experți externi
După identificarea personalului desemnat de instituții se va prezenta şi completa planul anual de
implementare în funcție de prioritățile şi măsurile stabilite.
Se va elabora un buget anual estimativ necesar acțiunilor propuse – în funcție de prioritizarea
măsurilor şi obiectivelor concrete.
Monitorizarea conferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea planului de acţiune,actualizarea
termenelor prevăzute iniţial şi anticipează eventualele riscuri. Instrumente de monitorizare utilizate
în procesul de implementare a strategiei:
- calendar de monitorizare ce presupune determinarea termenelor limită pentru realizarea
acţiunilor, elaborarea rapoartelor de monitorizare;
- rapoarte periodice: elaborarea semestrială sau în funcţie de nevoi pentru determinarea stadiului
în care se află procesul de implementare a strategiei;
- reuniuni de lucru: organizarea unor întâlniri periodice ale grupului/ structurii - , persoanele
implicate direct în implementarea strategiei şi alte persoane interesate - conform calendarului
stabilit.
Evaluarea strategiei presupune:
Autoevaluare – în funcţie de modul de realizare a rezultatelor şi în funcţie de indicatorii de
performanţă stabiliţi.
Evaluare externă – cu concursul unor evaluatori/experţi externi şi neutri- direcţia de dezvoltare
durabilă din cadrul CJ.
Rezultatele evaluării asigură continuitate în privinţa conturării şi evidenţierii în perspectivă a obiectivelor strategice, determinând elaborarea unei strategii fezabile şi viabile.
Strategia necesită a fi revizuită/actualizată din 3 în 3 ani şi în cazul în care este necesar – modificarea contextului economic, a obiectivelor, cu o periodicitate mai mare.
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