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RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE 

 HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL  
 

 
Privind: aprobare „Strategie privind Infrastructura de Educatie Timpurie a Municipiului 
Brasov”. 

Scopul redactarii Strategiei este de a evidentia analiza contextului urban si evolutia demografica 
a acestuia, nevoia de investitii la nivelul unitatilor de invatamant implicate in procesul de educatie 
timpurie, pentru facilitarea acesului la serviciile de educatie de calitate si sustenabilitatea acestora pe 
termen lung.  
   Pentru asigurarea unui proces de dezvoltare corespunzator cu aspiratiile si nevoile fiecarei 
persoane in parte, municipalitatea trebuie, sa asigure conditii optime de infrastructura educationala la 
care sa aiba acces egal si facil toti potentialii beneficiari. De calitatea infrastructurii de educatie si a 
dotarilor sale depinde in mare masura calitatea procesului educational si efectele sale asupra copiilor/ 
elevilor.  

 
Intrucât achizițiile din primii ani de viață ai copiilor (de la naștere până la intrarea în școală) 

sunt esențiale pentru susținerea procesului de dezvoltare ulterior, trebuie realizate investiții în 
educația timpurie, trebuie avute în vedere în egală măsură cu cele privind infrastructura școlară.  

 
Având în vedere extinderea obligativității educației începând cu anul 2023 pentru copiii cu 

vârste de patru ani, a dinamicii demografice locale și a unor oportunități de finanțare a investițiilor în 
infrastructura de educație timpurie (Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul 
Operațional Regional 2021-2027), Strategia a fost elaborată pentru a fundamenta deciziile 
municipalității brașovene cu privire la tipul, locul și dimensiunile investițiilor.  

În acest scop, ea a fost fundamentată pe: 
 profilul demografic al fiecărui cartier al municipiului, cu detalii pentru categoria de vârstă 0-6 

ani (corespunzătoare nivelelor de educație timpurie) 
 inventarul infrastructurii educaționale existente la nivel de cartier (creșe, grădinițe) 
 prognozele privind necesarul de unități/spații/dotări educaționale raportate la prognozele 

privind evoluția populației de vârstă școlară  
 nevoia de integrare și acces la infrastructura și serviciile de educație a copiilor cu dizabilități 
 constrângeri determinate de pandemia COVID 

 
Faţă de cele prezentate mai sus şi raportat la prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), 
art. 139, alin. (1), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre 
privind aprobare privind „Strategie privind Infrastructura de Educatie Timpurie a Municipiului 
Brasov”. 
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