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Statutul Municipiului Braşov

Capitolul I - Prezentare generală

Prezentul statut este elaborat în temeiul prevederilor art. 104 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, şi cuprinde date şi elemente specifice care
individualizează Municipiul Braşov în raport cu celelalte municipii din România.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, actualizată, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Anexa 2, Secţiunea 3.8 Localităţi urbane de rangul I, Municipiul
Braşov este municipiu de rangul I.

Municipiul Braşov este persoană juridică de drept public care are ca scop administrarea eficientă
a resurselor comunităţii.

I.1. Poziţia geografică

a) Aşezare, suprafaţă şi delimitarea teritorială

Poziţia geografică constituie unul din factorii însemnaţi care au influenţat dezvoltarea oraşului
Braşov. Situarea sa la interferenţa unor regiuni geografice, fiecare cu resurse naturale specifice,
complimentare, depresiunea Bârsei şi rama muntoasă care o încadrează în partea ei de sud: Ciucaş, Piatra
Mare, Postăvarul, Bucegi, Piatra Craiului, a impus un puternic schimb de produse. Deşi foarte impunători
prin masivitatea lor, aparent greu de traversat, munţii care înconjoară Depresiunea Bârsei au oferit atât în
trecut, cât şi în prezent, prin pasurile lor (Bran-Fundata, Predeal, Bratocea, Întorsura Buzăului, Oituz,
Tuşnad, Racoş, Vlădeni), posibilitatea unei puternice şi intense circulaţii. Trecătorile carpatice au
condiţionat convergenţa unor importante căi comerciale orientate spre oraşul Braşov (drumurile Branului,
cel al Prahovei sau al Timişului, al Teleajenului, Buzăului, Braşovului, Ghimeşului etc.), care legau
ţinuturile transcarpatice cu cele dunărene, balcanice şi mediteraneene.

Vatra oraşului, apărută iniţial pe locul actualului cartier Braşovul Vechi, se mută mai târziu
sub poalele Tâmpei, pe un sector ferit de inundaţii şi uşor de apărat. În evoluţia teritorială, Braşovul s-a
revărsat din partea superioară a Piemontului Oraşului, pe toată suprafaţa lui, spre nord şi est, afectând
câmpia piemontană şi, parţial, fundul Depresiunii Bârsei; o mare extindere a oraşului Braşov se mai
constată pe valea Scheiului şi pe conul de dejecţie cu acelaşi nume. Ca urmare, forma vetrei sale este în
principal aceea a Piemontului Oraşului, extremităţile dezvoltându-se şi pe părţile terminale ale dealurilor
Melcilor, Tâmpa,Warthe, Sprenghi. Construcţiile lui se desfăşoară între o altitudine maximă de 650 m
şi minimă de 520 m.

Municipiul Brasov, situat în partea central-estică a României la 45˚38’ latitudine nordică şi
25˚35’ longitudine estică şi o altitudine medie de 625 m, se află la poalele masivului Tâmpa (960 m).

Din suprafaţa totală a judeţului - 536.309 ha, municipiului Braşov ocupă 11.072 ha din care
teritoriu intravilan este de 10.410,7 ha.

Judeţul Braşov se învecinează cu 8 judeţe: Argeş (la sud-vest pe o distanţă de 72 Km),
Dâmboviţa (la sud pe o distanţă de 15 Km), Prahova (la sud-est pe o distanţă de 73 Km), Buzău (în
extremitatea la sud-estică pe o distanţă de 2 Km), Covasna (la est pe o distanţă de 144 Km), Harghita (la
nord pe o distanţă de 35 Km), Mureş (la nord-vest pe o distanţă de 28 Km) şi Sibiu (la vest pe o distanţă
de 88 Km).

Municipiul Braşov se învecinează la nord-vest cu localitatea Hălchiu, la nord-est cu Bod şi
Sânpetru, la est cu Hărman, în sud-est cu Săcele şi la sud cu localitatea Predeal. În partea de sud-vest are
ca localităţi vecine Râşnov şi Cristian, iar în vest Ghimbav.

b) Relief

Municipiul Braşov este aşezat în Depresiunea Bârsei, la poalele Tâmpei şi ale prelungirilor
nordice ale masivului Postăvarul.

Depresiunea Bârsei este situată în curbura internă a Carpaţilor, în zona de contact a Carpaţilor
Orientali cu cei Meridionali şi este de origine tectonică, fiind formată la sfârşitul pliocenului şi începutul
erei cuaternare. Este cea mai mare şi mai tipică depresiune intramontană din Carpaţii româneşti,
înconjurată de M-ţii Baraolt, Bodoc şi Nemira (N), de M-ţii Vrancei (E), M-ţii Buzăului (S-E), de M-ţii
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Ciucaş, Piatra Mare, Postăvarul, Bucegi, Piatra Craiului (S), de M-ţii Ţagla, Măgura Codlei şi Perşani (V)
şi drenată de cursul superior al Oltului şi afluenţii săi.

Muntele Tâmpa, cel care domină oraşul Braşov, este de fapt o deviaţie a Masivului Postăvarul cu
altitudinea de 960 m.

Masivul Postăvarul face parte din Munţii Bârsei şi are înălţimea de 1.799 m. Calcarele jurasice şi
conglomeratele cretacice îi imprimă un profil expresiv de piramidă.

c) Climă

Clima Municipiului Braşov are un specific temperat-continental, caracterizându-se prin nota de
tranziţie între temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental: mai umedă şi răcoroasă în
zonele de munte, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele mai joase.

Inversiunile de temperatură nu sunt numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul iernii
nu se înscriu în valorile extreme. Cantitatea de precipitaţii este relativ mai ridicată ca urmare a
contrastelor diurne mici.

Temperatura medie multianuală a aerului este de 7,6°C; temperatura maximă absolută fiind de
37°C în luna august, iar temperatura minimă absolută a fost înregistrată la Bod în 25 ianuarie 1942 –
38,5°C.

Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 de zile pe an. Numărul mediu al zilelor
de iarnă este de aproximativ 50 pe an.

Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.
La nivelul municipiului cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 124,8 mm, iar durata

medie anuală a stratului de zăpadă este de 70,8 zile. Adâncimea de îngheţ este conform STAS 6054/77
de 0.90 – 1.00 m.i. Din punct de vedere al zonei seismice, Braşovul este amplasat în zona D şi se
caracterizează, conform Normativului P100/92, prin coeficienţi ks  0.16 şi Tc  1.0, iar conform STAS
11.100/77 în zona cu intensitate seismică de grad 7.

d) Căi de acces

d.1 Terestre

Municipiul Braşov este amplasat pe coridorul paneuropean IV, la intersecţia a 7 drumuri
europene, naţionale şi judeţene şi asigură posibilitatea de legătură cu orice destinaţie din ţară: E60-
DN1-E68, E60-DN13, 574-DN73, E574-DN11, DJ103A, DJ103, DJ103C şi DJ101H.

Actualmente accesul rutier din/spre municipiul Braşov, se realizează astfel:
pe E 60 spre Bucureşti (168 km);
pe DN 73/E 574 spre Piteşti (136 km);
pe E 68 spre Sibiu (143 km);
pe E 60 spre Tg. Mureş (171 km);
pe E 574 spre Bacău (179 km);
pe DN 10 spre Buzău (157 km).

d.2 Feroviare

În 30 martie 1873 s-a deschis Gara Braşov, iar în acelaşi an se deschid liniile de cale ferată
Braşov – Budapesta – Viena, Braşov – Sighişoara, iar peste 6 luni linia Braşov – Bucureşti.

În perioada interbelică s-a dat în funcţiune tunelul de la Teliu şi linia ferată Braşov – Întorsura
Buzăului.

Noua gară de călători, dată în funcţiune în 19 august 1962 a fost la inaugurare una dintre cele mai
moderne din ţară, având o arhitectură deosebită.
Accesul la gări si triaje este asigurat prin drumuri de legătură pe trasee cu o lungime maximă de 14 Km.
Acestea sunt:

Gara Centrală Braşov – situată în Centrul Civic;
Gara Bartolomeu – situată în zona de vest a oraşului;
Gara Dârste – situată în zona de Sud-Est a oraşului;
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Triajul Braşov cu depoul de locomotive – situat în zona de Est a oraşului.

Legăturile pe calea ferată se realizează cu municipiul Braşov prin 4 magistrale şi o linie CF,
astfel:

Magistrala 1: Braşov – Predeal – Bucureşti, în partea de sud, linie dublă electrificată;
Magistrala 2: Braşov – Sibiu, în partea de vest, linie simplă;
Magistrala 3: Braşov – Sighişoara, în partea de nord, linie dublă electrificată;
Magistrala 4: Braşov – Miercurea–Ciuc, în partea de nord-est, linie simplă electrificată.

d.3 Aeriene

În prezent este în derulare proiectul de construire al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav,
aflat la o distanţă de 12 kilometri de Municipiul Braşov. Pe lângă traficul de călători generat de
poziţionarea Braşovului ca cea de-a doua destinaţie turistică a ţării, după Bucureşti, acest aeroport este
foarte interesat pentru transportul aerian de mărfuri.

Până la inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, apropierea pe calea aerului se
poate realiza prin Aeroportul Internaţional Henri Coandă de la Otopeni (lângă Bucureşti), aflat la o
distanţă de 160 km, iar pentru curse de pasageri cu avioane de mică capacitate poate fi folosit Aeroportul
Sibiu, aflat la o distanţă de 158 km.

I.2. Repere istorice

Format în primele decenii ale secolului al XIII-lea, pe baza evoluţiei unor vechi aşezări
româneşti existente pe teritoriul vetrei urbane actuale, Braşovul a devenit oraş înaintea marii năvăliri
tătare din 1241 (C. Daicoviciu şi colab., 1963, p. 116).

El este menţionat documentar pentru prima oară în 1235 în Catalogus Ninivensis, unde este
înscris sub numele de „Corona” (Fr. Killyen, 1965, p. 10), iar pentru a doua oară sub denumirea de
„Barasu” , cuprinzând şi regiunea din jurul său „Saxones Barasu” (Documente privind istoria
României, C. I., 1951, nr. 5, 6). Alte denumiri ale oraşului Braşov menţionate în documente mai sunt
Brasu (1271), Braso (1288), Braşov (1294), Brassov (1295), Brasso (1309), Brassou (1331), Corona
(1341) etc. (C. Suciu, 1967, p. 101-102).

Braşovul devine încă din secolul al XIV-lea cea mai importantă aşezare din depresiune şi una
dintre cele mai mari localităţi urbane din Transilvania. Treptat, el se defineşte ca un puternic centru de
concentrare funcţională sub raportul producţiei meşteşugăreşti, fiind totodată un mare centru comercial –
cu un larg hinterland în care erau cuprinse întinse părţi din Ţara Românească şi Moldova – şi cultural.
Favorizat şi de poziţia în cadrul Depresiunii Bârsei, Oraşul Braşov a evoluat încă de la primele începuturi
ca „loc central” al întregului complex de aşezări din această zonă geografică. Dezvoltarea funcţiilor a dus
şi la creşterea continuă a populaţiei, în prima jumătate a secolului al XV-lea având 6.000 de locuitori,
iar în cea de a doua jumătate 8.000-9.000 de locuitori, fiind cel mai mare oraş din Transilvania.

În perioada feudală, nucleul oraşului – Cetatea – concentra activitatea meşteşugărească şi
cultural-administrativă, iar actuala piaţă „Piaţa Sfatului” era centrul comercial. Atelierele meşteşugăreşti,
dispersate pe toate străzile nucleului, se grupau în mare parte pe ramuri. Braşovul avea trei suburbii:
Oraşul de Sus sau Schei, Braşovul Vechi şi Blumăna, în Schei desfăşurându-se o activitate economică
şi culturală mai importantă.

Intensificarea funcţiilor economice, îndeosebi dezvoltarea producţiei manufacturiere, fac ca acest
oraş să fie cea mai însemnată localitate urbană din Transilvania şi din secolul al XVIII-lea, când numărul
său de locuitori era de 17.700 (C. Daicoviciu şi colab., 1963, p. 132). Din mijlocul secolului al XVI-lea
au început să se organizeze aici, alături de atelierele meşteşugăreşti, şi ateliere mai complexe, ca „moara
de hârtie” (1546), prima unitate de acest gen din sud-estul Europei, a cărei producţie asigura, înainte de
toate, nevoile Ţării Româneşti şi a Moldovei (Şt. Pascu, 1954, p. 226). În prima jumătate a secolului al
XVIII-lea o conscripţie oficială enumeră următoarele manufacturi existente în oraşul Braşov: trei
spălătorii de lână, două fabrici de prelucrare a lânii şi a bumbacului, o unitate de prelucrare a mătăsii,
două unităţi de prelucrare a pieilor, trei fabrici de faianţă, o cărămidărie, patru fabrici de prelucrare a cerii
etc.
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Manufacturile apar în suburbii, lângă sursele de materii prime (materiale de construcţie), sau
axate pe importante artere de circulaţie. Activităţile comerciale şi culturale sunt concentrate, ca şi în
perioada anterioară, tot în sectorul central al oraşului.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu dezvoltarea funcţiei industriale, Braşovul
devine şi un însemnat nod feroviar, centru de convergenţă a unor importante căi ferate din direcţiile
Arad – Timişoara, Oradea, Ciceu, Predeal, Zărneşti. Ca urmare a amplificării funcţiilor urbane, numărul
de locuitori ajunge la 38.999 (recensământul din 1910), cea mai mare parte din activi fiind ocupaţi în
industrie, transport, comerţ (60 %).

Până la primul război mondial, în structura funcţională internă a oraşului Braşov se conturează
zona de transport, zonele mixte şi se lărgesc zonele rezidenţiale şi zona culturală, administrativă,
comercială.

Între cele două războaie mondiale are loc o dezvoltare cu caracter exploziv a oraşului Braşov,
atât în privinţa funcţiilor, a numărului de locuitori cât şi în privinţa extinderii lui în teritoriu. Astfel, dacă
în 1930 numărul de locuitori ai oraşului era de 59.232, din care o bună parte erau cuprinşi în industrie,
transport, construcţii (48,4%) şi în comerţ (15,2 %), în 1941 acesta a ajuns la 84.557.

După sfârşitul celui de-al doilea război mondial, odată cu venirea comuniştilor la putere oraşul
Braşov cunoaşte o dezvoltare mai ales industrială, astfel se înregistrează o creştere a populaţiei prin
migraţiile de forţă de muncă din zone diferite ale României.

În prezent, Braşovul, prin poziţia şi activitatea sa, este un oraş european cu funcţii complexe şi
bine definite, cu precădere în domeniul turismului, unde deţine o multitudine de obiective antropice şi
naturale.

I.3.Populaţie

a) Structura populaţiei - evoluţia

Conform rezultatelor definitive ale recensământului din anul 2011, la Braşov au fost înregistrate
253.200 persoane din care: 120.643 (47,65%) persoane de sex masculin şi 132.557 (52,35%) persoane de
sex feminin.

Deşi are o populaţie în uşoară scădere faţă de 2002, anul în care a avut loc precedentul recensământ
al populaţiei, Braşovul se numără în continuare în primele zece municipii din România, situându-se pe
locul 7 la nivel naţional, după Bucureşti (1.883.425), Cluj-Napoca (324.576), Timişoara (319.279), Iaşi
(290.422), Constanţa (283.872) şi Craiova (269.506).

b) Structura populaţiei - pe etnii

În continuarea tradiţiei sale istorice, municipiul Braşov rămâne un oraş cosmopolit, aici
convieţuind în bune relaţii etnici români, maghiari, germani, evrei, rromi, ruşi, greci, italieni, ucraineni,
turci, cehi, polonezi, sârbi, slovaci, bulgari, chinezi, armeni, etc. Din cei 253.200 locuitori:

219.019 sunt români (86,50%)
16.551 sunt maghiari (6,53%)
1.188 sunt germani (0,47%)
845 sunt rromi (0,33%)
75 sunt italieni (0,03%)
75 sunt ruşi-lipoveni (0,03%)
70 sunt evrei (0,027%)

15.377 de altă naţionalitate

c) Structura populaţiei - pe grupe de vârstă

Total Masculin Feminin
Total 253.200 120.643 132.557

sub 5 ani 11.068 5.769 5.299
5-9 ani 9.221 4.619 4.602
10-14 ani 8.241 4.166 4.075
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15-19 ani 10.457 5.328 5.129
20-24 ani 19.767 10.141 9.626
25-29 ani 19.035 9.623 9.412
30-34 ani 21.982 11.244 10.738
35-39 ani 18.124 8.850 9.274
40-44 ani 20.846 10.114 10.732
45-49 ani 14.363 6.516 7.847
50-54 ani 20.789 9.451 11.338
55-59 ani 24.278 11.573 12.705
60-64 ani 16.927 7.933 8.994
65-69 ani 10.600 4.673 5.927
70-74 ani 10.896 4.545 6.351
75-79 ani 8.273 3.258 5.015
80-84 ani 5.164 1.863 3.301
85 şi peste 3.169 977 2.192

d) Structura populaţiei - populaţie stabilă în vârstă de 10 ani şi peste, după nivelul de educaţie

Categorie
General Masculin Feminin
232.911 110.255 122.656

Superior
Total 61.660 28.868 32.792

Din care universitar de
licenţă 54.869 25.939 28.930

Postliceal şi
de maiştri Total 11.509 6.186 5.323

Secundar
Liceal 74.338 34.797 39.541

Profesional şi de ucenici 35.334 21.343 13.991
Gimnazial 36.040 13.355 22.685

Primar Total 11.887 4.687 7.200
Fără şcoală
absolvită Total 1.936 963 973

Analfabeţi Total 207 56 151

e) Structura populaţiei - pe confesiuni religioase

Număr %
TOTAL MUNICIPIU BRAŞOV 253.200 100
Ortodoxă 205.642 81,22
Romano-catolică 11.821 4,67
Reformată 5.218 2,06
Greco-catolică 2.130 0,84
Unitariană 1.877 0,74
Evanghelică lutherană 1.427 0,56
Penticostală 1.316 0,52
Baptistă 840 0,33
Evanghelică de confesiune augustană 766 0,30
Evanghelică 984 0,39
Creştină după Evanghelie 688 0,27
Adventistă de ziua a şaptea 675 0,26
Musulmană 174 0,06
Creştină de rit vechi 212 0,08
Fără religie 662 0,26
Atei 711 0,28
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I.4. Subunităţi administrativ-teritoriale fără personalitate juridică

Principalele zone, relativ compact construite, aparţinând, din punct de vedere administrativ
municipiului Braşov, şi cuprinse în cadrul limitei sale intravilane, sunt grupate în jurul a trei “unităţi
funcţionale” şi anume:

- oraşul propriu-zis format (subîmpărţit) în 12 cartiere:
Noua – Dârste
Astra
Valea Cetăţii
Florilor – Craiter
Centru Civic (Nou)
Tractorul
Bartolomeu Nord
Bartolomeu
Centru Vechi
Prund – Şchei
Triaj – Hărman
Platforma Industrială Est – Zizin

- zona Stupini – care este de altfel al 13-lea cartier al municipiului, datorită specificului său economic şi
mai ales structurii sale urbanistice;
- zona Poiana Braşov – având un caracter total special de restul oraşului datorită principalelor funcţiuni:
turism montan de nivel internaţional.
Toate cele trei unităţi alcătuiesc Municipiul Braşov, în conformitate cu Legea nr. 290/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

Capitolul II - Autorităţile administraţiei publice locale

II.1 Cadrul legal

Municipiul Braşov este persoană juridică de drept public care are ca scop administrarea eficientă
a resurselor comunităţii.

Misiunea principală a autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Braşov (Consiliul
Local al Municipiului Braşov şi Primarul) constă în executarea legii şi prestarea de servicii în baza legii.

Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care,
potrivit legii, aparţin Municipiului Braşov, se supun principiilor autonomiei locale, descentralizării,
autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice, conform prevederilor Constituţiei României.

Aplicarea principiilor prevăzute la aliniatul precedent nu pot aduce atingere caracterului de stat
naţional, unitar şi indivizibil al României.

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii,
să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor
autorităţi publice.

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele
prevăzute de lege.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le
reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercită de consiliile locale şi de primar.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Braşov
sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă. Consiliul local şi
primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea privind alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.

Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt stabilite prin Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii,
să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor
autorităţi publice.
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În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul Judeţean, pe de o parte,
precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare, ci de
colaborare.

Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov se
exercită pe teritoriul Municipiului Braşov.

II.2 Consiliul Local Braşov

a) Sediul

Sediul Consiliului Local al Municipiului Braşov este în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.

b) Constituirea Consiliului Local

Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legea pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Numărul membrilor Consiliului Local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de
numărul locuitorilor municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul
Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. Astfel, Municipiului
Braşov are un număr de 27 de consilieri locali.

Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor
administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali
declaraţi aleşi sunt validate în termen de cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia
electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în
camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali
cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată
prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară
comunicării încheierii, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale informează consilierii locali
declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea
mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi
respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi. În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot
formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se
soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în
termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de
regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare
prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales.
Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură
dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48
de ore de la pronunţare.

Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării
alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi
prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi.

Prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului
local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului,
după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul
număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit. Prefectul îi
comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi ora stabilite pentru
şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participă prefectul, subprefectul sau
un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. Secretarul general al
unităţii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi
ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.
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Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.
Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul şedinţei privind
ceremonia de constituire a consiliului local. În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus
jurământul este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul
membrilor consiliului local stabilit potrivit dispoziţiilor legale, prefectul convoacă consilierii locali
pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.
În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la
prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate şi consilierii locali validaţi care nu au fost
convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local. Consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul
primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat,
dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu,
evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în
familie ori alte situaţii similare. Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul
nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire sau care refuză să depună jurământul este
considerat demisionat de drept.

Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt
consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al
prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul
este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor
consiliului local, stabilit conform legii.

Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. În termen de 3 zile de
la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile de la împlinirea
termenului legal, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de
constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul prefectului
prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul
prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri,
partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi
şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă
de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta.
Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

c) Atribuţiile Consiliului Local al Municipiului Braşov

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes local:

- aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare
şi funcţionare a consiliului local;

- alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali, în condiţiile legii;

- aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul
de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de
societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
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- exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

- hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome,
în condiţiile legii.
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului:

- aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

- aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-
teritoriale, în condiţiile legii;

- stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de

investiţii de interes local, în condiţiile legii;
- aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale;
- asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea

patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea
programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului:

- hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor
publice de interes local, în condiţiile legii;

- hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile
legii;

- avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism
ale localităţilor;

- atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de
interes public local.
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local

Consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

- educaţia;
- serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice,

a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
- sănătatea;
- cultura;
- tineretul;
- sportul;
- ordinea publică;
- situaţiile de urgenţă;
- protecţia şi refacerea mediului;
- conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
- dezvoltarea urbană;
- evidenţa persoanelor;
- podurile şi drumurile publice;
- serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
- serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
- activităţile de administraţie social-comunitară;
- locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale sau în administrarea sa;
- punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii

administrativ-teritoriale;



10

- alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine,
în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local;

- hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din
ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

d) Structura şi comisiile Consiliului Local al Municipiului Braşov

Numărul total al consilierilor locali ai Municipiului Braşov este de 27 de consilieri, în temeiul art.
112 alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Structura şi componenţa Consiliului Local al Municipiului Braşov pot fi consultate pe site-ul
www.brasovcity.ro.

Consiliul Local îşi desfăşoară activitatea prin comisii şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună, în
şedinţe ordinare, convocate de primar. Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la
cererea primarului, a cel puţin o treime din numărul total al consilierilor locali sau la convocarea
primarului, ca urmare a solicitării prefectului.

Comisiile Consiliului Local:
Comisia 1 – Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public
şi privat al Municipiului Braşov.
Comisia 2 – Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea
lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi
refacerea mediului înconjurător.
Comisia 3 – Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont,
evidenţa persoanelor.
Comisia 4 – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive,
agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
Comisia 5 – Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Comisia 6 – Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond
funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.
Comisia 7 – Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi
oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi
străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

e) Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov

- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov
- Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov
- Teatrul pentru Copii Arlechino Braşov
- Opera Braşov
- Filarmonica Brasov
- Teatrul Sică Alexandrescu Braşov
- Grădina Zoologică Braşov

https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1103&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?ck=16&area=Servicii publice&cop=1080&par=100&oldpar=
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1058&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1057&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1056&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1055&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1011&par=100&ck=1
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- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov
- Serviciul Public de Administrare Pieţe Braşov
- Serviciul pentru Gestionare a Câinilor fără Stapân Braşov
- Grădiniţe, Şcoli, Licee şi Colegii
- Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov
- Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking
- Poliţia Locală Braşov
- Direcţia Fiscală Braşov
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov
- Direcţia de Asistenţă Socială Braşov
- Club Sportiv Municipal Corona Brașov

f) Societăţi/regii cu acţionar/asociat Municipiul Braşov

- Compania Apa Braşov S.A. - canalizare şi alimentare cu apă
- S.C. RIAL S.R.L. - imobiliare
- S.C. RATBV S.A. - transport public
- Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. - fond forestier

g) Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul local atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de
orice alte obiective de interes public local.

Procedura de atribuire şi schimbare a denumirilor obiectivelor de interes local sunt prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi
completările ulterioare. Astfel, proiectele de hotărâri ale consiliului local, având ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură,
ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de
comisia de atribuire de denumiri judeţeană.

II.3 Primarul Municipiului Braşov

a) Primarul Municipiului Braşov

Primarul Municipiului Braşov este ales prin votul direct al cetăţenilor Braşovului, o dată la patru
ani. Validarea sa în funcţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ.

Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică.
Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării

alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au
avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea
raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă
procedura de regularizare a cererii.

Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă
alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se
comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care are
obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot formula apel împotriva
încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. Apelul se soluţionează
de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată

https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1010&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1009&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1008&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1007&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1002&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=176&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=162&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=150&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=144&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=136&par=100&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?ck=16&area=Servicii publice&cop=1108&par=100&oldpar=
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1105&par=1000&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1001&par=1000&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1003&par=1000&ck=1
https://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1054&par=1000&ck=1
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prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales şi se aduce la
cunoştinţă publică.

Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o
singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel
mult 48 de ore de la pronunţare.

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind
ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară a consiliului local.

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în
organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se
organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

Primarul depune jurământul în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local
sau în faţa judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia
de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor. Primarul care
refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

b) Primarii Municipiului Braşov

În perioada de început a Braşovului, postul de primar era deţinut de un jude primar. Primul jude
cunoscut a fost Nicolaus filius Pauli olim iudex, în anul 1360.

Pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov poate fi consultată lista cu toţi primarii Braşovului.
Primul primar de naţionalitate română a fost dr. Gheorghe Baiulescu, care a deţinut acest post în

anul 1916.
După 1990 şi până la organizarea primelor alegeri pentru funcţia de primar în 1992, în fruntea

Braşovului s-au aflat primari delegaţi (Cornel Sălăjan în 1990, Marius Costin 1990 - 1991, Vasile Chiosa
1991, Ion Gonţea 1991 - februarie 1992).
Din 1992, primarii aleşi ai municipiului Braşov au fost:
- 1992-1996: Adrian Moruzi (CDR)
- 1996-2000: Ioan Ghişe (Partidul Liberal 93)
- 2000-2004: Ioan Ghişe (PNL)
- 2004-2008: George Scripcaru (PD)
- 2008-2012: George Scripcaru (PDL)
- 2012-2016: George Scripcaru (PDL)
- 2016-prezent: George Scripcaru (independent).

c) Atribuţiile primarului

Atribuţiile primarului sunt stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:

- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea
serviciilor publice locale de profil;

- îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a
recensământului;

- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:

- prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a
unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

- participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi
desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
- elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică,

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-
teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
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c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale:
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de
lege;

- prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de

valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local:

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de
interes local;

- ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile

prevăzute de lege;
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării

serviciilor publice de interes local prevăzute de lege, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local
şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative,
ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al
regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru
serviciile furnizate cetăţenilor.
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

d) Organizarea Primăriei Municipiului Braşov

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la
propunerea primarului, Consiliul Local aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului.

Organigrama şi statul de funcţii pot fi consultate pe site-ul www.brasovcity.ro.

II.4 Iniţiativa şi consultarea cetăţenească în probleme de interes local

Cetăţenii pot propune consiliului local pe a cărui rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi
adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai
mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu
drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
Iniţiatorii depun la secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul
de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale.

Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul
general al unităţii administrativ-teritoriale. Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul,
seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. Listele de susţinători pot fi semnate
numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea
administrativ-teritorială, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al unităţii
administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului
local.
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Cetăţenii municipiului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere sau străzi.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei
treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la
cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

Adunarea cetăţenească este valabil constituită prin prezenţa majorităţii cetăţenilor cu drept de vot
şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune
dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de
finanţare, dacă este cazul.

Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale.

II.4 Însemnele Municipiului Braşov

a) Stema Municipiului Braşov

Prin H.C.L. nr. 99/1996, Consiliul Local al Municipiului Braşov, aprobă stema municipiului, aşa
cum a fost ea stabilită de Comisia Consultativă de Heraldică între anii 1923 - 1928. Stema conţine un
scut albastru pe care apare un trunchi de copac cu 13 rădăcini argintii - simbolul celor 13 comune ale
Ţării Bârsei - care ies dintr-o coroană aurie cu trei lobi - simbolul puterii. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, formată din şapte turnuri - însemnul specific pentru municipii reşedinţă de
judeţ. Semnificaţia în ansamblu a stemei este „Înţelepciunea şi Puterea conduc de-a pururi Cetatea”.
Stema aprobată prin H.C.L. nr. 99/1996 este prezentată alăturat.

Stema Municipiului Braşov poate fi folosită pentru:
- antetul Primăriei Municipiului Braşov, folosit în corespondenţa acesteia;
- drapelul Municipiului Braşov;
- insigne realizate de municipalitate;
- alte materiale promoţionale.

Celelalte instituţii din Municipiul Braşov, vor putea folosi stema municipiului numai cu
aprobarea Primarului Braşovului.

b) Drapelul Municipiului Braşov

Drapelul Municipiului Braşov a fost instituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Braşov nr. 410/2001.

c) Insigna Municipiului Braşov

Reprezintă stema Municipiului Braşov şi este oferită:
- primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali;
- cetăţenilor de onoare ai Municipiului Braşov;
- membrilor delegaţiilor din străinătate;
- reprezentanţilor ambasadelor.

d) Distincţii de decorare individuală

Distincţiile de decorare individuală care se conferă de către Consiliul Local al Municipiului
Braşov cetăţenilor români şi străini, în semn de recunoaştere a serviciilor aduse în folosul comunităţii
braşovene, sunt următoarele:

◦ Diploma ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”
◦ Medalia ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are posibilitatea de a acorda titlul de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Braşov persoanelor cu merite deosebite.
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Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” se poate acorda în baza Regulamentului
aprobat prin H.C.L. nr. 707/21.12.2015, de către Consiliul Local, următoarelor categorii de cetăţeni
români sau străini, a căror activitate sau existenţă este legată de Braşov:
a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării
Braşovului şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Braşovului, în ţară şi
străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au contribuit la preîntâmpinarea producerii de evenimente deosebit de
grave, în cazuri de calamitate naturală sau situaţii de urgenţă sau care au contribuit la salvarea de vieţi
omeneşti;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au contribuit la
îmbunătăţirea simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor Braşovului;
e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care şi-au adus aportul la realizarea unei imagini
pozitive a Braşovului în lume;
f) persoane născute sau formate în Braşov care au obţinut rezultate deosebite în domeniul lor de activitate;
g) personalităţi de renume mondial care prin activitatea lor îşi aduc aportul la dezvoltarea Braşovului.
Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” îl
au:

- primarul;
- viceprimarii;
- consilierii locali;
- organisme sau instituţii publice sau private care îşi desfăşoară activitatea în Braşov, cu condiţia

preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele enumerate anterior;
- cetăţenii cu drept de vot ai Municipiului Braşov, cu respectarea prevederilor art. 247, alin. (2)

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Adresa prin care se propune conferirea Titlului unei anumite persoane trebuie înregistrată la

Primăria Municipiului Braşov şi va fi însoţită obligatoriu de curriculum vitae şi prezentarea activităţii şi a
meritelor persoanei propuse. Pe baza acestui document, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov va întocmi documentaţia necesară, inclusiv proiectul de hotărâre, pe care le va
înainta Secretariatului Consiliului Local pentru a fi discutate în comisiile de specialitate ale Consiliului
Local.

Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov, în şedinţă ordinară sau
extraordinară.

Acordarea Titlului se va face de către Consiliul Local Braşov, prin vot, conform prevederilor
legale.

Diploma şi Medalia de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” se decernează de către
Primarul Municipiului Braşov în cadrul şedinţei de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive
marcante, la care vor fi invitaţi membrii Consiliului Local.

În baza H.C.L. nr. 707/2015, cetăţenii de onoare ai Municipiului Braşov, beneficiază de
următoarele drepturi:
- dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor manifestării, în
situaţia în care manifestările sau festivităţile fac referire la Municipiul Braşov;
- dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov pe teritoriul
Municipiului Braşov, pe baza cardului de transport personalizat care va fi emis de R.A.T. Braşov în baza
copiei după hotărârea de consiliu local prin care s-a acordat titlul;
- dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în
subordinea Consiliului Local, în baza solicitării Cetăţeanului de Onoare, adresată instituţiei în cauză, la
care se anexează copia hotărârii de consiliu local prin care s-a acordat titlul;
- dreptul de a participa la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local Braşov la care
titularul, conform protocolului, este invitat.

Aceste drepturi încetează în caz de deces a titularului sau de retragere a titlului.
„Cetăţeanul de onoare al Municipiului Braşov” are următoarele îndatoriri:
a) Prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a

relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea Titlului sus-menţionat.
b) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni

voluntare sau involuntare, înaltului Titlu dobândit.
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c) Să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat Titlul. În acest sens se
pot enumera:

- denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apar diverse
obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergenţe de opinii sau de strategii, ambiţii
sau interese personale;

- diverse promisiuni făcute şi neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea Titlului
precum şi a altor avantaje morale sau materiale;

- întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul Titlului, activităţi în urma
cărora Consiliul Local Braşov a acordat Titlul;

Retragerea titlului se face în următoarele situaţii:
- atunci când ulterior decernării, titularul devine incompatibil cu titlul, deoarece:
- a suferit condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului,
crime împotriva umanităţii, fapte penale;
- are dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului.
- nerespectarea îndatoririlor b) şi c), prezentate mai sus.

II.5 Zona Metropolitană Braşov

Zona Metropolitană Braşov a fost înfiinţată în urma elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă
pentru Municipiul Braşov, în anul 2005. Una dintre principalele direcţii identificate în acel document
strategic era asigurarea unei colaborări eficiente cu comunităţile învecinate cu municipiul Braşov, în
vederea eliminării activităţilor industriale poluante din interiorul municipiului şi relocarea lor în afara
spaţiilor puternic urbanizate. Această direcţie de acţiune a dus la crearea unei organizaţii non
guvernamentale - Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov - AMB.

În prezent, membrii acestei organizaţii sunt: Municipiul Braşov, Consiliul Judeţean Braşov,
Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, oraşele Râşnov, Ghimbav, Zărneşti şi Predeal, precum şi
comunele Sânpetru, Hărman, Prejmer, Tărlungeni, Bod, Hălchiu, Cristian, Crizbav, Feldioara, Budila şi
Vulcan.

În acest moment, AMB are statut de Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, constituită la
nivelul Polului de Creştere Braşov.

Zona metropolitană a fost constituită în scopul creării de noi oportunităţi de afaceri, al atragerii
de investiţii mai consistente şi al unei mai bune coordonări a proiectelor de infrastructură şi mediu. În
prezent zona are o populaţie de 406.611 de locuitori, iar suprafaţa actuală a zonei metropolitane este de
1.744,83 kilometri pătraţi.

Braşovul, singurul pol naţional de creştere din Regiunea Centru, este în acelaşi timp şi un motor
al dezvoltării. În planul dezvoltării intra-regionale, Braşovul se distanţează de celelalte oraşe.
Atractivitatea sa se datorează poziţiei geografice, infrastructurii de transport şi reţelei de utilităţi
dezvoltate, reliefului diversificat şi atractiv, forţei de muncă calificate. Nivelul calităţii vieţii populaţiei
din Municipiului Braşov este superior celui existent în alte oraşe. Datorită existenţei unei universităţi de
stat şi a unei universităţi particulare, Braşovul se dovedeşte a fi un centru regional universitar important
(cu peste. 20.000 studenţi).

Reţeaua urbană în regiune este foarte bine conturată, cu structuri urbane mature şi bine
dezvoltate. Cele mai mari oraşe, cu peste 100 mii locuitori, sunt variat dezvoltate şi corespund unor
puncte de interes comercial şi productiv, pe vechi trasee de schimb economic. Aceasta explică faptul că
Braşovul are cel mai mare grad de urbanizare din regiunea Centru (74,7%), fiind totodată cel mai
competitiv în termenii PIB/ locuitor şi ai productivităţii muncii.

Dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Braşov depinde de capacitatea de a genera
tehnologii şi produse competitive. Din acest punct de vedere, politicile locale de dezvoltare vizează
orientarea investiţiilor finanţate prin programele operaţionale către sectoarele unde vor genera maximum
de impact, în special în termeni de atragere de investiţii şi dezvoltare economică. Zona Metropolitană
Braşov reprezintă un parteneriat pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea municipiului şi a localităţilor
ce-l înconjoară. În acest moment, 60% din populaţia Europei trăieşte în zone metropolitane ce reprezintă
pilonii dezvoltării durabile. La nivelul Europei există 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute.
Dintre acestea 50 sunt membre ale Reţelei Europene a Regiunilor şi Zonelor Metropolitane (METREX).

Strategia de dezvoltare durabilă a Zonei Metropolitane Braşov corelează şi integrează strategiile
de dezvoltare ale localităţilor membre. Strategiile de dezvoltare locală durabilă sunt documente
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programatice şi instrumente de lucru indispensabile administraţiei publice locale, având în vedere atât
dinamica schimbărilor economice, sociale şi de mediu, cât şi necesitatea de adaptare la acest fel de
schimbări, de a le anticipa şi de a le transforma din riscuri în oportunităţi de dezvoltare. Existenţa
strategiilor locale de dezvoltare, aprobate, constituie validarea unei viziuni de dezvoltare integrată a
întregii zone.

Influenţele reciproce dintre localităţi învecinate trebuie identificate şi cuantificate astfel încât să
poată fi „controlate” de către administraţiile publice locale de aşa manieră încât dezvoltarea unei
localităţi să nu lezeze aspiraţiile de dezvoltare ale localităţilor din jur, ci să se potenţeze reciproc.

Scopul elaborării şi implementării strategiei de dezvoltare durabilă integrată a zonei
metropolitane Braşov constă în pregătirea comunităţilor pentru provocările lumii contemporane:
schimbările climatice, scăderea resurselor de energie, criza economică, şomajul şi migraţia forţei de
muncă, nevoia educaţiei moderne şi aplicative pentru tineri, organizarea şi re-gândirea comunităţilor
prietenoase etc.

Necesitatea elaborării strategiei pentru dezvoltarea comunităţilor locale este evidenţiată de:
- stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică conform posibilităţilor şi potenţialului local a fiecărei
localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a celorlalte comunităţi locale din Zona Metropolitană
Braşov, din judeţul Braşov şi din regiune;
- planificarea proiectelor de investiţii conform necesităţilor cetăţenilor localităţilor;
- elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului;
- stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului şi combaterea efectelor încălzirii
globale;
- elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social care să asigure evoluţia pozitivă în
domeniul demografic şi fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă locale;
- stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei;
- necesitatea strategiei pentru luarea deciziei;
- dezvoltarea planificată a Zonei Metropolitane Braşov, conform nevoilor concrete şi cerinţelor
exprimate de populaţie;
- integrarea dezvoltării localităţilor în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov, a
judeţului Braşov şi a Regiunii Centru.

Strategia reprezintă un instrument de lucru pentru aleşii locali din localităţile membre ale
asociaţiei şi pentru consilierii judeţeni pe perioada mandatelor şi pentru asigurarea direcţiilor de
dezvoltare între mandate.

Strategia reprezintă un instrument de monitorizare şi evaluare a dezvoltării durabile integrate
pentru aleşii locali şi pentru autorităţile publice de la nivelul judeţului Braşov şi din administraţia
centrală.

Strategia oferă cadrul orientativ de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin proiectele pe
domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru unităţile administrativ teritoriale din Zona
Metropolitană Braşov.

Strategia reprezintă viziunea şi planul de acţiune concretă pentru dezvoltarea grupurilor de
comunităţi şi este baza de justificare a propunerilor de finanţare.

Strategia de dezvoltare durabilă integrată trebuie să ţină cont şi să armonizeze cu strategiile
individuale de dezvoltare ale localităţilor componente, cu cele ale localităţilor vecine şi cu strategia de
dezvoltare a judeţului Braşov.

Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Zonei Metropolitane Braşov vizează dezvoltarea
comunităţilor locale din zona metropolitană Braşov în perspectivă până în anul 2020 şi urmăreşte
structura standard a planificării strategice pentru comunităţile locale.

Strategia urmăreşte coerenţa politicilor locale şi regionale privind:
- dezvoltarea economică locală şi integrată generată de inter-dependenţa dintre localităţi;
- dezvoltarea şi echilibrul social;
- amenajarea teritoriului şi a mediului de locuire;
- dezvoltarea durabilă a mediului natural, eficienţa energetică, adaptarea la schimbările climatice.

Agenţia Metropolitană Braşov are experienţă în elaborarea şi implementarea strategiei de
dezvoltare durabilă deoarece:
a) lucrează prin colaborare inter-instituţională cu alte instituţii publice pe baza unor parteneriate pe
domenii de activitate: social, economic, mediu, infrastructură servicii publice;
b) a organizat şi coordonează grupurile de lucru pe domenii, care contribuie cu expertiză la elaborarea şi
implementarea strategiei;
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c) lucrează împreună cu cele 17 localităţi partenere din Zona Metropolitană Braşov în comisia de lucru
cu operatorii de servicii publice: serviciile de distribuţie a apei şi canalizării, distribuitorii de energie
electrică, de gaz metan, prestatorii serviciilor de transport în comun şi cu firmele prestatoare ale
serviciilor de salubritate şi colectare selectivă a deşeurilor.

II.6 Comunicare

a) Informaţii generale

Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt
transmise, pe de o parte, de la un membru al unei instituţii la altul, iar pe de altă parte de la o instituţie
publică spre cetăţeni. Comunicarea însoţeşte, astfel, activitatea instituţiilor publice, contribuind la
realizarea în bune condiţii a acesteia.

Prin însăşi natura ei, administraţia publică depinde de comunicare: comunicarea între diferitele
niveluri ale administraţiei publice, comunicarea pe acelaşi nivel, comunicarea între administraţie şi
executivul social, comunicarea între administraţie şi autoritatea politică şi comunicarea în mediul social.

Comunicarea instituţiilor publice este reglementată de Ordonanţa 27/2002 privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (cu
modificările şi completările ulterioare), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Legea
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Procesul de comunicare al Primăriei municipiului Braşov se realizează prin intermediul Centrului
de Informare pentru Cetăţeni (C.I.C.) – pentru comunicarea cu cetăţenii, respectiv prin Biroul Informaţii
Publice şi Mass-media.

b) Informarea cetăţenilor - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC)

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) reprezintă interfaţa Primăriei Municipiului Braşov
cu CETĂŢEANUL, o modalitate nouă, modernă, de abordare a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean,
bazată pe o comunicare în ambele sensuri între braşoveni şi administraţie.
Centrul este locul unde braşovenii vor obţine informaţii cu privire la administraţia locală, vor beneficia
de servicii, pot face sugestii şi pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse informaţii legate de
viaţa comunităţii.

C.I.C. Braşov asigură, totodată, informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov
şi a Primăriei Municipiului Braşov şi reprezintă locul unde braşovenii pot primi relaţii privind
modalitatea de obţinere a documentelor, avizelor şi aprobărilor care, în conformitate cu prevederile
legale, sunt de competenţa primăriei. C.I.C. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente, în
vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.

Alături de sistemul de informare al braşovenilor prin intermediul Centrului de Informare pentru
Cetăţeni, Primăria Municipiului Braşov asigură accesul la informaţie al cetăţenilor direct la sursele de
informaţii, prin intermediul bibliotecii cetăţeanului, a site-ului Primăriei (www.brasovcity.ro), a unor
broşuri şi pliante, a dispozitivelor cu touchscreen etc.

De asemenea, primăria organizează o serie de întâlniri de informare publică care au ca temă
diferite aspecte ale vieţii sociale şi economice a braşovenilor. În plus, înainte de adoptarea unor acte
normative care sunt de interes pentru comunitate, cetăţenii Braşovului sunt consultaţi cu privire la
oportunitatea acelor decizii şi la conţinutul acestor proiecte. Procesul consultativ se realizează prin
asigurarea publicităţii proiectelor de acte normative importante şi includerea în conţinutul proiectului a
propunerilor fezabile venite de la cetăţeni.

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) este un compartiment în cadrul Direcţiei Relaţii
Comunicare, situat în Primăria Municipiului Braşov, Bd. Eroilor nr. 8, camera 1, parter.

http://www.brasovcity.ro
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c) Comunicare instituţională – Biroul Informare Publică şi Mass-media

Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice,
răspunzând în faţa cetăţenilor la o serie complexă de întrebări: cine este, ce vrea să facă, ce ştie să facă,
ce face o instituţie publică? Iar pentru instituţia publică, mai mult decât pentru mediul privat, procesul de
comunicare trebuie să asigure transparenţa activităţii sale, dar şi să construiască prin imagine/
autoimagine un capital de încredere şi simpatie menit să întărească legitimitatea sa.

Comunicarea instituţională a Primăriei Municipiului Braşov se derulează prin intermediul
Biroului Informare Publică şi Mass-media şi conţine două elemente: comunicarea cu alte instituţii şi
organizaţii şi comunicarea cu mass-media.

Comunicarea cu alte instituţii şi organizaţii implică asigurarea unor proceduri eficiente de
transmitere a informaţiilor către instituţii, organizaţii şi societăţi, pentru o informare corectă şi completă,
consultarea acestora în problemele cu care se confruntă comunitatea şi implicarea instituţiilor şi
organizaţiilor în îmbunătăţirea unor decizii importante pentru Braşov.

Pentru facilitarea accesului mass-mediei la informaţii, primarul municipiului Braşov a desemnat
un purtător de cuvânt al instituţiei, ale cărui principale atribuţii sunt legate de stabilirea unui flux
informaţional eficient şi facil pentru mass-media, transmiterea informaţiilor în timp optim şi într-un
format uşor accesibil, organizarea de conferinţe de presă, briefing-uri de presă, transmiterea de
comunicate de presă etc.

De asemenea, în atribuţiile Biroului Informare Publică şi Mass-media intră şi partea de
comunicare digitală, reprezentată de site-ul (www.brasovcity.ro), pagina oficială de Facebook,
www.facebook.com/primariabrasov, Instagram şi canalul de YouTube al Primăriei Municipiului Braşov.

Capitolul III - Patrimoniul Municipiului Braşov

Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – Municipiul Braşov, este reprezentat de bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat precum şi de
drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial.

III.1 Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică și proprietatea privată a
Municipiului Brașov

Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al unității administrativ
teritoriale - Municipiul Brașov. Celelalte bunuri aparținând Municipiului Brașov sunt proprietatea privată
a acestuia, alcătuind domeniul privat al Municipiului Brașov.

Conform art 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, bunurile din
domeniul public al municipiului se regăsesc în Anexa 4 a ordonanței de urgență menționată mai sus,
după cum urmează:

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de

agrement;
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor

uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi

instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi
altele asemenea;

6. locuinţele sociale;
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
8. bogăţiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin declaraţia legii nu sunt

de interes public naţional;
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu

sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale;

http://www.brasovcity.ro
http://www.facebook.com/primariabrasov
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11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente,
diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de
croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv
faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;

12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional
sau judeţean;

13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte
construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine,
acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri
şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie
care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;

14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau
judeţean.

Actualizarea inventarului domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale se actualizează
în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Codului administrativ, conform art. 607 alin. 3.

Conform art. 607 alin. 5, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.
57/2019, se aprobă normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.

Domeniul privat al Municipiului Brașov este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât
cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte
din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

III.2 Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial

Consiliul local are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat de interes local.
Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi membrii societăţii, în

temeiul legii, în mod direct sau indirect – prin intermediul unor instituţii publice ce le au în administrare.
Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale – Municipiul Braşov sunt supuse

inventarierii anuale, raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor fiind prezentat anual Consiliului Local
de către Primar.

III.3 Criterii pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov,
pot fi date în administrare regiilor autonome, instituţiilor publice sau pot fi concesionate sau

închiriate

Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a unor instituţii
publice de interes local, prin hotărâre a consiliului local. Titularul dreptului de administrare poate să
posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în
administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat dacă titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-
şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.

Închirierea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale – Municipiul Braşov,
se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate
încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de
proprietate sau de administrare.

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în
condiţiile legii (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ). Sumele încasate din închirierea sau din
concesionarea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul local.

Capitolul IV - Educaţie

IV.1 Scurt istoric

De timpuriu, în Şcheii Braşovului s-a concentrat o bogată viaţă spirituală, grefată pe o intensă şi
susţinută activitate economică, pe care Braşovul a avut-o în contextul permanentelor legături cu
Muntenia şi Moldova. Necesitatea susţinerii unor şcoli se iveşte în condiţiile în care românii se
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confruntau cu celelalte etnii, fiind nevoiţi să-şi apere şi să-şi păstreze fiinţa naţională, prin formare şi
educaţie, la care se adaugă necesităţile determinate de bogatul negoţ practicat cu Ţările Române, cu
Peninsula Balcanică şi chiar mai departe, cu Levantul, Siria, Egiptul, desfăcând pe pieţele respective, atât
produsele braşovene privilegiate, cât şi mărfurile de tranzit.

Astfel, învăţământul şi-a croit loc în viaţa braşovenilor încă de timpuriu. Amintim aici de „Prima
şcoală românească“, din Şchei, apărută înainte de 1399, cu seria sa de dascăli (familia Tempea, Diaconu
Coresi, Dimitrie Eustatievici etc.) şi tiparniţă proprie.

De asemenea, în cetate a activat în secolul XVI şi umanistul sas Johannes Honterus, care a
înfiinţat în 1541 prima şcoală orăşenească, ce funcţionează şi astăzi (Liceul „Johannes Honterus“), şi care
a fost primul gimnaziu din sud-estul Europei.

Favorizaţi de privilegiile autorităţilor imperiale austriece şi ale voievozilor români, negustorii
greci din Braşov au ridicat în 1799, pe lângă Biserica Sfânta Treime din Cetate, o şcoală grecească ce a
funcţionat până în 1908.

Un moment important în istoria învăţământului românesc a fost apariţia la Braşov a primului
gimnaziu, viitorul Colegiu Naţional „Andrei Şaguna“. În anul 1850, la iniţiativa protopopului Ioan
Popazu şi a intelectualilor George Bariţiu şi Iosif Barac, au început cursurile Gimnaziului Mic Român de
Religie Ortodoxă Orientală. La 17 septembrie 1851 (de sărbătoarea Sf. Sofii), episcopul (ulterior,
mitropolit) Andrei Şaguna a pus piatra fundamentală a clădirii noi a şcolii, la a cărei edificare au
contribuit toţi cei care doreau, cu ardoare, învăţământ românesc. Din anul 1922, gimnaziul va purta
numele ctitorului său, „Andrei Şaguna“. La data finalizării construcţiei (1854), gimnaziul era al treilea
înfiinţat din Transilvania, respectiv al şaselea din ţinuturile locuite de români.

În toamna anului 1869 se pun bazele înfiinţării unei şcoli reale inferioare de trei clase şi a unei
şcoli comerciale superioare. Întemeietor al Şcolii Reale a fost dr. Ioan Meşotă, unul dintre cei mai
distinşi profesori din Braşov, cel căruia i se datorează aşezarea definitivă a învăţământului românesc
braşovean pe calea modernităţii. Începând cu anul 1919, şcolii i se atribuie titlul de Liceul „Dr. Ioan
Meşotă“, în semn de înaltă cinstire a marelui său ctitor.

IV.2 Învăţământ de stat

IV.2.1 Învăţământ preşcolar de stat

În prezent, la nivelul municipiului Braşov funcţionează un Serviciu Public de Administrare a
Creşelor, aflat în subordinea Primăriei, şi care asigură o educaţie antepreşcolară de calitate. Reţeaua de
creşe cuprinde un număr de 8 creşe, cu un total de 785 de locuri.

De asemenea, în Municipiul Braşov funcţionează 58 de grădiniţe de stat.

IV.2.2 Învăţământ gimnazial de stat

Învăţământul gimnazial de stat din Braşov cuprinde 17 şcoli generale, cu clase cu predare în
limba română, limba germană şi limba maghiară. De asemenea, cele mai importante colegii din
municipiu au organizat, la rândul lor, clase de ciclu secundar inferior (clasele V-VIII).

Nr.
crt. Denumire instituţie de învăţământ Clase cu predare în

limbile Adresă

1 Şcoala Generală nr. 1 Lb. română Str. Barbu Lăutarul nr. 10

2 Şcoala Generală nr. 2 „Diaconu
Coresi“ Lb. română Blv. Ştefan cel Mare şi

Sfânt nr. 15

3 Şcoala Generală nr. 3 „Gheorghe
Lazăr“ Lb. română Str. Venus nr. 1

4 Şcoala Generală nr. 5 Lb. română Str. Dr. I. Cantacuzino nr. 3

5 Şcoala Generală nr. 6 „Iacob
Mureşianu“ Lb. română Blv. Eroilor nr. 29A-31

6 Şcoala Generală nr. 8 Lb. română, lb. maghiară Str. Verii nr. 2A

7 Şcoala Generală nr. 9 „Nicolae
Orghidan“ Lb. română Str. Brazilor nr. 18
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8 Şcoala Generală nr. 11 „Şt. O. Iosif“ Lb. română Str. Busuiocului nr. 1
9 Şcoala Generală nr. 12 Lb. română, lb. germană Str. Şcolii nr. 6A
10 Şcoala Generală nr. 13 Lb. română Str. Olteţ nr. 12
11 Şcoala Generală nr. 14 Lb. română Str. Lungă nr. 228
12 Şcoala Generală nr. 15 Lb. română, lb. maghiară Str. Mihai Viteazul nr. 100
13 Şcoala Generală nr. 19 Lb. română, lb. engleză Al. Lăcrămioarelor nr. 2
14 Şcoala Generală nr. 25 Lb. română Blv. Valea Cetăţii nr. 24

15 Şcoala Generală nr. 27 „Anatol
Ghermanschi“ Lb. română Str. Mărgăritarelor nr. 2

16 Şcoala Generală nr. 30 Lb. română Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4
17 Şcoala Generală nr. 31 Lb. română Str. Simeria nr. 5
18 Liceul Teoretic „Johannes Honterus“ Lb. germană Curtea Honterus nr. 3

19 Colegiul Naţional „A. Şaguna“ Lb. română Şirul Mitropolit A. Şaguna
nr. 1

20 Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă“ Lb. română Str. Bihorului nr. 3
21 Colegiul Naţional „Unirea“ Lb. engleză Blv. Eroilor nr. 7

22 Colegiul Naţional de Informatică „Gr.
Moisil“ Lb. română Calea Bucureşti nr. 75

23 Colegiul „Emil Racoviţă“ Lb. germană Str. Armoniei nr. 6
24 Colegiul Naţional „Aprily Lajos“ Lb. maghiară Str. După Ziduri nr. 3
25 Colegiul Tehnic „Mircea Cristea“ Lb. română Str. Turnului nr. 3

IV.2.3 Învăţământ liceal şi profesional de stat

La nivelul municipiului Braşov funcţionează 9 colegii naţionale (Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna“, Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă“, Colegiul Naţional „Unirea“, Colegiul Naţional de
Informatică „Grigore Moisil“, Colegiul Naţional „Aprily Lajos“, Colegiul Naţional Economic „A.
Bârseanu“, Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa“, Colegiul „Emil Racoviţă“, Colegiul „Nicolae
Titulescu“), 5 licee (Liceul Teoretic „Johannes Honterus“, Liceul cu Program Sportiv, Liceul „Andrei
Mureşanu“, Liceul de Muzică „Tudor Ciortea“, Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch“), un
seminar teologic, 5 colegii tehnice (Colegiul Tehnic „Transilvania“, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu“,
Colegiul Tehnic „Mircea Cristea“, Colegiul Tehnic de Transporturi, Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ“),
1 liceul tehnologic (Liceul Tehnologic Silvic „Nicolae Rucăreanu“).

La Braşov a fost înfiinţată în 2012 prima şcoală profesională de stat în parteneriat cu societăţile
comerciale din zonă, Şcoala Profesională Germană „Kronstadt“. În baza parteneriatului dintre Primăria
Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov, şi principalii angajatori de la nivelul
municipiului (INA Schaeffler, Premium Aerotec, Draxlmaier, Preh, Stabilus, etc). Tinerii învaţă meserii
tehnice căutate pe piaţa muncii, în condiţiile cele mai moderne şi performante. După doi, respectiv trei
ani de pregătire teoretică şi practică, elevii ies de pe băncile şcolii cu competenţele necesare pentru a
începe o carieră profesională, având prioritate la angajare în cadrul firmelor partenere.

Nr.
crt.

Denumire instituţie de
învăţământ Profil Predare în limba Adresă

1 Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, ştiinţe sociale)

Lb. română şi
bilingv (lb. engleză,
lb. franceză)

Şirul Mitropolit A.
Şaguna nr. 1

2 Colegiul Naţional „Dr. Ioan
Meşotă“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, filologie)

Lb. română şi
bilingv (lb. engleză,
lb. franceză, lb.
germană)

Str. Bihorului nr. 3

3 Colegiul Naţional „Unirea“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, filologie, ştiinţe
sociale)

Lb. română şi
bilingv (lb. engleză,
lb. franceză, lb.
spaniolă)

Blv. Eroilor nr. 7

4 Colegiul Naţional de Real (matematică- Lb. română Calea Bucureşti nr.
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Informatică „Grigore Moisil“ informatică) 75

5 Colegiul „Emil Racoviţă“
Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, ştiinţe sociale)

Lb. română şi
bilingv (lb. engleză,
lb. spaniolă)

Str. Armoniei nr. 6

6 Colegiul Naţional „Aprily
Lajos“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, filologie) şi
Tehnologic (comerţ)

Lb. maghiară Str. După Ziduri nr. 3

7 Colegiul de Ştiinţe „Grigore
Antipa“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii) şi Tehnologic
(protecţia mediului)

Lb. română Str. Aurelian nr. 2

8 Colegiul Naţional Economic
„Andrei Bârseanu“

Tehnologic (comerţ,
economic, turism şi
alimentaţie)

Lb. română Str. Lungă nr. 198

9 Colegiul „Nicolae Titulescu“
Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii, ştiinţe sociale)

Lb. română şi
bilingv (lb. engleză,
lb. franceză)

Str. 13 Decembrie nr.
125

10 Liceul Teoretic „Johannes
Honterus“

Real (ştiinţe ale naturii,
filologie) Lb. germană Curtea Honterus nr. 3

11 Liceul „Andrei Mureşanu“

Real (matematică-
informatică, ştiinţe ale
naturii) şi Vocaţional
(pedagogic)

Lb. română Str. Henri Barbuse nr.
1

12 Liceul cu Program Sportiv Vocaţional (sportiv) Lb. română Str. Poarta Schei nr.
39

13 Liceul de Muzică „Tudor
Ciortea“ Vocaţional (muzică) Lb. română Str. Col. Buzoianu nr.

1-3

14 Liceul de Arte Plastice „Hans
Mattis Teutsch“ Vocaţional (artistic) Lb. română Blv. Valea Cetăţii nr.

8

15 Seminarul Teologic Ortodox
„Dumitru Stăniloaie“ Vocaţional (teologic) Lb. română Str. Egalităţii nr. 27

16
Colegiul Tehnic
„Transilvania“

Tehnologic (ind. ali-
mentară, mecanică,
electromecanică )

Lb. română Str. Iuliu Maniu nr.
62

17 Colegiul Tehnic „Mircea
Cristea“

Tehnologic (electro-
nică automatizări, me-
canică, protecţia me-
diului) şi Vocaţional
(artisitc)

Lb. română Str. Turnului nr. 3

18 Colegiul Tehnic „Remus
Răduleţ“

Tehnologic (electro-
nică automatizări, me-
canică, protecţia me-
diului, electric)

Lb. română, lb.
germană, lb.
maghiară

Str. Zizinului nr. 106

19 Colegiul Tehnic „Maria
Baiulescu“

Tehnologic (industrie
textilă şi pielărie,
estetica şi igiena cor-
pului uman, turism şi
alimentaţie)

Lb. română Str. Castelului nr. 2

20 Colegiul Tehnic de
Transporturi

Tehnologic (electro-
nică automatizări, me-
canică, electric)

Lb. română Str. Fundătura
Hărmanului nr. 12

21 Liceul Tehnologic Silvic
„Nicolae Rucăreanu“

Tehnologic (silvicul-
tură, fabricarea produ-
selor din lemn)

Lb. română Str. Minerva nr. 1

22 Şcoala Profesională Germană Profesional (operator Lb. română Str. 13 Decembrie nr.
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„Kronstadt“ maşini comandă nume-
rică, electromecanic,
sculer-matriţer, sudor,
cusător piese din piele
şi înlocuitori, mecanic)
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IV.2.4 Învăţământ universitar de stat

La Braşov funcţionează o universitate de stat (Universitatea „Transilvania“) şi o academie a
forţelor aeriene (Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“).

Universitatea „Transilvania” Braşov este una dintre universităţile mari ale României, fiind şi
universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru. Universitatea are optsprezece facultăţi, un număr de
aproximativ 20.000 de studenţi şi circa 750 de cadre didactice. Universitatea oferă peste 100 de domenii
de licenţă la zi, ID şi FR, programe de conversie, de masterat (aprofundare sau cercetare ştiinţifică, cu 72
programe de studii), de doctorat (18 domenii), de formare continuă, de formare psiho-pedagogică şi
programe vocaţionale pentru limbi străine.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" este o instituţie de învăţământ superior militar din
Municipiul Braşov, înfiinţată în 1995. Are atribuţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării
ştiinţifice, misiunea sa fundamentală fiind formarea ofiţerilor licenţiaţi pentru armele de bază ale Forţelor
Aeriene şi alţi beneficiari. Academia „Henri Coandă“ asigură adaptarea învăţământului universitar
militar românesc la specificul de ţară membră a NATO, prin însuşirea terminologiei, standardelor şi
procedurilor NATO.

În anul 2015, la nivelul centrului universitar Brașov au absolvit studii de licență un număr de
3.206 studenți, dintre care 2.776 la facultăți de stat, iar 430 la cele private. La aceștia s-au adăugat 1.321
de absolvenți de masterat și 31 de doctorat. Aceștia au reprezentat 4.3% din totalul absolvenților de
învățământ superior din România, plasând Brașovul pe locul 7 la nivel național în topul centrelor
universitare, după București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Constanța.

IV.3. Învăţământ particular

De asemenea, la nivelul municipiului funcţionează un număr de 13 grădiniţe particulare
acreditate, două şcoli generale particulare (Şcoala Primară „Jules Verne” şi Școala Primară Liberă
Waldorf ”Sophia”), o şcoală gimnazială particulară (Şcoala Gimnazială "PREMS"), trei şcoli postliceale
particulare (Şcoala Postliceală FEG, Şcoala Postliceală STUDIS şi Şcoala Tehnică Postliceală „Hernri
Coandă”), precum şi o universitate particulară (Universitatea „Spiru Haret“).

Capitolul V - Partide politice, sindicate şi asociaţii

V.1 Partide politice

Principalele partide politice care activează în Braşov sunt:

Nr. crt. Denumire partid politic
1 Partidul Naţional Liberal (PNL)
2 Uniunea Salvați România (USR)
3 Partidul Social Democrat (PSD)
4 Partidul Mişcarea Populară (PMP)
5 Partidul Pro România
6 Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)
7 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)
8 Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR)
9 Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)
10 Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)
11 Partidul România Mare (PRM)
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12 Partidul Ecologist Român (PER)
13 Partidul Noua Românie (PNR)
14 Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat (PNG-CD)
15 Partidul România Unită (PRU)
16 Partidul Verde (PV)

V.2 Sindicate

În Muncipiul Braşov sunt reprezentate cele mai importante sindicate care activează la nivel
naţional:

Nr. crt. Denumire organizaţie sindicală
1 Blocul Naţional Sindical (BNS)
2 Confederaţia Sindicală - Cartel Alfa
3 Federaţia Sindicatelor Libere din Învaţamânt (FSLI)
4 Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret“
5 Sindicatul Liber pentru Învăţământ Preuniversitar „Diaconu Coresi“
6 Sindicatul din Învaţamântul Preuniversitar FEN
7 Sindicatul Judeţean Familia – Servicii Publice şi Administraţie Publică Braşov
8 Sindicatul Medisan - Sanitas
9 Sindicatul Judeţean al Asistenţei Sociale şi Administraţiei Publice Braşov

V.3 Organizaţii neguvernamentale

Primăria Municipiului Braşov a realizat un catalog al organizaţiilor neguvernamentale active,
publicat pe site-ul www.brasovcity.ro, ca deschizător al dialogului pe care administraţia publică locală
doreşte a-l încuraja, în vederea construirii unor servicii comunitare în parteneriat cu societatea civilă.

În acest catalog, sunt disponibile informaţii despre ONG-urile din Municipiul Braşov, cu date de
contact şi date despre proiectele principale ale acestora. ONG-urile sunt structurate pe diferitele domenii
de activitate: civic, social, sănătate, cultură, sport, educaţional, economic, ecologie, turism, etc.

Capitolul VI - Activitate economică

VI.1 Scurt istoric

Braşovul devine încă din secolul al XIV-lea cea mai importantă aşezare din Depresiunea Bârsei
şi una dintre cele mai mari localităţi urbane din Transilvania. Treptat, el se defineşte ca un puternic
centru de concentrare funcţională sub raportul producţiei meşteşugăreşti, un mare centru comercial, şi
centru cultural. Favorizat de poziţia în cadrul Depresiunii Bârsei, oraşul Braşov a evoluat încă de la
începuturi ca „loc central” al întregului complex de aşezări din această zonă geografică. Dezvoltarea
funcţiilor a dus şi la creşterea continuă a populaţiei, în prima jumătate a secolului al XV-lea oraşul
Braşov având 6.000 de locuitori, iar în cea de a doua jumătate 8.000-9.000 de locuitori, fiind cel mai
mare oraş din Transilvania.

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.

Intensificarea funcţiilor economice, îndeosebi dezvoltarea producţiei manufacturiere, a făcut ca
acest oraş să fie cea mai însemnată localitate urbană din Transilvania (în secolul al XVIII-lea numărul
său de locuitori era de 17.700). Activităţile comerciale şi culturale sunt concentrate în această perioadă,
ca şi în perioada anterioară, în sectorul central al oraşului.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu dezvoltarea funcţiei industriale, Braşovul
devine şi un însemnat nod feroviar, centru de convergenţă al unor importante căi ferate din direcţiile
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Arad – Timişoara, Oradea, Ciceu, Predeal, Zărneşti. Ca urmare a amplificării funcţiilor urbane, numărul
de locuitori ajunge la 38.999 (conform recensământului din 1910), cea mai mare parte a populaţiei active
fiind ocupată în
industrie, transport şi comerţ (60 %).

Până la primul război mondial, în structura funcţională internă a oraşului Braşov se conturează
zona de transport şi zonele mixte şi se lărgesc zonele rezidenţiale şi zona culturală, administrativă şi
comercială.

Între cele două războaie mondiale are loc o dezvoltare cu caracter exploziv a oraşului Braşov,
atât în privinţa funcţiilor, a numărului de locuitori (84.557), cât şi în privinţa extinderii în teritoriu.

În 1921 la Braşov s-a înfiinţat fabrica de locomotive şi vagoane „ROMLOC”. După venirea
comuniştilor la putere, fabrica a fost redenumită „Steagu Roşu” (astăzi „Roman S.A.”). Aceasta a
fabricat numeroase modele de camioane, atât sub licenţă străină, cât şi după design românesc. După anul
1990, producţia a scăzut dramatic, în prezent se mai fabrică doar câteva unităţi pe an.

În anul 1925 a fost înfiinţată fabrica de avioane „I.A.R.”. Aceasta a produs primele avioane
româneşti, folosite în timpul celui de-al doilea război mondial. Odată cu terminarea războiului şi venirea
armatei ruseşti în Braşov, fabrica a fost desfiinţată şi transformată în uzină de tractoare, iar utilajele şi
echipamentul au fost confiscate, luând integral drumul Uniunii Sovietice. Fabrica de tractoare nou
înfiinţată – cunoscută mai târziu sub numele „U.T.B.” – produce primul tractor, IAR 22, în anul 1946.
Uzina ajunge la recorduri greu de imaginat azi în industria românească: producea 50.000 tractoare în anul
1990, avea 26.000 angajaţi, la fiecare 9 minute ieşea pe poarta fabricii un nou tractor. După anul 1990,
producţia se află pe o tendinţă descrescătoare, în cele din urmă uzina fiind desfiinţată.

După sfârşitul celui de-al doilea război mondial, odată cu venirea comuniştilor la putere, oraşul
Braşov cunoaşte o dezvoltare mai ales industrială. Astfel se înregistrează o creştere a populaţiei prin
migraţia forţei de muncă din diferite zone ale României, populaţia Braşovului în anul 1992 fiind de
363.736 locuitori. Oraşul Braşov şi localităţile din jurul său au format în anii `70 şi `80 ai secolului trecut
una din cele mai puternice concentrări industriale din România.

Pentru a reliefa caracterul economiei braşovene în perioada comunistă, trebuie reliefate câteva
aspecte importante. O primă particularitate o reprezenta ponderea ridicată a industriei în ansamblul
producţiei materiale, ceea ce îi conferea oraşului caracterul preponderent industrial. Aproape patru
cincimi din fondurile fixe productive erau concentrate în industrie. La nivelul anului 1985, oraşul Braşov
era cotat ca având a doua bază industrială a României, după Bucureşti. La sfârşitul anului 1985 ponderea
industriei braşovene în industria naţională era de 6,7%, ceea ce situa oraşul pe locul doi după Bucureşti.

O altă caracteristică o constituie structura producţiei industriale. Braşovul s-a dezvoltat pe baza
industriei construcţiilor de maşini, această ramură industrială ocupând 75% din producţia industrială a
oraşului. De asemenea 12,3% din producţia naţională a industriei construcţiilor de maşini provenea din
Braşov. Braşovul producea la nivelul anului 1985, 66,2% din producţia de autocamioane, 87,8% din
producţia de tractoare, 65,3% din motoarele cu combustie internă, 31,2% din producţia de rulmenţi a ţării.

Până în anii `90 Braşovul era unul dintre stâlpii industriei româneşti, în fabricile sale lucrau peste
150.000 de oameni.

Industria din această zonă, a fost puternic afectată de declinul economic înregistrat de România
în anii ´90 şi de lipsa investiţiilor pentru retehnologizare, ceea ce a condus la închiderea multor coloşi
industriali.

VI.2 Economia Braşovului în perioada post-comunistă

Perioada post-comunistă se caracterizează prin existenţa mai multor etape în evoluţia economiei
braşovene.

Anii 1990-1995 se caracterizează printr-o relativă stabilitate a societăţilor cu capital de stat. A
fost perioada cu numeroase proteste ale forţei de muncă şi cu presiuni pentru a se păstra numărul
angajaţilor chiar dacă productivitatea muncii scăzuse semnificativ. Se înregistrează o uşoară creştere a
forţei de muncă, în cadrul acestor societăţi şi chiar o creştere a producţiei. Cifra de afaceri, însă, s-a redus
cu aproximativ 50%. Societăţile cu capital privat erau puţine, cu un număr redus de angajaţi şi cu o cifră
de afaceri mică. Ele aveau ca profil de activitate mai ales comerţul cu ridicata şi serviciile.

Anii 1996-2000 se caracterizează printr-o scădere dramatică a numărului forţei de muncă şi
creşterea la cote alarmante a şomajului. Acesta a atins cote istorice, ajungând la peste 8%. Societăţile cu
capital de stat îşi reduc numărul salariaţilor, iar cele mai mici dintre ele se închid sau se privatizează. Este
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perioada în care balanţa înclină spre societăţile cu capital privat, 55% din produsul intern brut fiind
realizat de acest sector.

După anul 2000, situaţia economică a Municipiului Braşov se stabilizează. Creşte numărul
inverstiţiilor străine, fiind perioada în care numeroase firme cu capital străin îşi deschid filiale în Braşov.
Numărul şomerilor este în scădere, până când se ajunge la un deficit al forţei de muncă. Creşte numărul
întreprinderilor mici şi mijlocii, pe fondul facilităţilor fiscale oferite de stat. Această perioadă se
caracterizează printr-o creştere economică accelerată, în condiţiile reducerii continue a ratei inflaţiei. În
perioada 2005 – 2007, investiţiile au fost principala sursă a creşterii economice. Au apărut o serie de
firme, atât cu capital străin cât şi autohton, ce au absorbit forţă de muncă disponibilizată şi înalt calificată
şi care au influenţat pozitiv nivelul inflaţiei şi al şomajului.

Până în anul 2008 economia Municipiului Braşov se afla pe un trend ascendent, cea mai
prolifică perioadă fiind 2000 – 2008. În această perioadă se observă creşteri accentuate mai ales în
domeniul serviciilor, dar şi în unele ramuri ale industriei. Salt spectaculos resimte industria de prelucrare
a lemnului. Materia primă este asigurată de producţia internă de masă lemnoasă, favorizată de suprafeţele
întinse de pădure aflate în judeţul Braşov, dar şi în judeţele învecinate.

Ponderea ramurilor economice s-a schimbat radical în perioada anilor tranziţiei. În anul 1990
industria ocupa 56% din totalul economiei braşovene. La finalul anului 2009 ponderea industriei în
cadrul economiei braşovene era de 7,9%.

Structura salariaţilor pe ramuri ale economiei, la nivelul anului 2009 era repartizată astfel:
agricultură 0,6%, industrie 25,8%, construcţii 15,6%, comerţ 27,5%, servicii 27,3%, altele 3,2%. Se
observă că cea mai mare parte a salariaţilor lucrează în comerţ şi servicii, mai mult de 50%, în
comparaţie cu industria unde ponderea salariaţilor este de un sfert din numărul total al angajaţilor. Este
evident faptul că, se face trecerea de la funcţia predominant industrială la funcţia de servicii. Acest fapt
influenţează pregătirea profesională a forţei de muncă. Un număr mare de populaţie este obligată să îşi
schimbe domeniul de activitate, iar cursurile de reconversie profesională nu reuşesc să acopere
deficienţele.

În prezent putem vorbi de o relansare a economiei oraşului pe noi principii, cele ale economiei de
piaţă, cu modificări evidente, atât în ceea ce priveşte structura societăţilor comerciale pe ramuri ale
economiei, cât şi în ce priveşte structura forţei de muncă.

Industria este unul dintre principalele sectoare ale economiei naţionale, cu o contribuţie majoră la
realizarea şi menţinerea unui ritm înalt de creştere economică în România. Ea joacă un rol important în
economia oraşului Braşov, fapt reflectat de principalele realizări de-a lungul anilor şi de o capacitate
ridicată de a asigura locuri de muncă.

După anul 1989 industria prelucrătoare prezintă în continuare unele puncte tari care îi conferă
oportunităţi reale pentru relansare şi care se referă, în principal, la faptul că deţine un important potenţial
productiv, incomplet utilizat şi uzat parţial fizic şi moral. De asemenea utilizează forţă de muncă bine
calificată şi cu costuri reduse. Ea se adresează unei pieţe interne cu o capacitate potenţială de absorbţie
ridicată, şi foloseşte într-o proporţie însemnată resurse materiale interne (ţiţei, gaze naturale, lemn, piei,
lână, minereuri metalifere şi nemetalifere etc.). Trebuie menţionat totodată şi avantajul funcţionării într-o
zonă geostrategică favorabilă dezvoltării fluxurilor comerciale şi de prelucrare, în apropierea capitalei şi
în centrul ţării. Dezvoltarea economiei braşovene, implicit a industriei, este legată puternic de piaţa
Uniunii Europene, dar şi de piaţa altor organizaţii internaţionale. Economia Braşovului şi producţia
industrială în perioada de tranziţie au fost afectate în dezvoltarea lor de evenimentele şi şocurile externe
din ultimii ani.

Industria prelucrătoare a avut o scădere accentuată a volumului producţiei în perioada 1990-1992,
apoi a înregistrat o creştere al cărei vârf a fost anul 1996, urmată de o nouă scădere până în 1999 inclusiv,
datorată în special transformărilor structurale lente care au avut loc şi eforturilor de a face faţă condiţiilor
concurenţiale puternice de pe piaţă în această perioadă. În anul 2000 s-a înregistrat o creştere a indicelui
producţiei în industria prelucrătoare faţă de anul precedent cu 6,8%, creştere continuată în 2001 cu 7,6%
faţă de anul anterior. Tendinţa ascendentă s-a menţinut până în anul 2008, când, urmare a crizei
economice internaţionale se observă un regres. Trebuie remarcat faptul că, după 2011 situaţia industriei
oraşului intră din nou pe un trend ascendent. Conform analizei realizate de INSSE Braşov, în semestrul I
al anului 2012, indicele producţiei industriale a înregistrat o creştere cu 18,3%, faţă de anul precedent,
mult peste media naţională care se cifra la 0,2%.

Principalele produse ale industriei oraşului Braşov sunt cele aparţinând industriei uşoare şi
alimentare şi cele aparţinând industriei construcţiilor de maşini. Evoluţia lor este diferită şi este
influenţată de evoluţia ramurilor industriale producătoare. O analiză mai detaliată poate evidenţia faptul
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că, deşi societăţile cu capital de stat s-au închis, producţia a fost preluată de alte firme ce au folosit
resursele materiale şi umane existente.

Astfel se observă că cifra de afaceri în industrie a crescut de la un an la altul, chiar dacă a avut
perioade de scădere datorate condiţiilor economice de moment. La o analiză a perioadei de după anul
2005 se poate vedea această tendinţă ascendentă. Maximul s-a înregistrat în 2008, după o perioadă de
creştere de patru ani consecutivi. În 2009 cifra de afaceri a întreprinderilor braşovene scade, pe fondul
crizei economice declanşate pe plan mondial. Anii următori se observă o revenire a acesteia şi tendinţa
pe viitor este de creştere.

Sectorul industrial a cunoscut în perioada de tranziţie o evoluţie dinamică, având o evoluţie mai
lentă până în anul 2000 şi o evoluţie explozivă după acest an. Trecerea de la capitalul de stat la cel privat
s-a realizat cu consecinţe în ocuparea forţei de muncă. Structura acesteia s-a modificat foarte mult, dacă
în 1990, peste 50% din populaţia activă era ocupată în industrie, în prezent aceasta reprezintă puţin mai
mult de o treime. În prezent, un număr de 62.171 salariaţi lucrează în industrie (39,5% din numărul total
al salariaţilor).

Sectorul construcţiilor a suferit fluctuaţii majore determinate de modificări la nivel
macroeconomic. Perioada postcomunistă se caracterizează prin mai multe etape: 1990 – 2000 este etapa
de regres major a acestei ramuri a economiei. Numărul societăţilor cu acest profil s-a redus la jumătate,
iar cifra lor de afaceri a scăzut cu până la 56%. A fost perioada în care s-a realizat privatizarea,
majoritatea companiilor cu capital de stat au fost transferate în domeniul privat. După anul 2000, când
economia a intrat pe un trend ascendent, domeniul construcţiilor a explodat, înregistrând o creştere
semnificativă.

Construcţiile reprezintă un sector dinamic, datorită dezvoltării urbanistice a Braşovului. Perioada
2000-2007, numărul firmelor mici şi mijlocii cu activitatea în construcţii a crescut de la 542, în anul 2000,
la mai mult de 1500 în anul 2007. După 2007 sectorul construcţiilor a suferit un regres, ajungând în 2009
la un număr de 1273 societăţi. O parte a firmelor mici şi-au încetat activitatea, sectorul construcţiilor
fiind afectat cel mai afectat de situaţia economică mondială. Căderea pieţei imobiliare, înăsprirea
condiţiilor de creditare a adus sectorul construcţiilor în incapacitate de a mai funcţiona în anii 2008 –
2009. Din 2010, se observă o evoluţie lentă, dar pozitivă a sectorului construcţiilor.

Perioada postcomunistă se caracterizează printr-o trecere de la producţie la consum. Acest lucru
este evidenţiat mai ales prin creşterea ponderii sectorului terţiar în structura economiei naţionale. În
oraşul Braşov s-a observat o trecere evidentă de la sectorul secundar spre cel terţiar. Comerţul,
transporturile şi serviciile au cunoscut o creştere accentuată în perioada postcomunistă. A fost singurul
sector al economiei braşovene care nu a suferit fluctuaţii majore, ci a cunoscut o creştere constantă.

Comerţul reprezintă una din formele activităţii umane cu un rol important în viaţa societăţii
contemporane, devenind elementul principal al economiei de piaţă. Comerţul a înregistrat, după 1990, o
creştere continuă. Comerţul intern a evoluat şi a crescut ca volum de mărfuri vândute dar şi ca număr de
firme cu activitate comercială, în primă fază ca urmare existenţei nevoii de produse care au lipsit în
perioada comunistă, iar apoi ca urmare a dezvoltării societăţii şi încurajării consumului. Comerţul extern
a suferit un regres, imediat după căderea comunismului, apoi, odată cu dezvoltarea economică acesta a
crescut constant până în prezent, aflându-se pe un trend ascendent pe întreaga perioada postcomunistă.

Potenţialul turistic al oraşului Braşov este unul de excepţie, reprezentând una dintre cele mai
importante zone turistice ale României. Varietatea obiectivelor turistice, de la cele naturale, reprezentate
în mod special de spaţiul montan, la cele antropice, legate de dezvoltarea medievală a oraşului, a permis
dezvoltarea mai multor tipuri de turism. Un rol important îl are turismul cultural, care atrage anual un
număr mare de turişti străini, proveniţi în special din vestul Europei. În ce priveşte turismul montan şi
pentru practicarea sporturilor de iarnă, se observă că predomină turiştii români şi cei proveniţi din estul
Europei, din ţări ca Republica Moldova sau Ucraina.

Investiţiile străine directe în turism sunt extrem de reduse, cei mai mulţi investitori sunt români.
Aceasta ar putea fi explicaţia dezvoltării reduse a complexelor turistice de dimensiuni mari cu peste 250
de angajaţi. Potenţialul de investiţie al firmelor româneşti este mai mic, de aceea numărul unităţilor
active în domeniul turistic de dimensiuni mici este foarte mare. Dominanţa unităţilor mici, care nu
colaborează între ele, care nu pot oferi facilităţi variate turiştilor, demonstrează o dezvoltare haotică a
acestei ramuri a economiei cu un potenţial ridicat, dealtfel.
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VI.3 Economia braşoveană în prezent

Dezvoltarea Braşovului, inclusiv din punct de vedere economic, se leagă de realizarea
obiectivelor de infrastructură atât de importante: aeroportul internaţional şi conectarea oraşului la reţeaua
europeană de autostrăzi. Acestea, alături de tradiţia industrială a Braşovului, existenţa în municipiu a
unei puternice universităţi cu profil tehnic, înalta calificare a personalului şi aşezarea în centrul ţării, la
răscrucea celor mai importante drumuri europene, fac foarte atractiv oraşul pentru investitori.

Toate acestea au constituit premisele atragerii unor investiţii străine semnificative, îndeosebi ale
firmelor germane. Aceste investiţii s-au realizat fie prin deschiderea de noi filiale fie prin preluarea în
totalitate sau în majoritate a unor companii româneşti. Domeniile spre care s-au îndreptat cele mai multe
investiţii străine sunt industria auto şi a componentelor auto, industria construcţiilor de maşini şi utilaje,
piese şi subansamble electrice şi electrotehnice, programare - IT şi industria uşoară.

VI.3.1 Contextul macroeconomic

Județul Brașov (NUTS 3) a avut în anul 2015 (ultimul pentru care există date detaliate la acest
nivel teritorial), un PIB nominal de 5,273 mil. euro, ceea ce reprezintă 3.3% din PIB-ul României și 30%
din cel al regiunii de dezvoltare Sud-Est (NUTS 2). Această valoare plasa Brașovul pe locul 6 în topul
celor mai mari șase economii județene din țară.

PIB nominal (prețuri curente), la nivel județean, în anul 2015
Sursa: EUROSTAT Database

Față de anul 2007, PIB-ul nominal al Brașov a crescut cu 26%, ritmul fiind similar cu media
națională (+24.6%), însă inferior multor poli economici din țară (București-Ilfov +44%; Timiș +36%;
Cluj +27). În acest context, Brașovul nu a reușit în ultimul deceniu să intre în categoria primelor 5 județe
din România, din perspectiva output-ului economic, categorie căreia a aparținut în perioada comunistă.

Din perspectiva PIB/locuitor (la prețuri standard ale puterii de cumpărare), Brașovul înregistra
valoarea de 19,300 PPS, ceea ce îl poziționa pe locul 5 la nivel național după București-Ilfov, Timiș,
Constanța și Cluj. În anul 2015, PIB/locuitor al Brașovului se ridica la doar 66% din media U.E.- 27, față
de doar 51% în 2007, anul aderării României la U.E. Aceste date sunt însă colectate la nivel județean.
Dacă avem în vedere faptul că Zona Metropolitană Brașov asigură peste 85% din volumul afacerilor din
județ și reunește doar 73% din populație, putem estima cu o marjă rezonabilă că acest areal are un
PIB/capita de cel puțin 70% din media U.E.-27.
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PIB/locuitor (prețuri standard ale puterii de cumpărare) raportat la media U.E. – 27 (%), la nivel național și
județean, în anul 2015

Sursa: EUROSTAT Database

Un alt indicator relevant pentru performanța activității economice este Valoarea Adăugată Brută
(VAB). Și din această perspectivă, județul Brașov se poziționează, cu o valoare de 4,636 mil. Euro, pe
locul 6 la nivel național, după București-Ilfov, Timiș, Constanța, Cluj și Prahova. Față de anul 2007,
VAB județeană a crescut cu 25%, nivel ușor mai ridicat decât ritmul de creștere de la nivel național
(+23%), dar inferior altor poli economici ai României (Constanța +43%, București-Ilfov +42%, Timiș
+35%, Iași +30%, Cluj +26%).

VAB, la nivel județean, în anul 2015
Sursa: EUROSTAT Database

Din punct de vedere structural, valoarea adăugată brută de la nivelul județului Brașov este
asigurată mai ales de industria prelucrătoare (29% din total), comerț, transporturi, turism (21%) și
tranzacții imobiliare (13%). Brașovul ocupă locul 5 la nivel național în ceea ce privește valoarea
adăugată generată în domeniul construcțiilor, comerțului, transportului și turismului, IT&C, tranzacțiilor
imobiliare, activităților științifice, tehnice și profesionale, serviciilor administrative și suport, respectiv
locul 6 în domeniul industriei și culturii, activităților recreativelor și altor servicii. Prin urmare, județul,
ca și zona metropolitană Brașov, are o structură economică relativ echilibrată, în care atât sectorul
secundar, cât și cel terțiar dețin o contribuție importantă.
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Structura valorii adăugate brute, pe principalele sectoare economice și principalii poli economici din România, în
anul 2015

Sursa: EUROSTAT Database

Față de anul 2007, VAB județeană a crescut în toate domeniile, exceptând domeniul
construcțiilor, afectat atât de criză, cât și de volumul scăzut al investițiilor publice, precum și cel agricol,
pe fondul reorientării forței de muncă către alte domenii. Cele mai mari creșteri de activitate s-au
înregistrat în domeniul imobiliar (+191%), al științifice, tehnice și profesionale (+187%), IT&C (+102%),
activități culturale și recreative (+72%), intermedieri financiare (+35%). Economia Brașovului a crescut
peste medie în majoritatea activităților din sfera terțiară (tranzacții imobiliare, activități științifice,
profesionale și tehnice, IT&C, administrație publică, educație și sănătate, activități culturale și recreative),
în timp de dinamica din agricultură, industrie și comerț a fost inferioară mediei. Prin urmare, județul
migrează treptat către o economie bazată pe servicii cu valoare adăugată ridicată, în linie cu trendurile de
la nivel global pentru regiunile dezvoltate.

Dinamica VAB, pe principalele activități economice, la nivel național și județean, în perioada 2007-2015
(anul 2007 = 100)

Sursa: EUROSTAT Database

VI.3.2 Comerțul exterior și investițiile străine

Volumul exporturilor realizate de agenții economici înregistrați în județul Brașov a fost de peste
3.2 md. Euro în anul 2017, în creștere cu 11.4% față de nivelul înregistrat în 2016. Volumul exporturilor
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a crescut de aproape 3 ori față de perioada de dinainte de criză, mai ales pe fondul atragerii de investiții
străine, în timp ce importurile au crescut într-un ritm mai lent. În anul 2017, Brașovul a realizat 5.2% din
volumul total al exporturilor României și 4% din importuri. Astfel, din perspectiva exporturilor FOB,
județul Brașov ocupă locul 5 la nivel național, iar din cel al importurilor CIF locul 7, fiind una dintre
puținele zone din țară cu o balanță comercială pozitivă.

Din perspectiva activității de comerț exterior, Brașovul se aseamănă cu alte județe puternic
industrializate din partea de vest și centru a țării (Timiș, Arad, Sibiu, Argeș), care au beneficiat de
proximitatea față de granița de vest, dar și legăturile tradiționale cu piețele occidentale, pe unde ies peste
80% din mărfurile exportate de companiile românești, și au atras un volum important de investiții străine
care le asigură o balanță comercială pozitivă. Principalele țări partenere la export erau în 2017 Germania
(37.8% din total), Franța (7%), Italia (6.5%), Polonia (5.8%), Belgia (3.3%), Turcia (3.2%) și Marea
Britanie (3.1%). Pe de altă parte, cele mai multe importuri proveneau din Germania (38.8%), Italia
(10.3%), Franța (6.8%), China (4.4%), Marea Britanie (4%), Ungaria (3.9%), Polonia (3.8%) și Austria
(3.2%) – acestea fiind în mare parte diferite semifabricate, componente și piese ale produselor finale care
sunt asamblate în județ. Aceste relații comerciale sunt strâns legate de structura capitalului străin investit
în județ, care este unul preponderent german.

Volumul activității de comerț exterior, pe județe, în anul 2017
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Activitatea de comerț exterior de la nivelul Brașovului este dominată de producătorii de
componente auto, organe de asamblare, componente electronice, aeronave și componente pentru acestea,
articole din metal, cauciuc și mase plastice, precum și produse din lemn. Astfel, Brașovul se remarcă la
nivel național prin valoarea adăugată a exporturilor sale, care sunt aliniate structural la cerințele pieței
europene, dominate de exact aceleași mari categorii de produse tranzacționate. Față de anul 2007,
exporturile realizate de companiile brașovene au crescut substanțial în majoritatea domeniilor, chiar și de
circa 3 ori în cazul componentelor auto, a organelor de asamblare, a articolelor din metal, a celor din
cauciuc și mase plastice sau a celulozei și hârtiei. Acesta este rezultatul direct al atragerii de noi investiții
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private, dar și a dezvoltării celor existente la nivel local. Singurele domenii în care volumul exporturilor
în ultimii ani a scăzut sunt industria farmaceutică, pe fondul sistării activității unui producător local, cea
a pielăriei și încălțămintei, respectiv a mobilei – ultimele două cu o valoare adăugată redusă și cu
probleme în asigurarea necesarului de forță de muncă din cauza nivelului redus al salariilor. De asemenea,
exporturile de produse agroalimentare au avut o dinamică modestă, operatorii locali din domeniu
preferând să vândă produsele pe piața autohtonă.

Dinamica și structura exporturilor FOB ale județului Brașov, în perioada 2007-2017
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online. Buletine statistice lunare județene 2007-2012

În topul exportatorilor din județ regăsim companiile:
 Autoliv România – producător de componente auto (centuri de siguranță, sisteme airbag);
 Schaeffler România – producător de rulmenți și componente de tehnică liniară;
 Continental Powertrain – producător de componente auto (unități de alimentare cu combustibil,

de transfer fluide, pompe, filtre etc.);
 Quin România – producător de componente auto (volane, ornamente de uși și de bord);
 Preh România – producător de componente auto (comutatoare pentru volan, lumini, sisteme de

control a climei, elemente de consolă centrală);
 Kronospan România – producător de plăci de lemn de tip OSB;
 Stabilus România – producător de amortizoare cu gaz și pentru scaune, precum și actuatoare

pentru portbagaje;
 Hutchinson – producător de articole din cauciuc pentru industria auto (garnituri, inele, chedere,

culise, bucșe, suporturi de motor etc.);
 Premium Aerotec – producător de structuri compozite din metal și fibre de carton pentru

industria aerospațială;
 Benchmark Electronics – asamblator de componente electronice;
 Rolem – producător de componente auto (ornamente de lemn pentru interior);
 Total Romania – producția de lubrifianți.

În ceea ce privește investițiile străine, conform ONRC, la nivelul județului Brașov erau
înregistrate în luna decembrie 2017, un număr de 6,619 firme cu participare străină la capitalul social,
ceea ce reprezintă 2.6% din totalul celor înregistrate la nivel național (locul 7 după București, Timiș,
Ilfov, Bihor, Constanța și Arad). În ceea ce privește valoarea capitalul străin subscris, acesta ajungea la
1,546 mil. USD, adică 2.7% din totalul înregistrat la nivel național (locul 7 după București, Ilfov, Timiș,
Bihor, Prahova și Mureș). Față de anul 2007, momentul aderării României la U.E., numărul de firme cu
capital străin a crescut cu 53%, iar valoarea capitalului străin atras de 3,4 ori. Prin urmare, în ultimul
deceniu, Brașovul a urcat trei poziții în clasamentul județelor care au atras investiții străine, depășind
Clujul, Constanța, Prahova și Bacău.
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Dinamica capitalului străin investit în firmele private, la nivel județean, în perioada 2007-2017
Sursa: ONRC

În contextul în care statisticile cu privire la cuantumului capitalului din alte țări subscris în
fiecare județ nu reflectă fidel dinamica investițiilor străine la nivel teritorial (multe companii au sediul
social în zona București-Ilfov, dar dețin puncte de lucru în diferite zonă din țară, exemple concrete în
acest sens fiind marile rețele de supermarketuri, benzinării, băncile etc.), este mai relevant să analizăm și
numărul angajaților care lucrează în astfel de firme. Din această perspectivă, județul Brașov raporta în
anul 2016, conform statisticilor INS (care iau în calcul și angajații punctelor de lucru din Brașov ale
firmelor cu sediul social în alt județ), un număr de 29,700 de salariați care lucrau în firme cu capital
străin, de 2,6 ori mai mare față de anul 2007. De menționat este și faptul că aproape 18% din totalul
salariaților brașoveni și peste 29% dintre cei care activează în sectorul privat lucrează pentru firme cu
capital străin, procent similar cu cel din alte județe cu o dinamică pozitivă în ultimii ani (București-Ilfov,
Sibiu, Arad, Timiș, Argeș, Prahova, Cluj, Bihor etc.), mai ales pe fondul atragerii de investiții străine.

Numărul de salariați care lucrau în firmele cu capital străin, în anul 2016
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Cele mai importante firme cu capital străin din Zona Metropolitană Brașov, din perspectiva cifrei
de afaceri și a cifrei de salariați, sunt:

Denumire Obiectul de activitate Țara de
proveniență a
capitalului

Cifra de
afaceri
(2016) –
mil. Lei

Numărul
de

salariați
– 2016

Autoliv Romania Producția de componente auto Germania 3544 8961
Selgros Cash & Carry Comerț cu ridicata Germania 3297 4039
Schaeffler Romania Producția de rulmenți Germania 1795 4194
Continental Powertrain
Romania

Producția de componente auto Olanda / Germania 879 1169
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Preh Romania Producția de componente auto Germania 673 959
Stabilus Romania Producția de amortizoare și

acuatoare
Germania 602 1085

Kronospan Romania Producția de plăci OSB din
lemn

Cipru / Elveția 525 148

Hutchinson Producția de articole din
cauciuc

Franța 429 1068

Quin Romania Producția de componente auto Germania 374 1291
Ropharma Comerț cu produse farmaceutice SUA 342 726
Delaco Distribution Distribuție produse alimentare Franța 336 439
Benchmark Electronics Asamblarea de produse

electronice
Olanda / SUA 330 683

Duvenbeck Logistik Transporturi rutiere de mărfuri Germania 304 788
Total Romania Producția de lubrifianți Franța 303 118
Premium Aerotec Producția de componente pentru

aeronave
Germania 275 755

NBHX Rolem Producția de componente auto Germania 268 822
SIT Romania Producția de valve de gaze Italia 240 536
Holver Comerț cu produse din lemn Austria 233 318
Eldon Producția de cutii și dulapuri

metalice
Spania 210 755

DTR Draxlmaier Sisteme
Tehnice Romania

Producția de componente auto Germania 179 1611

Remat Mueller Guttenbruun Recuperare deșeuri Austria 153 202
Ecopaper Producția de hârtie Cipru / Marea

Britanie
152 198

PSI Control Producția de componente
electronice

Belgia 145 168

Star East Pet Producția de ambalaje din
plastic (preforme PET)

Austria 129 70

Sika Romania Producția și comercializarea de
aditivi pentru betoane

Elveția 127 66

Losan Romania Producția de furnire estetice Spania 122 520
Viessmann Comerț cu echipamente de

climatizare
Germania 122 62

Ecopack Producția de carton și ambalaje
din carton

Cipru / Marea
Britanie

117 194

Arvato Services Call center (BPO) Germania 111 1252
Pentalog Romania Software Franța 108 536
Metalsil Prod Producția de lingouri din

aluminiu
Elveția 106 128

Fresenius Kabi Romania Comerț cu produse farmaceutice Germania 101 48
J.F. Furnir Producția de cherestea, furnir și

alte produse din lemn
Austria 95 389

Hiperdia Servicii de asistență medicală Olanda 92 464
H&E Reinert Producția de preparate din carne Germania 88 196
Amman Romania Producția de ață pentru cusut Germania 80 178
Arc Electronic Comerț cu produse electrice Franța 78 112
Schulte & Schmidt Producția de piese turnate din

aluminiu
Germania 74 189

Harsha Engineers Europe Producția de piese turnate din
alamă și bronz

Olanda/ India 74 195

Dietal Roumanie Producția de corpuri de iluminat
industriale

Franța 65 218

Roleau Guichard Roumanie Producția de articole de Franța 62 583
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îmbrăcăminte
Siemens Convergence
Creators

Software Austria 54 209

Prodlacta Producția de lactate Republica
Moldova /
Germania

52 218

VP Industries Producția de instalații de răcire,
sisteme de conducte, confecții
metalice

Danemarca 51 168

Centrul Medical Med As
2003

Servicii de asistență medicală Canada 39 374

Seven Arx Producția de articole de
îmbrăcăminte

Germania 29 332

Technyx Euro Services Inginerie pentru construcții Canada 27 321

După cum se poate observa, cele mai mari investiții străine din zonă s-au orientat către sectorul
industrial (mai ales către ramura de producție a componentelor auto, a diferitelor mașini, echipamente și
produse din metal, a prelucrării lemnului) și către cel al comerțului – ramuri în care zona Brașov are o
tradiție îndelungată. În schimb, sectoarele construcțiilor, agriculturii și serviciilor nu au beneficiat de
investiții masive, cu excepția unor companii din sfera serviciilor medicale, iar mai nou IT&C,
outsourcing și inginerie.

Pe de altă parte, se remarcă importanța capitalului german atras în zona Brașovului, o importanță
în acest sens având-o și legăturile puternice întreținute de comunitatea săsească care reprezenta circa
30% din totalul populației, la începutul secolului trecut. Practic, din primele 10 companii cu capital străin
din zonă, 7 sunt filiale ale unor companii-mamă din Germania, ceea ce explică și faptul că această țară
este principalul partener de comerț exterior al județului Brașov. O prezență importantă o au și companiile
austriece, precum și cele din Franța.

VI.3.3 Mediul antreprenorial

Conform datelor Borg Design (ListaFirme) în anul 2016, la nivelul Zonei Metropolitane Brașov,
s-au înregistrat circa 17,300 de firme active economic (agenți economici care au depus situații financiare),
cifră care nu include firmele active juridic, dar care nu și-au depus situațiile financiare, precum și
întreprinderile individuale și persoanele fizice autorizate. Dacă luăm în calcul și aceste entități economice,
circa 30,000 de agenți economici sunt înregistrați în zonă, conform evidențelor ONRC.

Densitatea firmelor active economice de la nivelul Brașovului se situează peste media națională,
dar este inferioară celei înregistrate în alte orașe mari din țară, precum Cluj-Napoca, București,
Timișoara, Constanța sau Oradea – unde spiritul antreprenorial este mai dezvoltat.

Densitatea firmelor active economic la 1,000 de locuitori, la nivelul principalelor centre economice din România,
în 2016

Sursa: Baza de date BORG Design
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Pe principalele activități ale economiei naționale, cele mai multe firme active economic de la
nivelul Zonei Metropolitane Brașov se înregistrau în domeniul comerțului, activităților științifice-tehnice
și profesionale, construcțiilor, industriei prelucrătoare și transporturilor. În altă ordine de idei, cele mai
puține funcționau în domeniul industriei extractive, energiei, utilităților publice și învățământului – sfere
de activitate în care intrarea pe piață este mai dificilă (investiții mari, domenii puternic reglementate,
dominate de sectorul public etc.). La nivel de cod CAEN, cele mai multe firme active economic se
înregistrau în domeniul construcțiilor de clădiri (781), transportului rutier de mărfuri (749), comerțului cu
produse alimentare (650), activităților de consultanță și management (483) și a celor de inginerie (425).

Structura firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov, pe principalele activități economice, în anul
2016

Sursa: Baza de date Borg Design

Din perspectiva cifrei de afaceri, care totalizează peste 40 md. lei la nivel metropolitan (fără
contribuția agenților economici cu sediul social în alte județe, dar cu puncte de lucru în zona Brașovului),
industria prelucrătoare are cea mai mare contribuție (42% din total), urmată de comerț (33%) și, la mare
distanță, de construcții și transporturi – ambele cu o pondere de 5%. Companiile din domeniul serviciilor,
deși numeroase, au un volum de activitate mai redus, sectorul fiind unul cu un specific mai fragmentat.
La nivel de cod CAEN, cele mai mari afaceri sunt derulate de firmele din domeniul automotive (13% din
cifra de afaceri totală a firmelor de la nivel metropolitan și 31% din cea din industria prelucrătoare),
urmate de firmele din domeniul comerțului cu ridicata de produse alimentare (9% - valoare determinată
de faptul că firma Selgros își are sediul în Brașov, deși derulează afaceri în toată țara), producției de
rulmenți (5%), transporturilor rutiere de mărfuri (4%) etc. Față de alte zone din țară, se remarcă
diversitatea activităților economice și lipsa de dependență față de un număr mic de agenți economici,
ceea ce îl face mai puțin vulnerabil la o eventuală decizie de relocare sau de restrângere a activității
acestora.

Cifra de afaceri a firmelor din Zona Metropolitană Brașov, pe principalele activități economice, în anul 2016
Sursa: Baza de date Borg Design
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Relevant este și faptul că din totalul firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov,
circa 34% nu au avut niciun salariat în anul 2016, 56% erau microîntreprinderi, 8% erau întreprinderi
mici, iar 2% erau mijlocii și mari. Practic, la nivel metropolitan există sub 60 de firme mari (peste 250 de
salariați). Totuși, acestea din urmă generează 45% din cifra de afaceri totală realizată de mediul privat
din zonă. Așadar, în ultimii ani, mai ales pe fondul investițiilor străine atrase, asistăm la o consolidare a
mediului privat în jurul unor companii mari. Această tendință este evidentă, spre exemplu, în cazul
comerțului (rețelele moderne de retail).

Structura firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov, pe clase de mărime (personal în stânga și cifră
de afaceri în dreapta), în anul 2016
Sursa: Baza de date Borg Design

În altă ordine de idei, 17% dintre firmele din arealul metropolitan care și-au depus situațiile
financiare în anul 2016 au declarat zero venituri, în timp ce alte 33% au raportat venituri de maxim
100.000 lei. Așadar, circa 2% din agenții economici din județ generează peste 50% din cifra de afaceri
totală, o altă dovadă a procesului de consolidare a sectorului privat.

Structura firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov, pe clase de mărime (cifră de afaceri), în anul
2016

Sursa: Baza de date Borg Design

Distribuția agenților economici la nivelul teritoriului metropolitan nu este una echitabilă,
aceasta scăzând de la centru (Municipiul Brașov) către periferie, în linie cu procesul de
suburbanizare. Astfel, Municipiul Brașov concentra 70% din firmele active economice și genera
65% din cifra de afaceri, urmată la mare distanță de localitățile din inelul I, precum Ghimbav și
Cristian (din perspectiva cifrei de afaceri), respectiv Săcele și Codlea (din perspectiva numărului
de agenți economici).
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Numărul firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov, pe localități, în anul 2016
Sursa: Baza de date Borg Design

Cifra de afaceri a firmelor active economic din Zona Metropolitană Brașov, pe localități, în anul 2016
Sursa: Baza de date Borg Design

Conform datelor Borg Design, cele mai mari firme din Zona Metropolitană Brașov,
conform situațiilor financiare aferente anului 2016, erau următoarele:

Denumire Obiectul de activitate Cifra de
afaceri
(2016) –
mil. Lei

Numărul
de

salariați
– 2016

Autoliv Romania Producția de componente auto 3544 8961
Selgros Cash & Carry Comerț cu ridicata 3297 4039
Schaeffler Romania Producția de rulmenți 1795 4194
Europharm Holding Comerț produse farmaceutice 881 429
Continental Powertrain
Romania

Producția de componente auto 879 1169

Preh Romania Producția de componente auto 673 959
Electrica Transilvania Sud Distribuție energie electrică 672 1721
Stabilus Romania Producția de amortizoare și acuatoare 602 1085
Kronospan Romania Producția de plăci OSB din lemn 525 148
Grupul ICCO Dezvoltări imobiliare, furnizare energie

electrică, lucrări de construcții-instalații,
producția de structuri metalice și
tâmplărie pentru cosntrucții, asamblarea
de produse electronice, servicii medicale

441 1014

Hutchinson Producția de articole din cauciuc 429 1068
Quin Romania Producția de componente auto 374 1291
Fabrica de Lapte Brașov Producția de lactate 370 380
Ropharma Comerț cu produse farmaceutice 342 726
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Delaco Distribution Distribuție produse alimentare 336 439
Benchmark Electronics Asamblarea de produse electronice 330 683
Visual Fan Producția și comercializarea de telefoane

mobile, televizoare, DVD playere
306 110

Duvenbeck Logistik Transporturi rutiere de mărfuri 304 788
Total Romania Producția de lubrifianți 303 118
Premium Aerotec Producția de componente pentru aeronave 275 755
Bilka Steel Producția de acoperișuri metalice 271 200
NBHX Rolem Producția de componente auto 268 822
Sit Romania Producția de valve de gaze 240 536
Holver Comerț cu produse din lemn 233 318
Miele Tehnica Producția de componente și

subansambluri pentru electrocasnice
214 188

Eldon Producția de cutii și dulapuri metalice 210 755
Dtr Draxlmaier Sisteme
Tehnice Romania

Producția de componente auto 179 1611

Remat Brașov Recuperare deșeuri 176 210
Regiotrans Transport feroviar de călători 173 680
Pro Soft Distribuție produse alimentare 160 235
Remat Mueller Guttenbruun Recuperare deșeuri 153 202
IAR Ghimbav Construcția și reparația de elicoptere 152 316
Ecopaper Producția de hârtie 152 198
PSI Control Producția de componente electronice 145 168
Temad Co Distribuție materiale de construcții,

producție energie electrică și plasă din
fibră de sticlă

140 233

COS 2000 Distribution Distribuție produse non-alimentare 139 50
Chemark Rom Ambalare și comercializare pesticide 136 131
Silnef Recuperare deșeuri, demolări, pază 131 82
Star East Pet Producția de ambalaje din plastic

(preforme PET)
129 70

Avicola Brașov Creșterea păsărilor 128 508
Sika Romania Producția și comercializarea de aditivi

pentru betoane
127 66

Losan Romania Producția de furnire estetice 122 520
Viessmann Comerț cu echipamente de climatizare 122 62
Airbus Helicopters Producția și reparația de elicoptere 121 161
Elmas Producția de instalații de ridicat și

manipulat, structuri și confecții metalice
119 320

Ecopack Producția de carton și ambalaje din carton 117 194
Arvato Services Call center (BPO) 111 1252
Compania De Apă Brașov Servicii de apă-canal 111 890
Pentalog Romania Software 108 536
Metalsil Prod Producția de lingouri din aluminiu 106 128
Dexion Storage Solutions Producția de soluții metalice de depozitare 105 350
Fresenius Kabi Romania Comerț cu produse farmaceutice 101 48
Vectra International Transporturi rutiere de mărfuri 100 314
J.F. Furnir Producția de cherestea, furnir și alte

produse din lemn
95 389

Hiperdia Servicii de asistență medicală 92 464
H&E Reinert Producția de preparate din carne 88 196
Bravcod Creșterea păsărilor 84 189
Amman Romania Producția de ață pentru cusut 80 178
Arc Electronic Comerț cu produse electrice 78 112
Electroprecizia Electrical Producția de motoare electrice 77 451
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Motors
Schulte & Schmidt Producția de piese turnate din aluminiu 74 189
Harsha Engineers Europe Producția de piese turnate din alamă și

bronz
74 195

Avicod Creșterea păsărilor 72 314
Ramoss Com Producție și comercializare produse

metalice
68 209

Avantgarden Immo Invest Dezvoltări imobiliare 66 77
Dietal Roumanie Producția de corpuri de iluminat

industriale
65 218

Farmacom Comerț produse farmaceutice 65 144
Rom Balkanellas Creșterea animalelor 65 28
Isaran Dezvoltări imobiliare 62 22
Roleau Guichard Roumanie Producția de articole de îmbrăcăminte 62 583
Tehnoinvest & Co Recycling Recuperare deșeuri 60 35
Policlinica de Diagnostic Rapid Servicii de asistență medicală 58 266
ICCO Facility Management Dezvoltări imobiliare 56 58
Luca Producția de preparate din carne 55 169
Rompaper Producția de articole din hârtie 55 119
Apemin Zizin Producția de apă minerală 55 115
Bepco Producția de energie electrică și termică 54 61
Antrepriza Zahar Bod Fabricarea zahărului 54 51
RATBV Transport public de călători 54 829
Siemens Convergence Creators Software 54 209
Prodlacta Producția de lactate 52 218
Tess Comerț și service auto 52 134
VP Industries Producția de instalații de răcire, sisteme

de conducte, confecții metalice
51 168

Comprest Salubritate 51 568
Rost Com Comerț cu amănuntul 50 178
RC-CF Trans Transport feroviar de călători 47 854
Centrul Medical Med As 2003 Servicii de asistență medicală 39 374
Tata Technologies Software 38 311
Marub Reparații material rulant 35 330
Seven Arx Producția de articole de îmbrăcăminte 29 332
Aro Palace Hoteluri și restaurante 29 275
Technyx Euro Services Inginerie pentru construcții 27 321
Tohan Fabricarea armamentului 20 436

VI.3.4 Contribuția turismului la dezvoltarea economică a Brașovului

Brașovul are o îndelungată tradiție în domeniul turismului, prin prisma ofertei sale turistice foarte
complexe. Pe lângă faptul că Poiana Brașov este de departe cea mai populară destinație de ski și sporturi
de iarnă din România, fiind integrată cu stațiunile de pe Valea Prahovei, Brașovul este și un pol al
turismului cultural, religios, de afaceri, de city break, medical, de relaxare, sportiv, de aventură etc. de
largă notorietate națională și internațională.

Principalele puncte tari identificate în strategia turistică de la nivel zonal sunt:
1. Poziția geografică favorabilă, în centrul țării, care permite atragerea de turiști și vizitatori din

toate regiunile României.
2. Prezența unor elemente de unicitate la nivelul patrimoniului natural (de ex. Rezervația de urși de

la Zărnești).
3. Infrastructura adecvată pentru practicarea diferitelor sporturi, mai ales a celor de iarnă (domeniile

schiabile cele mai extinse din țară – cu instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă
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artificială, cel mai mare patinoar artificial din România, bazinul olimplic și sala sporturilor,
parcurile de aventură, platformele de bungee-jumping, aerodromurile etc.).

4. Tradiția în domeniul învățământului superior în domeniul turistic la universitățile brașovene.
5. Implicarea activă a mediului non-guvernamental în dezvoltarea și promovarea destinațiilor

turistice din zonă;
6. Existența unui sentiment de apartenență și mândrie locală a cetățenilor.

La acestea se adaugă și unele oportunități locale, precum legătura cu diaspora săsească din
Germania, finalizarea proiectelor majore de infrastructură de transport (aeroport, cale ferată București-
Predeal-Sighișoara-Curtici, autostrada Brașov-Comarnic), utilizarea unor ambasadori de brand, dar și
dezvoltarea unor nișe turistice cu valoare adăugată mare (cicloturism, ecoturism, turism gastronomic,
turismul de fotografie etc.).

Cele mai recente date statistice din domeniu confirm faptul că Municipiul Brașov a fost, în anul
2017, a doua destinație turistică din România, după București, în funcție de numărul de sosiri turistice
înregistrate oficial. Dacă datele sunt private însă într-un context mai larg, Zona Metropolitană Brașov
(inclusiv Predeal, Râșnov etc.) a ocupat tot poziția a II-a, după București-Ilfov, la numărul de turiști
cazați (aproape 1 milion), și locul IV la rata de creștere a acestora. Astfel, față de anul 2007, numărul
sosirilor turistice în Brașov a crescut cu 96%, ritm depășit doar de București, Oradea și Iași.

Numărul de sosiri turistice înregistrate la nivel de zonă metropollitană / zonă urbană funcțională în 2007 și 2017
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Pe de altă parte, Zona Metropolitană Brașov este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor
străini care vizitează România. Numărul acestora a fost de circa 160,000 în anul 2017 (16% din totalul
celor cazați în zonă, în creștere cu 93% față de anul 2007, ceea ce poziționează Brașovul pe locul II la
nivel național, după București. Această performanță reprezintă, fără îndoială, unul dintre punctele forte
pentru competitivitatea zonei pe plan internațional. Totuși, în termeni relativi, ponderea turiștilor străini
cazați în zonă în totalul vizitatorilor este mai redusă decât în București, Timișoara, Cluj sau Sibiu, ceea
ce indică faptul că anumite forme de turism atractive pentru străini (de ex. turismul de afaceri, de
conferințe, cel festivalier etc.) au încă potențial de creștere la nivel local.

Ponderea turiștilor străini în totalul sosirilor, la nivelul principalelor destinații din România, în anul 2016
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Dacă Brașovul și-a consolidat în ultimul deceniu poziția a doua în rândul destinațiilor celor mai
atractive pentru turiștii români și străini, după București (destinație cu un profil aparte), nu același lucru
se poate spune și despre durata sejurului. Acesta rămâne încă în jurul pragului mediu de 2 nopți/turist,
sub cifrele înregistrate de Constanța și Timișoara.

Durata medie a sejurului turistic, la nivelul principalelor destinații urbane din România, în anul 2017
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Dacă privim datele la nivel metropolitan, durata medie a sejurului a scăzut de la 2,12 nopți/turist
în 2007, la 2,01 în 2017, indicând o tendință de consolidare a zonei ca destinație turistică de weekend.
Din totalul celor 1,97 de înnoptări oficiale ale turiștilor raportate de INS în anul 2017, 70% s-au
înregistrat în unități de tip hotel, iar 17% în pensiuni, în timp ce foarte puține s-au raportat în căsuțe
turistice și sate de vacanță, apart-hoteluri și tabere de elevi. Pe localități, cele mai multe înnoptări s-au
înregistrat la unitățile de cazare din municipiul Brașov, inclusiv Poiana Brașov (61% din total), Predeal
(23%), Zărnești (5%), Râșnov (5%) și Săcele (5%), iar cele mai puține în Crizbav și Budila (0), precum
și în comunele Feldioara și Hălchiu.

Pe de altă parte, 18% dintre înnoptări au fost ale turiștilor străini, procent mai redus decât cel din
2007 (20,5%). Durata medie a sejurului a fost mai ridicată în rândul turiștilor străini (2,15 nopți/turist),
față de cel al românilor (1,98 nopți/turist).

Numărul de unități de cazare din Zona Metropolitană Brașov a crescut cu 95%, în perioada 2007-
2017, o dată cu amenajarea de noi structuri de primire a turiștilor atât în municipiu, cât și în localitățile
din jurul acesteia (mai ales în Predeal, Săcele, Râșnov, Zărnești). Astfel, în prezent, la nivelul teritoriului
metropolitan funcționează 517 unități de primire a turiștilor, adică aproape 60% din totalul celor
înregistrate în județul Brașov.

Numărul de unități de primire a turiștilor de la nivelul Zonei Metropolitane Brașov, în anii 2007 și 2017
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Capacitatea de cazare în funcțiune de la nivelul Zonei Metropolitane Brașov era, în 2017, de 6.86
mil. zile-turist, în creștere cu 84% față de anul 2007. Cea mai mare parte a locurilor de cazare se regăsea
în hoteluri (54% din total), pensiuni turistice (25%), cabane (5%), vile (5%) și hosteluri (4%), iar cele
mai puține în apart-hotel-uri, bungalouri, sate de vacanță, căsuțe turistice și tabere pentru elevi. Trebuie
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menționat aici faptul că la nivelul zonei există și o piață informală a cazării, multe locuințe private fiind
introduse sezonier de către proprietari pe piața închirierii către turiști. Prin urmare, capacitatea reală de
cazare din zonă s-ar putea ridica la aproape 10 mil. de zile-turist/an.

Structura capacității de cazare în funcție de la nivelul Zonei Metropolitane Brașov, funcție de tipul unității, în anul
2017

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online

Capacitatea de cazare de la nivel metropolitan este concentrată în Municipiul Brașov,
inclusiv Stațiunea Poiana Brașov (51% din total), Predeal (26%), Râșnov (6%), Zărnești (6%) și
Săcele (5%). În cazul unor localități precum Râșnov, Zărnești și Săcele creșterea capacității de
cazare în urma investițiilor realizate de operatori private din domeniu a fost spectaculoasă în
ultimul deceniu, ceea ce constituie o bază important pentru dezvoltarea turismului în aceste zone.

Conform ANT, din totalul locurilor de cazare clasificate la nivelul Zonei Metropolitane, 7% au o
stea, 19% 2 stele, 43% 3 stele, iar 28% au 4 stele, iar 3% au 5 stele. Unități de 4 și 5 stele funcționează
doar în localitățile Brașov, Predeal, Râșnov, Săcele, Zărnești, Cristian și Sânpetru.

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare în funcțiune din Zona Metropolitană Brașov a
fost în anul 2017 similară cu cea din 2007 (29%), numărul înnoptărilor crescând într-un ritm similar cu al
capacității de cazare a turiștilor. Cel mai ridicat grad de ocupare s-a înregistrat în cazul hotelurilor, iar cel
mai scăzut în rândul vilelor turistice, pensiunilor agroturistice, taberelor de elevi, căsuțelor turistice,
satelor de vacanță, cabanelor turistice și apart-botelurilor, ceea ce explică și numărul mai redus al
acestora din urmă.

Capitolul VII - Finanţe Bănci- prezentare generală

Activitatea financiar-bancară de la nivelul Municipiului Braşov este una foarte bine dezvoltată, care
creşte şi devine din ce în ce mai profesionalizată de la an la an. Aşa se face că la Braşov sunt prezente, cu
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sucursale proprii, cele mai importante instituţii bancare ce operează în prezent pe piaţa din România, vorbind
aici de un număr de 33 de sucursale ale băncilor comerciale, o sucursală a Băncii Naţionale a României şi
Trezoreria Braşov.

Ca o recunoaştere a calităţii personalului care lucrează în sistemul financiar-bancar din Braşov, dar
şi a rezultatelor excelente pe piaţa muncii a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii
„Transilvania“ Braşov, Raiffeisen Bank România - desemnată „cea mai bună bancă din România“ pentru 4
ani la rând (2010, 2011, 2012 şi 2013) şi a treia bancă ca mărime din România – a inaugurat încă din anul
2013 Centrul Operaţional Braşov, unde a transferat în ultimii ani o serie de activităţi operaţionale: procesarea
tranzacţiilor, a popririlor, activităţile specifice de call center, analiza şi administrarea creditelor persoane
fizice şi colectarea creditelor. În prezent, la Centrul Operaţional Braşov al Raiffeisen Bank lucrează
aproximativ 600 de persoane.

Capitolul VIII - Asistenţă socială

În ceea ce priveşte asistenţa socială, sub autoritatea municipalităţii se află Direcţia de Asistenţă
Socială care cuprinde:

- Serviciul Asistenţă Socială care se adresează perosanelor care îndeplinesc o serie de condiţii: să
aibă vârsta minimă de 65 de ani; să aibă domiciliul în municipiul Brașov; nu au familie sau nu se află în
întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; nu au
locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează
venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se pot gospodări
singure sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale,
datorită bolii ori stării fizice sau psihice;

- Centrul Asistență Socială Comunitară - Str. Panselelor nr. 23, et. I, cam. 14 - desfăşoară
următoarele activităţi: evaluarea problemelor sociale din comunitate cu scopul de a identifica nevoile
individuale, familiale, de grup și ale comunității; procurare acte de identitate (certificate de naștere, cărți
de identitate); informare şi consiliere; educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea
bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun,
educaţie civică, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale; promovarea
unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale; alte activități de promovare a
incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovare a măsurilor de asistență socială;

- Serviciul Prestații Sociale se adresează persoanelor care doresc să beneficieze de acordarea
prestațiilor sociale ce sunt de competența serviciului (de ex. ajutoare pentru încălzirea locuinţei, locuinţe
sociale, acordarea tichetelor sociale, etc.);

- Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități realizează evaluarea și intervenția
integrată a copiilor cu dizabilități și/sau CES, stabilește statutul și contextul social în care trăiesc adulții
cu dizabilități și acordă beneficii sociale, respectiv indemnizație lunară sau asistent personal, conform
prevederilor legale în vigoare;

- Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ - asistență medicală și stomatologică a
preșcolarilor, elevilor și studenților prin cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ
superior, pe perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ;

- Centrul de Ingrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc "Astra" (Str. Venus nr. 1) -
derulează următoarele activităţi: educaţionale; recreative şi de socializare; orientare şcolară şi
profesională şi consiliere psihologică; consiliere şi sprijin pentru părinţi; dezvoltă programe specifice
pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie; asigură programe de
abilitare şi reabilitare; contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determină separarea
copilului de părinţii săi;

- Serviciul Asistență Socială a Familiei și Copilului are rolul de a ocroti și sprijini familia, de a
dezvolta și consolida solidaritatea familială, prin oferirea de servicii sociale cu caracter primar, care au
drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la
marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflați în dificultate din Municipiul Braşov,
precum și asigurarea unei intervenţii eficiente și adecvate în situaţia copiilor aflați în situaţie de risc
menite să asigure respectarea drepturilor copilului;

- Centrul Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice - Str. Gladiolelor nr. 4 - are ca principale
atribuții oferirea de servicii comunitare de prevenire şi depăşire a unor situaţii de dificultate,
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vulnerabilitate sau dependenţă, în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice, al prevenirii
marginalizării şi excluziuni sociale, incluzând: Compartimentul asistență socială pentru persoane
vârstnice, centrul de zi de asistență și recuperare, unitate de îngrijiri la domiciliu, centrul de zi de
socializare și petrecere a timpului liber tip club Noua, centrul de zi de socializare și petrecere a timpului
liber tip club Răcădau;

- Complexul Servicii de Îngrijire Socio-Medicală - Str. Gladiolelor nr. 4 - oferă servicii de
îngrijire social-medicală pentru persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice în cadrul celor trei
centre de îngrijire:

- Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”
- Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
- Centru de Tip Respiro Pentru Persoane Vârstnice;

- Centrul Servicii Rezidențiale pentru Persoane Vârstnice - Str. Gladiolelor nr. 4 - este centrul
rezidențial cu cazare pe perioadă nedeterminată care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de
hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială
şi psihologică persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani, au domiciliul stabil în Municipiul
Braşov, nu deţin un certificat de încadrare în grad de handicap, nu suferă de o afecţiune care presupune
asistenţă medicală de specialitate şi îndeplinesc celelalte condiţii legale pentru a beneficia de aceste
servicii;

- Centrul Servicii pentru Prevenirea Marginalizării Sociale - Str. Zizinului nr. 126 C - sunt
furnizate persoanelor fără adăpost următoarele servicii: adăpost de noapte, centrul de zi de informare și
consiliere pentru persoane fără adăpost şi centru rezidențial pentru persoane fără adăpost.

Îngrijiri paleative

În Braşov funcţionează prima organizaţie de caritate din România, Hospice “Casa Speranţei”.
Aceasta este o organizaţie de caritate neguvernamentală înfiinţată la Braşov, în anul 1992, la iniţiativa
britanicului Graham Perolls, cu scopul introducerii şi dezvoltării serviciilor specializate de îngrijire
pentru bolnavii incurabili în stadii avansate. Este prima şi cea mai mare unitate de acest fel din România
şi centru de excelenţă pentru Europa de Est, în domeniul îngrijirii paliative.

Serviciile Hospice sunt gratuite pentru toţi beneficiarii. Fondurile necesare funcţionării
serviciilor de îngrijire paliativă provin din proiecte internaţionale, sponsorizări, evenimente de caritate,
de la partenerii britanici, Casa Naţională de Asigurări de Sănatate (în 2013 fondurile CAS au
reprezentat 15,10% din costurile serviciilor HOSPICE), Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Local
Braşov şi de la contribuabilii care direcţionează 2% din impozitul pe profit.

Pentru bolnavii incurabili, îngrijirea paliativă înseamnă creşterea calităţii vieţii.
Cu toate că boala nu mai răspunde la tratament, starea bolnavului poate fi ameliorată prin

controlul simptomelor supărătoare, alinarea durerii, consiliere psihologică (de care pot beneficia şi
membrii familiei), servicii de asistenţă socială (pentru obţinerea drepturilor legale şi pentru familiile care
se confruntă cu greutăţi materiale) sau consiliere spirituală din partea preoţilor, în funcţie de opţiunea şi
confesiunea religioasă a fiecăruia.

În plus, în îngrijirea paliativă, bolnavul este cel mai important, drept pentru care nicio decizie
medicală nu se ia fără consimţământul său şi numai după ce a fost informat cu privire la tot ceea ce
presupune decizia respectivă.

Îngrijirea paliativă poate fi acordată în paralel cu tratamentul prescris de medicul specialist.

Capitolul IX – Sănătate

IX.1 Unităţi sanitare publice

În municipiul Braşov funcţionează opt spitale publice, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă, Spitalul Clinic de Copii, Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie „A. I. Sbarcea“, Spitalul de
Boli Infecţioase, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie, Spitalul Militar de
Urgenţă „Regina Maria“ şi Spitalul General de Căi Ferate. Acestora li se adaugă 5 ambulatorii şi
laboratoare de analize publice, un centru de transfuzie sangvină, Serviciul Judeţean de Ambulanţă,
Serviciul SMURD Braşov şi 154 de cabinete de medicină de familie.

http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/compartimentul-asistenta-sociala-pentru-persoane-varstnice/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/compartimentul-asistenta-sociala-pentru-persoane-varstnice/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/centrul-de-zi-de-asistenta-si-recuperare/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/unitate-de-ingrijiri-la-domiciliu/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/centrul-de-zi-de-socializare-si-petrecere-a-timpului-liber-tip-club-noua/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/centrul-de-zi-de-socializare-si-petrecere-a-timpului-liber-tip-club-noua/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/centrul-de-zi-de-socializare-si-petrecere-a-timpului-liber-tip-club-racadau/
http://www.dasbv.ro/persoane-varstnice/centrul-de-zi-de-socializare-si-petrecere-a-timpului-liber-tip-club-racadau/
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Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov a fost fondat în 1973 prin unificarea mai multor
unităţi sanitare existente la acel moment în oraş şi, de-a lungul timpului, a dezvoltat cu succes o gamă
largă de servicii medicale atât pentru cetăţenii municipiului Braşov, cât şi pentru ceilalţi locuitori ai
judeţului Braşov şi judeţelor vecine (Covasna şi Harghita).

Spitalul are un număr total de 915 paturi şi un bloc operator cu 15 săli de operaţie, tratând anual
peste 45.000 pacienţi. Spitalul are, de asemenea, o unitate de primiri urgenţe (UPU) modernă, care
operează în cooperare cu serviciul SMURD Braşov, în UPU prezentându-se peste 80.000 de cazuri anual.
Spitalul are 2.101 angajaţi (medici, asistente medicale, personal auxiliar) şi servicii medicale
în următoarele domenii: medicină internă, gastroenterologie, neurologie, neurochirurgie, chirurgie
generală, chirurgie plastică, chirurgie maxilo-facială, chirurgie toracică, chirurgie vasculară, cardiologie,
endocrinologie, cardiologie intervenţională, ortopedie şi traumatologie, diabet, nutriţie, boli
metabolice, hematologie, reumatologie, balneo-fizioterapie, urologie, oftalmologie, oncologie şi ORL.
Spitalul dispune de instrumente de diagnosticare de înaltă performanţă, cum ar fi computer tomograf,
aparat RMN, angiograf. Spitalul are legături strânse cu Facultatea de Medicină a Universităţii
„Transilvania“ Braşov, fiind baza de predare pentru studenţii acesteia.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov activează prin intermediul a patru pavilioane
amplasate în diferite zone ale oraşului:
- Pavilionul Central, se găseşte pe Calea Bucureşti nr. 25-27,
- Pavilionul Mârzescu, amplasat pe Str. Cuza Vodă nr. 28,
- Pavilionul Tractorul, situat pe Str. Olteţ nr. 5,
- Pavilionul Astra, amplasat pe Calea Bucuresti nr.2.

Spitalul Clinic de Copii Braşov (Str. Nicopole nr. 45) a fost înfiinţat în urmă cu peste 30 ani,
asigurând servicii medicale de primiri-urgenţe, spitalizare continuă şi de zi atât pentru copiii din
municipiul Braşov, cât şi pentru copii din judeţul Braşov şi judeţele Covasna şi Harghita. Spitalul Clinic
de Copii Braşov are un număr de 240 de paturi pentru spitalizare continuă şi 15 paturi pentru spitalizare
de zi, în specializările gastroenterologie, neonatologie patologică, boli digestive, alergologie, boli
respiratorii, cardiologie, ORL, nefrologie, diabet şi boli de nutriţie, hemato-oncologie, terapie acută,
chirurgie pediatrică, ortopedie, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, neurologie pediatrică,
psihiatrie pediatrică, fizioterapie. Spitalul Clinic de Copii Braşov este inclus în Programul Naţional de
Tratament pentru Bolile Rare (sindromul de imunodeficienţă primară).

Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie „Dr. A. I. Sbarcea“ (Str. George Bariţiu nr. 36)
deserveşte judeţele Braşov, Covasna şi Harghita, având un număr de 275 de paturi pentru spitalizare
continuă şi 30 de posturi pentru spitalizare de zi.

Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria“ Braşov (Str. Pieţii nr. 9) este cel mai vechi spital
din Braşov, fiind înfiinţat cu mai bine de două secole în urmă, în anul 1791. În anul 1938, regele Carol al
II-lea al României semnează Înaltul Decret prin care Spitalului Militar Braşov i se atribuie denumirea
„Regina Maria”, în memoria ilustrei sale mame, supranumită „regina soldat”, spitalul devenind spital
militar de corp de armată. Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov acordă asistenţă medicală
de specialitate militarilor Ministerului Apărării Naţionale şi membrilor familiilor acestora din unităţile şi
formaţiunile militare, pensionarilor militari, veteranilor de război şi membrilor de familie ai acestora, din
judeţele Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi tuturor celorlalţi asiguraţi din sistemul public de
asigurări de sănătate. Serviciile de îngrijire medicală sunt oferite în regim de spitalizare continuă, cu 175
de paturi, organizate în cinci secţii care integrează 12 compartimente, şi în regim de spitalizare de zi, cu
10 paturi. Spitalul asigură servicii medicale, inclusiv de urgenţă, pentru chirurgie generală, chirurgie
toracică, ortopedie, neurochirurgie, cardiologie, medicină internă, neurologie, nefrologie, diabetologie,
nutriţie şi boli metabolice.

Alte unităţi spitaliceşti publice din Municipiul Braşov sunt:
- Spitalul de Boli Infecţioase (Str. M. Viteazul nr. 9)
- Spitalul de Pneumoftiziologie Str. Dealul Spirii nr. 12)
- Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie (Str. Prundului nr. 7)
- Spitalul General de Căi Ferate (Str. 15 Noiembrie nr. 60).
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IX.2 Unităţi sanitare particulare

a) Spitale private

În Municipiul Braşov unităţile sanitare private sunt bine reprezentate. Astfel, 4 din cele mai mari
20 de spitale private din România sunt din Braşov: Clinicile ICCO (CLINICCO), Spitalul „Sfântul
Constantin“, Centrul de Diagnostic şi Tratament Oncologic şi Maternitatea Eva - MedLife. Acestora li se
adaugă Spitalul MedLife, filială a unei clinici din Bucureşti.

Spitalul „Sfântul Constantin“ este un spital privat cu profil multidisciplinar, având în total
140 de paturi.

Primul Spital Sf. Constantin din Braşov a fost situat pe Strada Iuliu Maniu nr. 49, un proiect
inaugurat în 10 martie 2011.
Începand cu luna iulie 2019, Spitalul Sf. Constantin a devenit operaţional în noul amplasament din
Braşov, Calea Bucureşti nr. 318. Imobilul de pe Strada Iuliu Maniu deserveşte în continuare pacienţi în
ambulatoriul de specialitate.

Spitalul CLINICCO, specializat în cardiologie intervenţională, chirurgie cardiovasculară,
neurochirurgie şi ortopedie-traumatologie. Localizat în centrul municipiului, Spitalul CLINICCO este
autorizat de Ministerul Sănătăţii din România din luna februarie 2009 şi are autorizaţia Direcţiei de
Sănătate Publică şi evaluarea Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, având încheiat contract
cu CASJ atât pentru servicii de spitalizare, cât şi pentru decontarea unor materiale sanitare prin
Programele Naţionale de Sănătate. Dispune de 64 paturi pentru secţia de Cardiologie şi 23 paturi pentru
Ortopedie.

Centrul de Diagnostic şi Tratament Oncologic - Oncocard a fost inaugurat în 2012, spitalul
fiind considerat unul dintre cele mai moderne în specialitatea sa. Centrul are 37 saloane, 10 paturi pentru
spitalizarea de zi şi 84 de paturi pentru spitalizare continuă. Nivelul de dotare cu echipamente medicale
este la standarde europene şi acoperă necesităţile de diagnosticare şi tratament pentru o populaţie de
1.000.000 locuitori. Aici vor fi diagnosticaţi atât pacienţii oncologici, cât şi ne-oncologici. În centru se
găseşte o platformă completă de medicină nucleară (cuprinzând echipamente performante de
diagnosticare şi urmărire a pacienţilor cu cancer, precum şi diagnostic de fineţe în afecţiuni cardiologice),
o linie completă de diagnostic imagistic (cu facilităţi deosebite în patologia prostatei, glandei mamare şi
hepato-biliară), mamografie digitală cu stereotaxie, ecografie 4D şi o linie completă de endoscopie.

Maternitatea Eva este un spital specializat în obstetrică-ginecologie. Clinica a fost inaugurată în
2007, iar din anul 2011 a fost preluată de compania MedLife. Maternitatea dispune de un bloc de naşteri
format dintr-o sală de naşteri pe cale naturală, sală de naşteri în mediul acvatic, sală de naşteri pentru
operaţiile cezariene. Pe lângă blocul de naşteri funcţionează o secţie de ATI şi Neonatologie, dotate cu
echipamentele necesare asistenţei mamei şi copilului.

Spitalul pluridisciplinar MedLife Braşov a fost inaugurat in 2011, are o capacitate de 60 de
locuri, şi oferă servicii medicale în specializările chirurgie generală, chirurgie plastică, chirurgie
pediatrică, ginecologie, chirurgie buco-maxilo-facială, oftalmologie, ORL, urologie, ortopedie-
traumatologie, chirurgie vasculară, oncologie, gastroenterologie, reumatologie, nefrologie,
endocrinologie, medicină internă. Spitalul cuprinde un ambulatoriu de mari dimensiuni, un bloc operator
cu 3 săli de operaţie, secţie de anestezie şi terapie intensivă, laborator, centru de imagistică şi farmacie
proprie, fiind dotat cu echipamente de ultima generaţie.

Nr.
crt. Denumire Specific Adresă

1 Clinicile ICCO – CLINICCO Cardiologie-neurologie Str. Şcolii nr. 8
2 Spitalul „Sf. Constantin“ Multidisciplinar Calea Bucureşti nr. 318
3 Centrul de Diagnostic şi Tratament Oncologic Oncologie-cardiologie Str. Carierei nr. 65A
4 Maternitatea Eva - MedLife Obstetrică-ginecologie Str. Păltiniş nr. 15
5 Spitalul MedLife Braşov Multidiciplinar Str. Turnului nr. 5

b) Laboratoare şi ambulatorii private

Şi în ceea ce priveşte ambulatoriile şi laboratoarele de analize private, Municipiul Braşov stă
foarte bine. La nivelul municipiului funcţionează un număr de 12 astfel de unităţi medicale, toate
acreditate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov. Printre cele mai importante laboratoare şi
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ambulatorii private se numără Hiperdia, Centrul Medical MEDO, Campusul Medical „Regina
Maria“ Braşov şi Policlinica de Diagnostic Rapid – MedLife.

Hiperdia este cel mai mare furnizor de servicii de imagistică medicală avansată din România,
fiind înfiinţată în 2000 la Braşov. În prezent, compania operează o reţea de 16 centre medicale situate în
Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Ploieşti, Galaţi, Bistriţa şi Satu Mare. Majoritatea clinicilor
sunt multi-modalitate, realizând investigaţii de rezonanţă magnetică (RM), tomografie computerizată
(CT), ecografii, radiografii, mamografii, dexă, fluroscopii, endoscopii, medicină nucleară sau analize de
laborator. Hiperdia colaborează cu peste 10.000 de medici specialişti şi peste 100 de spitale şi centre
medicale publice şi private din ţară.

Centru medical MEDO a fost înfiinţat în 1994, la Braşov, fiind primul centru medical privat din
municipiu. MEDO asigură servicii de consultanţă în cardiologie, cardiologie pediatrică, chirurgie plastică,
dermatologie, endocrinologie, medicina muncii, medicină de familie, îngrijire la domiciliu şi analize de
laborator. De asemenea, furnizează servicii de ambulanţă privată şi asistenţă medicală la evenimente
sportive sau culturale.

Policlinica de Diagnostic Rapid – MedLife Braşov a fost inaugurată în 1995, iar din anul 2010
a fost preluată de compania MedLife. În prezent, policlinica deţine cel mai mare ambulatoriu privat din
Braşov, cu o suprafaţă de peste 2.000 mp, şi oferă servicii medicale complexe: consultaţii de specialitate
(explorări funcţionale), analize medicale de laborator, explorări de imagistică medicală, servicii de
medicina muncii.

Campusul Medical „Regina Maria“ Braşov a fost inaugurat în 2012, şi include o policlinică
pentru adulţi, o policlinică de pediatrie, laborator de analize medicale, secţie de imagistică, un centru de
excelenţă în obstetrică-ginecologie şi un centru de excelenţă în radiologie. Campusul Medical Braşov
face parte din reţeaua privată de sănătate „Regina Maria“.

Nr.
crt. Denumire Specific Adresă

1 Bioclinica Analize laborator Str. Lungă nr. 18-20
2 Biossan Analize laborator Str. Calea Bucureşti nr. 9
3 Centrul Medical de Vest Analize laborator Str. Calea Făgăraşului nr. 7
4 Clinica Sante Analize laborator Str. Lungă nr. 228

5 Clinica Sante Vie Analize laborator şi radiologie-
imagistică Str. Carpaţilor nr. 54

6 Efora Laboratories Analize laborator Str. I. Maniu nr. 49
7 I.D.S. Laboratories Analize laborator Str. 15 Noiembrie nr. 60

8 Hiperdia Analize laborator şi radiologie-
imagistică Str. Calea Bucureşti nr. 25-27

9 MEDO Analize laborator Str. Cicoarei nr. 8A
10 Medica Labor-Prax Analize laborator Str. George Bariţiu nr. 36
11 Synevo Analize laborator Str. A. Vlaicu nr. 2

12 Policlinica de Diagnostic Rapid -
MedLife

Analize laborator şi radiologie-
imagistică Str. Livada Vulturului nr. 10

13 RMN Diagnostica Imagistică medicală Str. Prundului Nr. 7-9

Capitolul X – Turism

X.1 Potenţialul turistic al Municipiului Braşov

În ansamblul fluxului turistic din România, Municipiul Braşov şi zonele limitrofe ocupă unul
dintre locurile principale, constituind cea mai importantă şi frecventată zonă sub aspectul turismului cu
caracter montan, concentrând totodată o mare densitate de obiective istorice. Amploarea deosebită a
activităţii turistice a fost aici determinată şi favorizată de numeroşi factori. Este vorba în primul rând de
potenţialul turistic natural, de o deosebită spectaculozitate şi diversitate, precum şi de patrimoniul
cultural-istoric, alcătuit din obiective variate ce au şi o certă valoare turistică. Un alt factor l-a constituit
faptul că judeţul Braşov se înscrie într-un vast teritoriu de interes turistic în imediata apropiere a altor
zone cu un important flux turistic: Valea Prahovei, culoarul Bran-Rucăr, zona Sibiu-Valea Oltului,
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bazinul Oltului superior cu frecvente staţiuni balneoclimaterice (Covasna, Tuşnad, Malnaş etc), Podişul
Târnavelor, cu numeroase monumente istorice, grefat pe fondul unui peisaj agreabil de dealuri, acoperite
cu păduri, livezi etc. El este, în acelaşi timp situat în apropierea unor zone retrase (de ex.: Branul), dar şi
foarte populate ale ţării şi este traversat de importante artere de circulaţie rutiere şi feroviare, Braşovul
fiind un mare nod de comunicaţii. La aceasta se adaugă existenţa unei bune baze materiale auxiliare
necesare activităţii turistice (condiţii de cazare, alimentaţie publică, agrement, transport).

La nivelul anului 2018, capacitatea de cazare în judeţul Braşov era de aproximativ 30.000 locuri
(43,5% în hoteluri, 21,2% în în pensiuni agroturistice, 17,8% în pensiuni turistice, 5,9% în vile turistice,
3,7% în cabane turistice, 2,8% în hosteluri, 2,4% în moteluri, 2,7% în alte tipuri de structuri de primire).

Actualul potenţial al Braşovului oferă condiţii favorabile pentru o gamă largă de servicii turistice:
recreaţie şi odihnă, tratament balneoclimateric, sporturi de vară şi iarnă, alpinism, sporturi nautice,
călătorii de documentare şi tot ceea ce implică ideea de turism cultural. Braşovul concentrează în limitele
sale munţi impunători, plante şi animale considerate şi ocrotite ca monumente ale naturii, rezervaţii
naturale de arbori şi pajişti, chei şi alte fenomene carstice interesante, staţiuni balneoclimaterice, terenuri
cinegetice, condiţii pentru practicarea sporturilor de iarnă etc. Aceste elemente formează un peisaj
geografic atât de variat, încât putem spune că pe acest teritoriu nu există locuri lipsite de interes turistic.
Munţii din jurul oraşului Braşov au devenit accesibili şi atrăgători datorită mijloacelor de transport,
numeroaselor dotări (hoteluri, pensiuni, cabane), atracţii, monumente ale naturii, rezervaţii (geografice,
faunistice, floristice). Masivele împădurite (Postăvarul, Piatra Mare), dealurile (Tâmpa, Melcilor), văile
(Timiş, Târlung, Olt) absorb un flux turistic însemnat.

X.2 Baza materială în Braşov şi Poiana Braşov

X.2.1 Municipiul Braşov

Braşovul a devenit una dintre destinaţiile preferate de ale turiştilor. În 2018, Braşovul s-a situat
pe locul doi la nivel naţional ca număr de turişti, după Bucureşti. Astfel, 1,363 milioane de turişti au
vizitat Braşovul, cu un număr de 2,673 milioane înnoptări în unităţile de cazare.

Judeţul Braşov deţine 8,7% din locurile de cazare disponibile la nivelul ţării.
Capacitatea de cazare de la nivelul Municipiului Braşov este în continuă creştere, aici existând 39

de hoteluri (din care 7 de 4 stele), 58 de pensiuni, 3 hosteluri şi 10 vile.
În numele spiritului de aventură, Braşovul vă oferă parcuri tematice (Aventura Park, Paradisul

Acvatic), bazine de înot (Bazinul Olimpic Braşov, Baza de Agrement de sub Tâmpa), terenuri de tenis,
trasee montane etc, iar pe timpul iernii patinoare închise (Patinoarul Olimpic) sau în aer liber (Baza de
Agrement de sub Tâmpa, Baza Olimpia).

X.2.2 Poiana Braşov

Poiana Braşov (Poiana Postăvarului) se află la o altitudine de 1.020 m. Accesul cu vehiculele se
face din oraşul Braşov şi este facilitat de un drum modernizat cu o lungime de 12 km, dar mai există şi
altă opţiune pe un drum ce porneşte din oraşul Râşnov. Din oraşul Braşov se poate merge şi pe jos până
în Poiană urmând traseul “drumului vechi”. Clima montană este tonifiantă, cu o temperatură medie
anuală de 5°C (media temperaturii în iulie este de 14,5°C; media temperaturii în ianuarie este de -5°C).
Precipitaţiile depăşesc 900 mm anual, iar stratul de zăpadă durează circa 120 de zile pe an. Aerul pur
existent aici, puternic ozonat, lipsit de praf şi particule care provoacă alergii, presiunea atmosferica
relativ scazută şi ionizarea intensă, sunt factorii naturali care recomandă staţiunea pentru tratamentul
nevrozei astenice, pentru stări de epuizare şi surmenaj fizic şi intelectual, pentru anemii secundare şi boli
endocrine, pentru boli ale aparatului respirator. În Poiana Braşov funcţionează 23 de hoteluri, 15 pensiuni
şi 3 vile, cu o capacitate totală de cazare de peste 2.500 de locuri.

La sfârşitul anului 2016 a fost inaugurat Centrul de Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov,
un proiect al Municipiului Braşov, care a beneficiat şi de finanţare din fonduri europene. Centrul are o
suprafaţă de peste 5000 de mp la interior. Dispune de un club de bowling, cu o capacitate de 180 de
persoane, precum şi de biliard, o zonă de minigolf, o sală de escaladă şi o sală cu jocuri electrice şi
electronice. De asemenea, are şi un spaţiu exterior generos de 12.700 mp, amenajat special pentru copii.
Locul de joacă are leagăne, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, complex cu două turnuri şi
tobogane, tiroliene şi trei complexe de escaladă pentru copii. În cadrul proiectului a fost amenajată zona
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verde din jurul centrului, dar şi o parcare. Centrul de Agrement şi Divertisment este amplasat la baza
Pârtiei Bradul.

Poiana Braşov este cea mai bună staţiune de schi din ţară, deţinând, în urma lucrărilor majore de
infrastructură realizate în perioada 2010-2011, cel mai mare domeniu schiabil din România, cu o
suprafaţă totală de 85 de hectare. Ea oferă o foarte mare varietate de pârtii pentru orice nivel de
performanţe în schi, ca şi posibilităţi excelente de distracţie pentru turişti. Lungimea totală a pârtiilor de
schi este 24 km, din cele 10 pârtii, 4 sunt dificile, 2 sunt de dificultate medie iar 4 sunt uşoare. Pe întregul
domeniu schiabil au fost amplasate instalaţii de producere a zăpezii artificiale, pentru a mări perioada de
schi şi pentru a creşte calitatea condiţiilor de practicare a sporturilor alpine. Sistemul de producere a
zăpezii artificiale este format din lacul de acumulare situat în platoul Ruia, la altitudinea de 1490 m faţă
de nivelul mării, care se întinde pe o suprafaţă de 1,40 ha, cu o adâncime de 15 m şi un volumul de apă
stocat de 140.000 mc, 120 lăncii pentru zăpadă amplasate pe toate pârtiile, 14 tunuri fixe şi 10 tunuri
mobile.

Mărirea capacitaţii de transport pe cablu a fost un alt punct important al proiectului, astfel că au
fost realizate 2 instalaţii noi de transport pe cablu, una de 6 locuri şi una de 4 locuri, care se adaugă
vechilor instalaţii de transport pe cablu, în acest fel capacitatea de transport a domeniului schiabil s-a
dublat, ajungând la peste 8.500 persoane/oră.

Cele 2 instalaţii noi de transport pe cablu au fost prevăzute cu sistem automat de taxare şi acces,
realizându-se totodată centralizarea şi interconectarea întregului sistem de taxare şi acces al instalaţiilor
de transport pe cablu din tot masivul Postăvarul. În consecinţă, circulaţia schiorilor se desfăşoară cu o
singură cartelă de tip hands-free (mâini libere), citirea făcându-se doar prin simpla trecere prin dreptul
cititorului de acces.

Nr.
crt. Denumire pârtie Categorie Lungime Transport pe

cablu
1 Lupului dificilă 2.605 m Telecabină
2 Subteleferic dificilă 2.200 m Teleschi
3 Kantzel dificilă 297 m Teleschi
4 Sulinar medie 2.820 m Telecabină
5 Drumul Roşu uşoară 4.752 m Telegondolă
6 Bradul uşoară 430 m Teleschi
7 Stadion uşoară 612 m Teleschi

X.3 Lăcaşe de cult, obiective istorice, muzee, obiective turistice

X.3.1 Lăcaşe de cult

a) Biserica Neagră - inima Braşovului

Dedicată iniţial Sfintei Fecioare Maria, a primit această denumire după marele incendiu din 1689.
Biserica a fost construită începând cu anul 1383, din iniţiativa preotului Thomas Sander, pe locul unui
edificiu mai vechi şi este considerată astăzi un simbol al goticului transilvănean. Concepţia unitară a
arhitecturii şi sculpturii corului bisericii stă sub semnul influenţei şantierelor central-europene ale
familiei de pietrari Parler, statuile de sfinţi protectori destinate decorării faţadelor exterioare,
reprezentând goticul târziu în varianta „stilului molatic”. Lucrările de construcţie, întrerupte de invazia
turcească din anul 1421 au fost reluate spre mijlocul secolului al XV-lea, când s-a ridicat corpul trinavat
al bisericii-hală cu tribune laterale şi două turnuri pe vest, dintre care numai cel de sud depăşeşte
înălţimea navelor. Din această perioadă datează şi cele cinci portaluri din piatră, realizate sub influenţa
şantierului bisericii Sfânta Elisabeta din Košice din Slovacia, cel din vest constituind un punct culminant
al goticului târziu din această parte a Europei.

În dreptul accesului de sud-est a fost ridicat pridvorul a cărui poartă de lemn are înscris anul
1477, iar în interior se păstrează imaginea pictată a Fecioarei cu Pruncul între Sfintele Ecaterina și
Barbara, cu stemele regelui Matia Corvinul (1458-1490) şi a soţiei sale, Beatrix de Aragon.
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În urma adoptării Reformei religioase la Braşov, în anii 1542-1543, cu contribuţia directă a
umanistului Johannes Honterus (1498-1549), parohia Bisericii Negre din Braşov a trecut la Confesiunea
Augustană evanghelică lutherană.

După incendiul din 1689, interiorul bisericii a fost reconstruit în stil baroc. Biserica păstrează
fragmente de picturi murale medievale, cristelniţa din bronz în stil gotic (1472), panouri ale altarului din
Feldioara (1495), stranele din secolul al XVIII-lea, orga mare (1839), orga mică (1861) şi cea mai
importantă colecţie de covoare orientale din Europa din afara Turciei.

Biserica a fost restaurată în anii 1865-1866, 1937-1944, 1969-1977 şi 1981-1999.
Amplasament: Curtea Johannes Honterus nr. 2.

b) Biserica „Sfântul Nicolae“, locul de odihnă al lui Nicolae Titulescu

Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, datând după tradiţie din secolul al XIII-
lea, a constituit în permanenţă un centru de majoră importanţă pentru viaţa spirituală, culturală şi artistică
a românilor din Transilvania. Actualul lăcaş a fost zidit pe locul unor construcţii mai vechi din lemn
(1399) şi din piatră (1440) “ cu darea şi mila binecredincioşilor domni din Moldova şi din Ţara
Munteniei”, primul între aceştia fiind Neagoe Basarab (1512-1521). Pisania de piatră a bisericii arată că
in timpul lui Petru Cercel s-a ridicat un pridvor deschis cu arcade pe stâlpi şi un paraclis, decorate cu
picturi (1585), lucrările de împodobire fiind continuate de domnitorul moldovean Petru Aron, care a
înălţat turnul (1594). Mihai Viteazul s-a îngrijit de repararea bisericii, tabloul său votiv, fiind renovat de
Radu Zugravul în 1694. Din vechiul decor al bisericii se păstrează doar paramentul exterior de origine
muntenească al faţadelor navei şi al turnului-clopotniţă.

Aspectul de astăzi al bisericii este datorat intervenţiilor majore, care au loc în secolul al XVIII-
lea din iniţiativa protopopului cronicar Radu Tempea II: este reconstruit naosul de plan triconc (1740),
sunt edificate cele două paraclise laterale – Buna Vestire pe nord (1733-1734) şi Înălţarea Domnului pe
sud (1750-1752). Ansamblul a fost decorat cu picturi murale aparţinând stilistic artei post brâncoveneşti
de Grigore Ranite din Craiova (1738-1740) şi de Ioan, Iancu, Constandin şi Irimia (1752), pictorii
folosind modele elaborate de şcoala de la Hurezi. În 1751, se ridica turnul cu ceas din partea de vest a
bisericii din dania ţarinei Elisabeta Petrovna a Rusiei, lucrările acestei etape fiind finanţate în parte de
voievozii Grigore Ghica din Moldova şi Constantin Mavrocordat din Ţara Românească.

În anii 1940 şi 1946, vechile picturi murale au fost înlocuite cu actualul decor realizat de Costin
Petrescu, în timp ce tâmpla din secolul al XVIII-lea a fost donată bisericii din Predeluţ.
Amplasament: Str. Piaţa Unirii nr. 2

c) Biserica „Sf. Bartolomeu“, cea mai veche clădire existentă în judeţul Braşov

Biserica Sfântul Bartolomeu din Braşovul Vechi, situată la baza dealului Sprenghi cu cetatea de
refugiu, a fost distrusă şi reconstruită după invazia tătară din 1241. Edificiul adaptează programul
arhitectonic gotic timpuriu al construcţiilor ordinului cistercian la o biserică parohială, având un plan
bazilical cu trei nave în sistem legat, transept şi cor cu absidă poligonală flancată de capele. Bolţile
navelor şi transeptului au fost parţial reedificate după invaziile turceşti din anii 1421 şi 1438. Spre
deosebire de bisericile monastice, pe vestul corpului bazilical au fost plănuite două turnuri, dintre care
doar cel de sud-vest a fost terminat, datând în forma actuală din anul 1842. Capela de sud a bisericii
păstrează fragmentele unui ansamblul de picturi murale datând din ultima parte a secolului al XIV-lea.
Amplasament: Str. Lungă nr. 251

d) Biserica „Sf. Martin“, prima locaţie a primăriei oraşului

Prima atestare a capelei Sfântul Martin datează din anul 1225, aşezământul apărând de mai multe
ori în documentele secolelor următoare, în legătură cu donaţia terenului curiei regale, făcută de
Sigismund de Luxemburg, în anul 1395. Biserica a fost distrusă în timpul invaziei turceşti din 1421,
lucrări de reconstrucţie, fiind consemnate documentar în anii 1442 şi 1447. Un ancadrament de uşă
sculptat în piatră la începutul secolului al XVI-lea îi este atribuit pietrarului Ulrich. În 1730 este
consemnat noul altar, iar între anii 1795-1796, are loc demolarea corului, în vederea extinderii bisericii
spre est. Tot atunci se instalează galeria de lemn din navă. Biserica a fost restaurată în anii 1961-1962 de
Direcţia Monumentelor Istorice din Bucureşti.
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Amplasament: Str. Dealul de Jos nr. 12

e) Biserica „Sf. Treime“ din Cetate

În anul 1781, ca urmare a emiterii Rescriptului de concivilitate şi a Edictului de toleranţă
religioasă
de către împăratul Iosif al II-lea, porţile Cetăţii Braşovului au fost deschise pentru prosperii negustori şi
meşteşugari români. Prima biserică ortodoxă din Cetate, este Sfânta Treime de pe actuala Stradă George
Bariţiu, ridicată între 1784 şi 1787, din daniile bogate ale negustorilor greci, dar şi ale boierilor
Brâncoveni, Văcăreşti, Şuţu, Mavrocordat din Ţara Românească, aflaţi în pribegie la Braşov. Construcţia
îmbină elemente
tradiţionale postbizantine la nivelul structurii, cu cele ale barocului târziu vienez, care se regăsesc în
principal la nivelul decorului bogat al faţadei principale.
Amplasament: str. George Bariţiu nr. 12

f) Mănăstirea Franciscanilor

Ansamblul îşi datorează aspectul actual lucrărilor de reconstrucţie realizate în spiritul baroc al
anilor 1724-1725, dar începuturile sale sunt mult mai vechi, aşezământul aparţinând în Evul Mediu
călugăriţelor catolice clarise (1486). Biserica păstrează vechile ziduri şi ancadramentul de piatră în arc
frânt al portalului dinspre stradă de factură gotică târzie. Imediat după instalarea Reformei, mănăstirea
este desfiinţată (1543), iar biserica este folosită ca grânar (1547), pentru ca un secol mai târziu să fie
integrată serviciului religios al cultului evanghelic (1644). După înglobarea Principatului Transilvaniei în
Imperiul Habsburgic (1686), biserica grav afectată de incendiile din anii 1689 şi 1718, este conferită mai
întâi călugărilor iezuiţi (1716), revenind ulterior franciscanilor (1724). Placa comemorativă de factură
barocă de pe faţada principală a bisericii, arată că biserica Sfântul Ioan Botezătorul a ordinului minor a
fost reparată în anul 1724 din iniţiativa comitelui general de cavalerie de Tige, comandantul forţelor
armate din Transilvania şi consilier al împăratului Ioan Carol al VI-lea. În aceasta etapă, sunt edificate
anexele mănăstireşti dispuse în jurul curţii interioare, iar biserica este înzestrată cu un valoros ansamblu
de mobilier baroc din lemn cu intarsii şi cu altare comandate la Viena (1729).
Amplasament: Str. Sf. Ioan nr. 7

g) Sinagogile braşovene, embleme ale comunităţii evreieşti

Sinagoga Neologă a fost construită între anii 1899-1901, după planurile arhitectului
maghiar Lipót (Leopold) Baumhorn (1860-1932) şi a fost inaugurată la 20 august 1901. Suprafaţa clădirii
este de 657 m². Construcţia cu elemente de Art-Nouveau, care se remarcă în faţadă, datează din 1915.
Stilul de construcţie al sinagogii este stilul maur, ea având planul unei bazilici cu trei nave. Sunt prezente
elemente decorative gotice (rozete, ancadramentele ferestrelor şi porţilor) şi romanice. Sinagoga a fost
renovată în anul 2001, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existenţă. Ea este folosită şi în prezent în
scopuri rituale.
Amplasament: Str. Poarta Şchei nr. 29

Comunitatea evreilor din Braşov s-a divizat în 1877 în evreii de rit ortodox (tradiţionalist) şi cei
de rit neolog, fiecare construindu-şi propriile lăcaşe de cult. Sinagoga Ortodoxă din Braşov a fost
construită în anul 1924 ca lăcaş de cult al credincioşilor mozaici de rit ortodox (tradiţionalist), pe o
suprafaţă de 365 m². Pe lângă sinagogă, funcţionau o baie rituală şi un cimitir central. Stilul de
construcţie al sinagogii este stilul maur, ea având o faţadă frumos ornată cu un mozaic de ceramică cu
motive de plante şi doi lei care sprijină o menoră. Cu toate că în cultul mozaic este permisă folosirea
figurilor animale, prezenţa mozaicului cu cei doi lei deasupra intrării face ca sinagoga să fie o raritate din
acest punct de vedere.
Amplasament: Str. Castelului nr. 64
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X.3.2 Obiective turistice importante

a) Cetăţuia de pe Strajă

Primele informaţii documentare despre fortificaţia de pe Dealul Cetăţuii (Martinsberg,
Schlossberg) datează din anul 1529, când oraşul se pregătea să respingă un atac condus de trupele lui
Petru Rareş. La mijlocul secolului al XVI-lea, după instalarea controlului militar al trupelor habsburgice
în Transilvania, Cetăţuia dobândeşte un rol principal în cadrul sistemului defensiv al oraşului. În anii
1553-1554, lucrările coordonate de contele de Arco dezvoltă nucleul mai vechi, prin construirea unor
turnuri de artilerie, valuri de pământ şi şanţuri de apărare. Între anii 1625 şi 1630 este edificată cetatea
bastionară exterioară din cărămidă în „stil vechi italian”. La începutul secolului al XVIII-lea, fortificaţia
este înconjurată cu şanţuri şi valuri de pământ, noi lucrări de extindere având loc după 1773. În secolele
următoare, Cetăţuia a funcţionat ca închisoare, între 1955 şi 1975 a fost depozit al Arhivelor Statului, iar
din 1981, după o amplă restaurare a devenit un complex turistic cu specific medieval.
Amplasament: Str. Dealul Cetăţii nr. 5

b) Porţile oraşului

Poarta Ecaterinei
Turnul Ecaterinei este singura construcţie păstrată a ansamblului fortificaţiilor de sud-vest ale

Cetăţii Braşovului şi a Porţii dinspre cartierul românesc al Şcheilor, care în Evul Mediu purta numele de
Corpus Christi sau Porta Superior. Construcţia de plan pătrat, cu acoperişul încadrat de cele patru
turnuleţe, care exprimau autoritatea supremă a Magistratului asupra locuitorilor oraşului – jus gladii –,
constituie unul dintre monumentele reprezentative ale stilului Renaşterii în arhitectura transilvăneană. Pe
faţada sa principală, deasupra accesului, se păstrează stema Braşovului sculptată în piatră, numele judelui
Johannes Benkner şi anul construcţiei – 1559. Celelalte edificii ale ansamblului, ieşit cu 50 m din
frontul zidurilor de incintă, care erau protejate în epocă de şanţuri cu apă şi iazuri, au fost demolate în
1827, când s-a construit Poarta Şchei. Ulterior s-au demantelat, atât zidurile conexe ale laturii de sud-vest
a Cetăţii Braşovului, dintre Bastionul Fierarilor şi Bastionul Ţesătorilor, cât şi poarta în stil clasicist a
Străzii Târgul Cailor, construită în 1819-1820. Turnul Porţii Ecaterinei a fost restaurat în anii 1971-1973
şi 2006.

Poarta Şchei
Poarta Şchei a fost construită în anii 1827-1828, pentru fluidizarea circulaţiei între Cetatea

Braşovului şi Suburbia de Sus, cu contribuţia financiară a negustorilor români. Construcţia în stil
neoclasic, cu o deschidere centrală, pentru vehicule, încadrată de două accese laterale pentru pietoni, a
fost edificată de meşterul zidar Joseph Jani. Poarta Şchei a fost restaurată după cutremurul din 4 martie
1977 şi reparată de mai multe ori, ultima dată în anul 2004.
Amplasament: str. Poarta Schei

c) Casa Sfatului

În 23 decembrie 1420, Adunarea districtului Ţării Bârsei perfecta construirea unei camere, pentru
„ acordarea dreptăţii” şi pentru şedinţele Magistratului, deasupra bolţii breslei blănarilor situată în
mijlocul pieţei principale a oraşului. În 1503, clădirea apare în documente sub denumirea de Praetorium,
iar între 1515 şi 1528, turnul mai vechi din imediata apropiere, devenit parte din ansamblu, este
supraînălţat, primind totodată un acoperiş piramidal înconjurat de cele patru turnuleţe, care simbolizau în
Evul Mediu jus gladii; în 1521 sunt menţionate camera paznicului şi închisoarea din Casa Sfatului.
Începând cu 1520, meşterul Georgius din Sighişoara lucrează la montarea cadranului ceasului din turn cu
cifrele ornamentate cu steme, decorul fiind refăcut de Dominicus pictor în 1528, cu „luna şi patru stele
bogat aurite” . Afectată de incendiul din 1689, Casa Sfatului este reconstruită în stil baroc, între anii
1774 şi 1778, cu loggia şi acoperişul turnului „în bulb de ceapă”, păstrat în această formă până în anul
1910. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, ceasul din „Turnul trompeţilor” cu cadranele pictate de Joseph
Moor „en Fresco cu mare artă” (1775), care indica ora pe cele patru faţade ale sale, era una dintre
atracţiile oraşului. Până în anul 1923 în Casa Sfatului s-a păstrat arhiva oraşului, iar din 1950 clădirea
funcţionează ca muzeu.
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Amplasament: Piaţa Sfatului

d) Fortificaţiile Cetăţii

Turnul Alb a fost edificat pe acelaşi versant al Dealului Romurilor, în a doua parte a secolului al
XV-lea (1460 sau 1494), fiind repartizat spre apărarea breslelor cositorarilor şi arămarilor. Accesul în
turn avea loc pe o scară mobilă, iar aprovizionarea şi schimbarea garnizoanei se efectuau între palisade,
direct din Bastionul Graft, construit sub Turnul Alb ca un pod peste canal. Construcţia are un plan
semicircular închis, cinci nivele de galerii de apărare prevăzute cu guri de tragere, creneluri şi burdufuri
de aruncare pentru lichide. Turnul a ars în timpul incendiului din 1689, fiind reparat în 1723 şi 1902.
Lucrări de restaurare au avut loc în 1974 şi 2003-2005, când a fost amenajat ca muzeu.

Turnul Negru, construcţie independentă ridicată odată cu prima incintă de ziduri pe versantul
dinspre oraş al Dealului Romurilor în dreptul Bastionului Fierarilor, avea dubla funcţie de observaţie şi
apărare. Legătura cu Bastionul Fierarilor avea loc printr-un pod ridicător, suspendat peste canal, iar
accesul iniţial se realiza prin intermediul unei scări mobile. Turnul Negru a fost lovit şi incendiat de un
trăsnet în 23 iulie 1559. Lovit din nou de trăsnet, a fost reparat în anii 1669, 1827, 1901. În 1991, zidul
sudic al construcţiei s-a prăbuşit, turnul fiind reconstruit în 1996 şi amenajat ca muzeu în 2001.

Menţionat mai târziu decât restul fortificaţiilor din cetatea Braşov, Bastionul Cojocarilor, sau
Tăbăcarilor cum i se mai spune, a fost construit în jurul anului 1452 şi încredinţat spre apărare breslei
„tăbăcarilor roşii”. Avea formă de turn semicircular, cu o parte deschisă înspre Bastionul Postăvarilor. La
început a avut doar goluri de tragere şi guri pentru smoală topită. Arcurile de cărămidă ce se mai văd şi
astăzi au fost făcute însă mai târziu. Fortificaţia comunica cu Bastionul Postăvarilor printr-o galerie de-a
lungul zidului exterior. A fost renovat în 2005.

Aflat în colţul de nord-vest al cetăţii, Bastionul Fierarilor exista deja la 1521. Prima atestare
documentară este datată însă opt ani mai târziu, în 1529. Având formă pentagonală, bastionul este
construit pe trei nivele, cu guri pentru păcură şi goluri de tragere în care se puteau instala şi tunuri de
calibru mic (bombarde). La 30 iulie 1667 o altă inundaţie, cauzată de o ploaie torenţială, a distrus
fortificaţiile din acest loc, iar în 1668 Bastionul Fierarilor a primit forma sa definitivă. Marele incendiu
din 21 aprilie 1689 a transformat şi această fortificaţie într-o ruină, fiind refăcut de abia după 20 de ani.
În interior, bastionul avea galerii din lemn sprijinite pe console. După 1734, va fi folosit doar în scopuri
non militare, precum depozit de grâne şi locuinţă. În 1923 în bastion au fost aduse Arhivele Braşovului
aflate în Casa Sfatului, şi rămân aici definitiv. În 1938, clădirea a fost renovată, ajungând la forma de azi.

Bastionul Funarilor (sau Frânghierilor) este primul bastion menţionat în documente, la 1416.
De formă hexagonală, bastionul avea iniţial 10-12 m în înălţime şi era dotat cu guri de tragere pentru
piese mobile. Arcurile plate din cărămidă, ale căror urme se mai văd şi astăzi, au fost construite ceva mai
târziu. Bastionul a avut de suferit din pricina incendiilor de la 1461 şi 1689, cel din urmă provocând
grave distrugeri asupra arhitecturii iniţiale. Refăcut, bastionul Funarilor a slujit drept depozit pentru
materiale. Casa, care se vede şi astăzi, a fost construită în 1794, de către breasla ce avea în stăpânire
fortificaţia. A fost renovat în 2006.

Bastionul Graft a fost construit perpendicular pe zidul de nord-vest al Cetăţii Braşovului, ca pod
fortificat peste pârâu, făcând legătura între Turnul Alb, în dreptul căruia era amplasat şi fortificaţiile
interne. Construcţia de plan dreptunghiular, cu un pasaj boltit deasupra apei şi două nivele de apărare
prevăzute cu elemente defensive – ferestre de tragere şi guri de aruncare, controla întreaga lungime a
zidurilor, până la Bastionul Fierarilor (astăzi Direcţia Arhivelor Statului din Braşov) şi Bastionul
Curelarilor (demolat în 1887). Pe faţada de nord se păstrează fragmente ale unei inscripţii, care datează
probabil din secolul al XVIII-lea. Bastionului Graft a fost restaurat şi amenajat ca muzeu în anii 2003-
2004, când a fost realizată şi scara de acces spre Turnul Alb. Zidul exterior al incintei de nord-vest,
întărit iniţial cu opt turnuri, a fost dublat la exterior cu o curtină suplimentară, spaţiul dintre acestea, fiind
repartizat spre apărare breslelor măcelarilor, mănuşarilor şi procuratorilor. După puternica inundaţie din
24 august 1809, curtina a fost consolidată, în 1822, cu trei arcuri de sprijin, dintre care astăzi mai există
doar unul, celelalte două fiind demolate împreună cu porţiunea zidului pe care îl sprijineau, în 1902, când
a fost construită casa industriaşului Friederich Czell. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în zona „După
Ziduri”, pe versantul dinspre oraş al Dealului Romurilor s-a amenajat Promenada Regală. Fortificaţiile
de nord-vest ale Cetăţii au fost restaurate în anii 1968-1969 şi 2003-2004.

Bastionul Postăvarilor, situat în colţul de nord-est al cetăţii, a fost construit şi apărat
de breasla aurarilor, între1450 şi 1455. În 1521 şi 1522 sunt realizate lucrări la bastion, iar în 1640,
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punctul de apărare a fost preluat de către postăvari. Construit pe patru niveluri de galerii de lemn, de
formă eliptică cu diametrul de 16 m, bastionul măsura 20 m în înălţime. Zidurile sale aveau la bază 2 m
grosime şi prezentau la primul nivel găuri pentru instalarea tunurilor de calibru mic. Bastionul
Postăvarilor s-a păstrat relativ bine până astăzi, fiind consolidat în anii 1961 - 1962 şi renovat în 2005.

Bastionul Ţesătorilor, cel mai spectaculos şi mai bine conservat obiectiv de arhitectură
defensivă din Braşovul medieval, a fost ridicat în anii 1421-1432 şi amplificat în 1570-1573, pentru a
proteja colţul de sud al fortificaţiilor de sub Tâmpa. Construcţia are un plan poligonal neregulat, adaptat
la configuraţia terenului. Zidurile sunt străpunse de ferestre de tragere simple sau în formă de lăcaş de
cheie inversat şi de burdufuri de aruncare, corespunzând la interior celor trei rânduri de galerii de lemn
pentru puşcaşi, întregul complex fiind adaptat pentru lupta cu arme de foc. Accesul în bastion este
protejat de un turn de poartă, spre Tâmpa fiind prevăzut cu două mici turnuri de observaţie. În anul 1800,
în curtea interioară s-a construit o sală pentru nunţi şi festivităţi, în care, în 1950, a fost amenajat Muzeul
Fortificaţiilor Ţării Bârsei. Bastionul Ţesătorilor a fost reparat în 1634, 1827 şi restaurat în 1910. În anul
2004 au avut loc noi lucrări de renovare. Zidul de sub Tâmpa, prevăzut la exterior cu un şanţ de apărare
uscat, a fost întărit iniţial cu opt turnuri, colţul de sud-est al cetăţii fiind protejat de Bastionul Postăvarilor,
iniţial încredinţat spre apărare breslei aurarilor. Din dreptul fortificaţiilor de colţ, urcând pe versantul
dinspre oraş al muntelui Tâmpa, se aflau zidurile ce delimitau curtea vitelor, protejate în amonte de câte
un turn. În secolul al XIX-lea, de-a lungul fortificaţiilor de sud-est ale Cetăţii Braşovului a fost amenajată
Promenada de Sus.

e) Strada Sforii

Strada Sforii are o lăţime, care variază între 111 şi 135 cm, prima sa menţiune documentară
datând din secolul al XVII-lea. La origine reprezenta spaţiul dintre două „decurii” , care constituiau
grupuri de câte zece case ale sistemului urbanistic medieval aplicat în interiorul cetăţii. Strada Sforii a
fost reabilitată în anul 2003.

f) Troiţele din Şchei

În Şcheii Braşovului există 60 de troiţe aşezate la întâlnirea tuturor străzilor şi drumurilor
exterioare. Pentru locuitorii ortodocşi din Şchei aceste troiţe reprezentau o formă de rezistenţă împotriva
convertirii lor la alte religii, în special cea catolică. Troiţele au fost ridicate de cetăţeni de vază ai
Şcheilor Braşovului, printre care preoţi şi negustori. Scopul troiţelor se găseşte inscripţionat pe
majoritatea dintre ele, în latină sau chirilică, acesta fiind reprezentat de pomenirea veşnică. Prima atestare
documentară a unei troiţe datează de la anul 1292 şi este confirmată de „Crucea din Cutun“, păstrată prin
împrejurări fericite în cimitirul bisericii „Sf. Treime“ din Cetate.

g) Casina Română din Braşov

Casina Română din Braşov a fost înfiinţată în 1835. Iniţial, negustorii braşoveni (români, greci,
balcanici, armeni) se adunau în Casină pentru a discuta afaceri, a bea cafea, şi a asculta bucăţi din
„Gazeta de Transilvania”, „Kronstädter Zeitung” sau „Curierul”, citite de către unul dintre ei care ştia
mai multă carte. Caracterul exclusivist al adunării a fost ulterior părăsit, negustorii iubitori de cultură
introducând în casină, ca membri, pe George Bariţiu, Iacob şi Andrei Mureşianu, iar mai apoi pe fii lor,
întorşi de la studii din Viena sau alte oraşe europene. Treptat, numărul negustorilor scăzând, Casina a
devenit un club democratic, putând fi întâlniţi aici protopopi, avocaţi, judecători, morari, funcţionari de
bancă, măcelari etc., discutând politică potrivit intereselor româneşti. Astăzi, fostul sediu al Casinei are
pe frontispiciu o placă memorială: „În această clădire a luat fiinţă în anul 1835 societatea cultural
politică a românilor braşoveni Casina Română, care de-a lungul fiinţării sale a adus o importantă
contribuţie la lupta pentru unitate naţională. Aici s-au întrunit [în 1848] personalităţi de frunte ale vieţii
culturale din Ţara Românească şi Moldova: Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Eliade Rădulescu,
Christian Tell, Gheorghe Magheru.” În timp, organizaţii similare, purtând acelaşi nume, s-au deschis şi
în alte oraşe din Transilvania şi Banat: Timişoara, Beiuş, Oraviţa, Caransebeş, etc.
Amplasament: Str. Poarta Şchei nr. 3

h) Cercul Militar Braşov
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Clădirea Cercului Militar din Braşov sau Casa Armatei, situată în centrul oraşului, este una
dintre cele mai importante clădiri, sub aspect arhitectonic, înălţată între cele două războaie mondiale.
Placa fundamentală a fost aşezată la 4 decembrie 1938. Clădirea, gândită şi proiectată de către prof.
arh. Constantin Iotzu, a fost concepută ca o sinteză a arhitecturii moderne cu stilul românesc din primele
decenii ale secolului al XX-lea.
Amplasament: Livada Poştei

i) Casa Negustorilor

Casa Negustorilor, un valoros monument de arhitectură al oraşului, a fost ridicată între 1541-
1547 de Apolonia Hirscher, văduva cunoscutului jude al Braşovului, Lukas Hirscher. De-a lungul vremii,
clădirea a purtat denumiri diferite precum: Podul Bătuţilor sau Casa Hirscher. În perioada medievală, aici
era un loc de desfacere a mărfurilor executate de diferite bresle, în special a cizmarilor şi cojocarilor.
Clădirea ocupă primul loc între construcţiile civile ale Braşovului din secolul al XVI-lea, având lungimea
de 67,40 metri şi fiind alcătuită din două pavilioane separate printr-o curte interioară, unite la
extremităţile frontale. Stâlpii de piatră, amintind stilul Renaşterii, arcadele de la parter şi cele de la etaj,
acoperişul abrupt acoperit cu ţiglă roşie, coborât până sub limita superioară a zidurilor, dau construcţiei
un aspect, deşi compact, foarte masiv şi bine întărit. Puternicul incendiu de la 1689, precum şi cele
ulterioare, afectează şi Casa Negustorilor. Între 1759-1847 au loc transformări arhitecturale radicale care
aduc construcţia în forma ei actuală. Odată cu slăbirea şi dispariţia breslelor, Casa Negustorilor îşi
încheie destinaţia sa tradiţională. În prezent clădirea adăposteşte galerii comerciale, o cafenea şi un
restaurant.
Amplasament: Piaţa Sfatului

j) Muntele Tâmpa

Tâmpa este un munte care aparţine de masivul Postăvaru, localizat în sudul Carpaţilor
Orientali (mai precis în Carpaţii de Curbură) şi înconjurat aproape în totalitate de municipiul Braşov.
Înălţimea: 960 m, la aproape 400 m deasupra oraşului. Muntele este alcătuit în principal din formaţiuni
calcaroase, formându-se în urma procesului de încreţire a scoarţei terestre. Mare parte a sa (188,20 ha)
este declarată rezervaţie naturală, datorită speciilor de animale (urşi, râşi, lupi, fluturi - 35% din totalul
speciilor din ţara noastră, păsări) şi plante rare (crucea voinicului, obsiga bârsană) care se găsesc pe acest
munte.

Pe Tâmpa se poate ajunge pe mai multe căi: există cele 25 de serpentine, tăiate în 1837 de către
Ocolul silvic al Braşovului, treptele lui Gabony, drumul Cavalerilor, vechi din vremea cetăţii Braşovia,
sau drumul forestier de „la iepure”. Cei neobişnuiţi cu drumeţiile lungi pot lua telecabina, care face
legătura între Cabana-restaurant „Casa Pădurarului“ de la poale şi Restaurantul „Panoramic“, aflat pe
coama muntelui, în mai puţin de trei minute. Priveliştea din vârful Tâmpei, de pe terasa de piatră
construită în 1873 ori de pe cea a fostului restaurant Béthlen, oferă o splendidă panoramă asupra oraşului,
iar în zilele senine se poate observa întreaga Ţară a Bârsei.

k) Pietrele lui Solomon

Pietrele lui Solomon alcătuiesc o zonă de interes turistic, situată în partea sud-vestică
a cartierului Şchei. Legenda spune că numele acestor stânci vine de la un rege maghiar, Solomon, care în
fuga lui de urmăritori, ar fi sărit cu calul peste valea ce străbate cele două stânci, regele scăpând cu viaţă,
iar duşmanii săi căzând în prăpastie. Julius Teutsch, cronicar sas (iniţiatorul înfiinţării Muzeului săsesc al
Ţării Bârsei), care a scris Etnografia Ţării Bârsei, descoperă în anul 1913 o cetate dacică aflată în amonte
de Valea cu Apă, în locul cunoscut de şcheieni sub denumirea de „Între Chietri“, loc unde în fiecare an,
în prima duminică după Paşte, se desfăşoară un spectacol şi are loc o masă câmpenească a „Junilor
Braşoveni”.
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X.3.3 Muzee şi case memoriale

a) Muzeul Judeţean de Istorie

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov funcţionează în Casa Sfatului, clădirea vechiului Sfat al
oraşului, monument istoric şi de arhitectură atestat documentar încă din secolul al XV-lea. Înfiinţat pe
baza colecţiilor Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei şi a colecţiilor Muzeului Asociaţiunii ASTRA, muzeul
conservă şi valorifică bogate colecţii de arheologie şi istorie: piese din paleoliticul mijlociu, ceramică şi
unelte din epoca fierului, descoperiri din castrele romane de la Râşnov şi de pe valea Oltului, unelte,
arme, mobilier, produse ale breslelor meşteşugăreşti, privind istoria farmaciei, documente, monede, artă
decorativă şi multe altele. Expoziţia permanentă „Braşov - Istorie, Cultură, Civilizaţie“ numără circa
3.000 de piese expuse în 17 săli, pe cele trei niveluri ale clădirii. Biblioteca are peste 15.000 de volume,
muzeul deţinând bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional.
Amplasament: Piaţa Sfatului nr. 30

b) Muzeul „Casa Mureşenilor“

Muzeul „Casa Mureşenilor“ a fost înfiinţat în anul 1968, ca centru al memorialisticii braşovene
şi naţionale. Muzeul, care funcţionează într-un imobil aparţinând familiei Mureşianu, este dedicat acestei
familii, reprezentată de personalităţi precum Iacob Mureşianu (redactor şi proprietar al „Gazetei
Transilvaniei“ între anii 1850-1877), Andrei Mureşianu (autor al versurilor Imnului naţional al României,
„Deşteaptă-te, române!“) ş.a. Clădirea care găzduieşte în prezent Muzeul „Casa Mureşenilor“ a
reprezentat pentru braşoveni un spaţiu de spiritualitate, caracterizat de prezenţa unor personalităţi
marcante ale secolului al XVIII-lea, precum cele ale lui Iacob Mureşianu, George Bariţiu, Andrei
Mureşanu şi alţii. În salonul mare al apartamentului s-au exersat pentru prima oară paşii celebrului dans
în epoca ,,Română”, creat de Iacob Mureşianu special pentru românii braşoveni. Iar în tumultuosul an
1848, versurile poeziei ,,Un răsunet” declamate de Andrei Mureşanu (vărul lui Iacob Mureşianu), au
făcut să vibreze de patriotism piepturile celor adunaţi în casa din Piaţa Inului pe atunci, Piaţa Sfatului
astăzi.
Amplasament: Str. Piaţa Sfatului nr. 25

c) Muzeul Fortificaţiilor din Ţara Bârsei

Muzeul Fortificaţiilor din Ţara Bârsei a fost înfiinţat în anul 1952, în Bastionul Ţesătorilor din
Cetatea Braşovului. În prezent, muzeul face parte din Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, găzduind piese
de arheologie şi istorie (arme, unelte şi obiecte ce au aparţinut diferitelor bresle) ce ilustrează evoluţia
Braşovului şi a fortificaţiilor din Ţara Bârsei.
Amplasament: Str. George Coşbuc nr. 19

d) Muzeul Primei Şcoli Româneşti

Muzeul „Prima Şcoală Românească“ din Braşov se află în interiorul curţii Bisericii „Sfântul
Nicolae“ din cartierul istoric Şcheii Braşovului. Primele cursuri în limba română au avut loc aici în 1583,
iar clădirea actuală datează din anul 1760, fiind declarată monument istoric. Vechii şcheieni, care
practicau un negoţ de larg răsunet cu Moldova şi Muntenia, dar care ajunseseră să străbată Levantul,
Balcanii, Siria şi Egiptul, au protejat prin danii lăcaşul de cultură şi învăţătură, care astăzi a devenit
Muzeul „Prima Şcoală Românească“. Cele aproximativ 4.000 cărţi vechi şi peste 30.000 documente,
precum şi numeroase obiecte muzeale stau astăzi strajă la temelia istoriei, oferind tuturor posibilitatea de
cunoaştere a adevărului care se derula istoric pe aceste meleaguri. Muzeul este compus din mai multe
camere, şi anume: Sala de clasă „Anton Pann”, Sala „Diaconul Coresi”, Sala „Cartea, factor de unitate
naţională”, Sala „Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Sala cu vatră”. Alături se află, recent restaurat, şi
Complexul muzeal din incinta Bisericii „Sf. Nicolae“, care expune muzeistic în cca 30 camere, valori
muzeale menite să confirme tradiţiile de cultură şi artă pe care le-a înscris Scheii Braşovului în
patrimoniul naţional.
Amplasament: Str. Piaţa Unirii nr. 2-3
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e) Muzeul de Artă

Muzeul de Artă Braşov a fost înfiinţat în anul 1949, ca secţie a Muzeului Regional, iar din
martie 1970 muzeul funcţionează în actuala locaţie. Clădirea care adăposteşte Muzeul de Artă Braşov a
fost ridicată în anul 1902 după planurile arhitectului braşovean Moritz Wagner, în stilul neobaroc, pentru
Asociaţia Meseriaşilor din Braşov. În sălile de la parter sunt organizate expoziţii temporare şi o gamă
variată de manifestări culturale (concerte, lansări de carte, mese rotunde, conferinţe etc.). Sălile de la etaj
găzduiesc expoziţia permanentă a Muzeului de Artă Braşov, Galeria Naţională, care reuneşte o selecţie
de lucrări reprezentative pentru arta plastică modernă din spaţiul românesc (pictură şi sculptură). În
cadrul expoziţiei sunt incluse piese care ilustrează evoluţia picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX
şi a artei româneşti din intervalul cuprins între prima jumătate a secolului XIX şi perioada postbelică.
Alături de operele maeştrilor artei româneşti figurează în expunere şi creaţiile artiştilor activi la Braşov,
de la portretele patriciatului săsesc la lucrările artiştilor contemporani braşoveni. Remarcabilă prin
valoarea sa este colecţia „Nicolae Grigorescu“, a doua ca mărime din ţară. La subsolul muzeului este
amenajată expoziţia de Artă Decorativă Europeană şi Orientală, ce înfăţişează vizitatorilor piese de
porţelan şi sticlărie produse în vestitele manufacturi de la: Meissen, Delf, Sevres, Capo di Monte,
Murano şi atelierele din ţară.
Amplasament: Blv. Eroilor nr. 21

f) Muzeul de Etnografie

La sfârşitul secolului al XIX-lea apar primele colecţii particulare de obiecte ilustrând diverse
aspecte ale istoriei, etnografiei şi artelor din oraşul Braşov şi Ţara Bârsei. Prima colecţie muzeală publică
din Braşov (1908), se realizează pe baza donaţiilor unor colecţionari saşi. Aceasta devenind ulterior,
nucleul Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei, fondat de Julius Teutsch (1867-1936), un pasionat colecţionar
de artă populară. Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei se îmbogăţeşte în perioada interbelică prin donaţii
particulare şi publice, precum colecţia Gimnaziului „Honterus” din Braşov, ce ilustrează civilizaţia,
cultura şi arta saşilor din Braşov şi din Ţara Bârsei. În anul 1937, prin aportul unor cărturari români care
au întreprins cercetări şi achiziţii, îndeosebi de obiecte etnografice şi de artă populară românească, se
înfiinţează Muzeul Asociaţiunii Culturale ASTRA. Prin reunirea colecţiilor Muzeului Săsesc al Ţării
Bârsei şi cele ale Muzeului Asociaţiunii Culturale ASTRA, se constituie Muzeul Regional Braşov(1950),
în cadrul căruia în anul 1967 se creează Secţia de etnografie.
Muzeul de Etnografie Braşov, aşa cum îl cunoaştem astăzi, se deschide în anul 1990. Împreună cu cele
două muzee-filiale, Muzeul Etnografic Săcele şi Muzeul Etnografic „Gh. Cernea“ Rupea, îşi propune să
prezinte diverse aspecte etnografice ale zonelor din judeţ.
Amplasament: Blv. Eroilor nr. 21A

g) Muzeul Civilizaţiei Urbane

Muzeul Civilizaţiei Urbane din Braşov a fost deschis în anul 2009, fiind primul muzeu de acest
gen din România, şi ilustrează modul de viaţă al locuitorilor din mediul urban de-a lungul a trei secole.
Muzeul este adăpostit într-un important monument de arhitectură civilă, reprezentativ pentru tipologia
spaţiilor comerciale publice şi private din oraşele transilvănene între sec. XVI-XIX. Clădirea se ridică pe
trei niveluri: subsol, parter şi etaj. Subsolul prezintă zid original din piatră nefasonată legată cu mortar şi
o zonă cu boltă din cărămidă, semicilindrică cu penetraţii. Acest spaţiu a deservit ca pivniţă pentru
depozitarea mărfurilor în tranzit. Parterul cuprinde o încăpere lungă şi îngustă (fostul gang) cu boltă
semicilindrică ce poartă o pictură decorativă cu elemente florale şi vegetale din sec. al XVIII-lea; alături
este o încăpere mare pe colţ cu boltă semicilindrică pictată în tehnica „al secco" cu elemente vegetal-
florale în alb şi ocru pe fond albastru ultramarin, dispuse amplu pe întreaga boltă pictată. La etaj,
decapările interioare au scos la iveală în camera mare de pe colţ, pictură decorativă de factură
clasicizantă, dispusă în panouri pe fond gri-verzui cu medalioane figurative în zona ferestrelor. De
asemenea soclul este decorat cu ghirlande florale în aceleaşi nuanţe.
Amplasament: str. Piaţa Sfatului nr. 15
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h) Case memoriale

La Braşov există, pe lângă cele 7 muzee, şi o serie întreagă de case memoriale, care amintesc
braşovenilor şi turiştilor despre momente sau evenimente importante din istoria urbei. Printre acestea se
numără:
Casa „Johannes Honterus“ (Str. Nicolae Bălcescu, nr. 40) - aici a locuit umanistul transilvănean,
cunoscut autor de tratate de istorie,
atlase geografice şi manuale şcolare, tipograf. Placă memorială.
Casa „Gheorghe Bariţiu“ (Str. Republicii, nr. 23) - clădire din secolul XIX unde a locuit timp de 11 ani
(1866-1877) omul politic, istoricul şi ziaristul transilvănean Gh. Bariţiu. Placă memorială.
Casa „Gheorghe Dima“ (Str. Şirul Gh. Dima, nr. 3) - clădirea în care a locuit o perioadă de timp
compozitorul Gh. Dima (1847-1925); în prezent aici este organizat Muzeul memorial al acestei
însemnate personalităţi româneşti.
Hanul „La Cerbul de aur” (Str. Lungă, nr. 5) - construcţie din secolul XIX, unde în februarie 1866, în
drum spre Viena, a locuit Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României. Placă memorială.
Casa „Cincinat Pavelescu“ (Str. Nicolae Bălcescu, nr. 3) - locuinţa poetului Cincinat Pavelescu (1872-
1934), în anii 1929-1934. Placă memorială.
Casa „Paul Richter“ (Curtea Johannes Honterus, nr. 8) - în această clădire s-a născut compozitorul şi
pianistul Paul Richter. Placă memorială.
Casa „Ştefan Baciu“ (Str. Doctor Gheorghe Baiulescu 9) - poet, eseist, memorialist, ziarist, critic de
artă, traducător, diplomat, profesor universitar.

X.3.4 Teatre, cinematografe

a) Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov

Teatrul „Sică Alexandrescu“ din Braşov a luat fiinţă în anul 1946, sub denumirea de „Teatrul
Poporului“. Din 1949 primeşte denumirea de „Teatru de Stat“, pentru ca din 1967 marele regizor Sică
Alexandrescu, pe atunci directorul teatrului, să ii pună numele de „Teatru Dramatic“. Din 1994, pentru a
cinsti memoria marelui regizor şi mentor, primeşte denumirea de Teatrul Sică Alexandrescu. Fiind prin
excelenţă un teatru de repertoriu, subvenţionat de municipalitate, în prezent îşi desfăşoară activitatea într-
un edificiu impunător, inaugurat în 1959, având Ia dispoziţie două săli: sala mare, cu 750 de locuri, şi
sala mică, „Studio '82“, cu o capacitate variabilă, între 40-60 de locuri. Teatrul realizează în jur de 6-8
premiere pe stagiune, echipa de actori fiind compusă din 19 actori angajaţi permanent şi 15 actori
colaboratori. Începând cu anul 1978, Teatrul „Sică Alexandrescu“ este iniţiatorul şi
organizatorul Festivalului de Dramaturgie Contemporană, un festival care de-a lungul timpului a căpătat
notorietate, chiar dacă pentru o perioadă, a fost întrerupt.
În perioada 2008-2014, clădirea Teatrului „Sică Alexandrescu“ a făcut obiectul unor ample lucrări de
reabilitare şi modernizare.
Amplasament: Str. Piaţa Teatrului nr. 1

b) Opera Braşov

Opera Braşov a fost înfiinţată în anul 1953, sub numele de Teatrul Muzical Braşov. Pe parcursul
a 60 de ani de existenţă şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea vieţii culturale a Braşovului şi a
regiunii. Opera Braşov îşi propune să ofere un repertoriu cât mai variat, transformând fiecare spectacol
într-un eveniment cultural. În pregătirea şi realizarea fiecărei manifestări culturale în care este implicată
(spectacole, festivaluri, concerte, proiecte şi programe), Opera Braşov urmăreşte valorificarea
potenţialului artistic existent, continuarea tradiţiei artistice, stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea
personalităţii artistice, dar şi promovarea valorilor artistice autohtone în străinătate. În cei 60 de ani de
existenţă destinul Operei Braşov a fost strâns legat de numele unor personalităţi artistice marcante ale
vieţii culturale româneşti, care au condus această instituţie: Dinu Niculescu, Norbert Petri, Mauriţiu
Vescan, Ilarion Ionescu-Galaţi, Ilie Stanca, Constantin Gabor, Carmen Dobrescu, Ioan Chirilă, Mircea
Oros, David Ohanesian, Dorel Munteanu, Cristian Mihăilescu.

Pe scena Operei din Braşov au fost montate, de-a lungul anilor, peste 100 de titluri de opere,
operete, muzicaluri şi balete. De asemenea, Opera Braşov a participat la numeroase festivaluri naţionale
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şi internaţionale, unde a cules lauri şi aprecieri ale criticilor de specialitate. Opera Braşov organizează,
începând cu anul 2003, Festivalului Internaţional de operă, operetă şi balet.
Amplasament: Str. Bisericii Române nr. 51

c) Filarmonica Braşov

Primele formaţii profesioniste de muzică de la Braşov au fost fanfarele diferitelor regimente, iar
primăria a finanţat o orchestră orăşenească al cărei prim statut data din anul 1814. La început, această
formaţie era compusă din 6 instrumentişti, în 1869 număra 24, iar din 1914 până în 1935 ajunsese la 28
de membri. De-a lungul anilor, pe podiumul şi la pupitrul Orchestrei Societăţii filarmonice braşovene s-
au perindat dirijori, solişti, compozitori, personalităţi de excepţie, care au susţinut şi o intensă activitate
pedagogică.
Filarmonica Braşov, în forma ei actuală, este continuatoarea Societăţii filarmonice române înfiinţată în
1941 de Dinu Niculescu şi un grup de muzicieni români. Patru ani mai târziu, pe 2 februarie 1945,
Societatea devine Asociaţia „Filarmonică Română din Braşov”, avându-l preşedinte pe Tiberiu
Brediceanu şi dirijor pe Dinu Niculescu. O parte din instrumentiştii Societăţii filarmonice desfiinţate se
vor integra în noua Asociaţie, creîndu-se astfel baza viitoarei Filarmonici de stat.
Începând cu anul 2013, Filarmonica Braşov îşi desfăşoară activitatea într-o sală de concerte nouă, Sala
Patria, aflată în apropierea Centrului Civic,
Amplasament: str. 15 Noiembrie nr. 50A

d) Teatrul pentru copii „Arlechino“ Braşov

Teatrul pentru copii „Arlechino” a fost înfiinţat în anul 1949, funcţionând ca secţie de teatru
de păpuşi a Teatrului Dramatic din Braşov. Începând cu anul 1991 a devenit instituţie profesionistă
independentă. Datorită nivelului artistic deosebit de ridicat a dobândit pe parcursul anilor o serie de
succese atât pe plan naţional cât şi internaţional. Astfel, prin participarea la Festivalurile naţionale de la
Bucureşti, Bacău, Brăila, Cluj-Napoca, Constanţa, Sinaia, Timişoara, etc., s-au obţinut numeroase premii
de prestigiu. Participările la Festivalurile internaţionale din străinătate au confirmat, de asemenea,
capacitatea artistică şi valoarea spectacolelor Teatrului „Arlechino”.
Amplasament: Str. Apollonia Hirscher nr. 10

e) Sala „Patria“

Sala „Patria“ a fost gândită ca un complex cultural, cu o sală de spectacole având capacitatea de
336 de locuri şi scenă cu suprafaţa de 185 de metri pătraţi (pe care pot evolua 80 de artişti), o sală de
audiţii de 72 de locuri, în care se poate realiza şi proiecţie de film, spaţii expoziţionale şi administrative.
Sala „Patria“ a fost reamenajată în vechea locaţie a cinematografului „Patria“. În interiorul fostului
cinematograf au fost executate lucrări pentru consolidarea structurii existente, înlocuirea şi refacerea
finisajelor şi a instalaţiilor, recompartimentare, realizarea izolaţiei fonice, eficientizarea termică a clădirii
şi alte dotări specifice. În foaierul mare s-au consolidat stâlpii de rezistenţă, a fost montată pardoseala din
plăci de calcar, au fost executate zugrăvelile şi a fost montat tapetul de pe stâlpi şi pe casa liftului. În sala
mare, pe pereţi şi tavan, s-au montat structurile metalice pentru crearea fondului acustic şi au fost
montate plăcile din lemn sau rigips. Designul şi proiectarea pereţilor şi tavanelor, inclusiv a formei
plăcilor care le acoperă, au fost făcute în urma unui proiect special de acustică, care a urmărit să
transforme sala de concerte a Filarmonicii Braşov într-una dintre sălile cu cea mai bună acustică din
România.
În prezent, Sala „Patria“ reprezintă locul de desfăşurare a unor spectacole artistice de excepţie, susţinute
de artişti consacraţi ai României.

Cinemateca „Patria“ este parte a centrului cultural inaugurat de Primăria Municipiului Braşov,
în 2013, pe locul fostului cinematograf „Patria“, care era în perioada anilor `80-`90 cel mai mare cinema
al Braşovului. Din aprilie 2014, noua sală de cinema a fost redeschisă publicului, având o capacitate de
72 de locuri. În cadrul Cinematecii sunt proiectate lunar peste 40 de producţii cinematografice, serile
având câte o tematică specială: filme româneşti, producţii europene, mari actori, mari regizori, filme
clasice, filme de Oscar. La mitineu sunt prezentate filme pentru copii.
Amplasament: Str. 15 Noiembrie nr. 50A
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f) Centrul Cultural „Reduta“

„Reduta“ a fost prima sală de spectacole din Braşov, fiind construită în 1794 şi destinată atât
balurilor, cât şi spectacolelor de teatru şi muzică. La „Reduta“ a concertat, în anul 1848, Johann Strauss,
iar în septembrie 1879 violonistul Johann Joachim, acompaniat la pian de Johannes Brahms (în cadrul
turneului lor transilvan). Vechea sală a fost reconstruită în anul 1894, cu destinaţia de sală de concerte
(Konzerthaus). În 1948, clădirea a fost dată în folosinţă Teatrului de Stat, până în martie 1959. Din acest
an a fost transferată Palatului Culturii, care, în prezent, poartă numele de Centrul Cultural „Reduta“.
Complet renovată şi modernizată între 1997-2004, clădirea Centrului Cultural „Reduta“ este una dintre
cele mai elegante şi atractive aşezăminte culturale din ţară. Centrul Cultural „Reduta” Braşov dispune de
o sală de spectacole cu un număr de 370 de locuri, dotată cu sisteme de sonorizare şi iluminare moderne,
destinată spectacolelor de teatru, muzică, dans, cât şi pentru conferinţe şi lansări de carte sau diverse
activităţi educative. Centrul şi-a confirmat şi diversificat principalele strategii culturale, punând accent pe
calitatea actului artistic. O serie de evenimente culturale de prestigiu – Festivalul „Liszt200”, „Marile
Serate Muzicale”, „Săptămâna Comediei”, Dracula Film Festival Horror & Fantasy, World Music
Festival, Braşov International Film Festival (BIFF), One World Romania, Festivalul Internaţional de
Folclor „Garofiţa Pietrei Craiului”, Festivalul de teatru amator A.M. Actor etc. -, au loc anual aici şi
au întrunit nume celebre ale artei interpretative româneşti şi internaţionale în concerte camerale şi
simfonice, spectacole de teatru, ale artiştilor plastici contemporani în expoziţii, dar şi ale personalităţilor
culturale în simpozioane şi conferinţe.
Amplasament: Str. Apollonia Hirscher nr. 8

Capitolul XI Evenimente culturale

Braşovul este un important centru istoric şi cultural al României, zidurile vechii cetăţi fiind
dovada istoriei sale îndelungate, în vreme ce viaţa culturală a oraşului este reprezentată de spectacole,
concerte, expoziţii şi târguri. Astfel, alături de clădirile reprezentative, Braşovul trăieşte şi prin
evenimentele de cultură şi de divertisment pe care le găzduieşte de-a lungul anului, începând de
primăvara, când au loc „Zilele Braşovului“ şi parada Junilor Braşoveni, şi până în decembrie, când se
desfăşoară evenimentul „Braşov, oraş din poveste“.

XI.1 Zilele Braşovului

În fiecare an, Zilele Braşovului reprezintă prilej de sărbătoare la Braşov, braşovenii şi turiştii
participând la serbările organizate cu acest prilej. Evenimentul are ca scop principal promovarea valorilor
şi tradiţiilor specifice zonei, susţinând artiştii braşoveni aflaţi la început de drum, care doresc să
folosească acest prilej pentru a se face cunoscuţi. Braşovenii şi turiştii au parte cu această ocazie de
târguri tradiţionale, de flori, preparate culinare şi meşteşuguri populare, concerte cu artişti braşoveni, dar
şi artişti de marcă. De asemenea, de Zilele Braşovului se organizează şi evenimente teatrale, cinecluburi,
concursuri şi spectacole organizate de instituţiile de cultură din Braşov, ori de asociaţii şi organizaţii care
îşi desfăşoară activitatea în Braşov.

XI.2 Parada Junilor Braşovului

Manifestarea are loc an de an, în Scheii Braşovului, şi depăşeşte cu mult înţelesul îngust al unui
simplu obicei, cumulând în desfăşurarea lui elemente de mit, rit, ceremonial şi magie.

În Duminica Tomii, de după Paşte, junii coboară călare în cetate aducând cu ei o întreagă istorie
a neamului românesc de pe aceste meleaguri. Ei trec mai întâi pe la vătaf, pe la armaşul mare şi armaşul
mic (serje), după care în jurul orei 10 se îndreaptă spre Piaţa Prundului (azi Piaţa Unirii) şi, în faţa
Bisericii „Sf. Nicolae“, înconjoară statuia eroului necunoscut. Cu steagurile sfinţite printr-o scurtă slujbă
de preotul paroh, se încolonează într-o ordine tradiţională: mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni,
Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana este deschisă de fanfară. Fiecare grup are
în frunte vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. La fel ca în vremurile când obiceiul era
interzis, pentru a arăta tricolorul, vătaful poartă pe piept o banderolă roşie, armaşul mare o banderolă
albastră, iar armaşul mic una galbenă.
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Întreaga colectivitate a Junilor aplică cu rigurozitate normele tradiţionale, respectându-se nu
numai itinerarul, atât de bine fixat de-a lungul veacurilor, cât şi calendarul acţiunilor de primăvară şi vară.
Plecând din Prund, fac un popas la Troiţa Căpitanului Ilie Birţ, unde fiecare grup în parte cântă „Hristos
a înviat!“, apoi coboară pe strada Mureşenilor până la B-dul Eroilor, apoi pe str. Republicii până în Piaţa
Sfatului, după care urcă pe str. N. Bălcescu, trec de „Poarta Schei“, o iau pe str. Tocile spre „Capul
Satului“, apoi pe str. Podul Creţului şi de aici la Pietrele lui Solomon. Pe tot parcursul călătoriei, junii
sunt întâmpinaţi de locuitorii Braşovului cu urale şi aplauze, cărora junii le răspund prin a-i invita să-i
însoţească „la Pietri“, ca se petreacă împreună.

Odată ajunşi la Pietrele lui Solomon, junii se răspândesc pe cele două platouri la locurile
amenajate din moşi strămoşi, la mesele lor, care altădată erau nişte ridicături de pământ. Aşezarea
grupurilor de juni nu este întâmplătoare, tradiţia amintită încă din secolul al XIX-lea de folcloristul G.
Pitiş dăinuind până astăzi. De la intrare, în stânga, se aşează lângă scenă Dorobanţii, iar sub stânca mare,
Roşiorii. În partea dreaptă se aşează Curcanii, dincolo de „Valea cu apă“, pârâul ce străbate locul. Lângă
ei, la poalele pădurii, îi găsim pe Braşovecheni, iar urcând serpentinele pe piscul din stânga, spre „Calea
Bălanului“, îi vom întâlni pe Junii Tineri, alături de Junii Bătrâni, pentru a fi mereu sub supraveghere, iar
în stânga lor pe Junii Albiori.

Trebuie menţionat însă faptul că în vechime Junii Tineri se aşezau aproape de intrare „Între
Chetri“, pe platoul din dreapta, şi cereau “vamă”. Petrecerea începe prin ieşirea la horă şi aruncarea
buzduganului, pe ritmul melodiei „Hora junilor“, după care urmează şi alte jocuri populare tradiţionale:
sârba, brâul, breaza, bătuta s.a., fiind invitate la joc şi fetele. Hora junilor nu este jucată însă doar de juni,
ci şi de oaspeţii „mai îndrăzneţi“, care îşi încearcă curajul şi voinicia în aruncarea buzduganului. Spre
seară, junii se pregătesc de plecare. Alaiul părăseşte locul plin de legendă de la Pietrele lui Solomon,
reluându-şi traseul de la urcare. Junii ajunşi în Piaţa Prundului nu se mai opresc la Poarta Schei (ca
altădată), ci pătrund în Cetate, fiind primiţi cu „porţile deschise“, ocolesc Casa Sfatului şi se îndreaptă
spre cimitirul Bisericii „Sf. Paraschiva", în Groaveri, unde se află mormântul marelui poet Andrei
Mureşianu şi în faţa mormântului cântă „Hristos a înviat!“ şi un pasaj din imnul „Deşteaptă-te Române“.

Unică prin măreţia ei, prin frumuseţea locului unde se desfăşoară, prin tradiţia costumelor şi prin
ineditul ei, această manifestare atrage în fiecare an mii de participanţi.

XI.3 Festivalul de Dramaturgie Contemporană

Începând cu anul 1978, Teatrul „Sică Alexandrescu“ este iniţiatorul şi
organizatorul Festivalului de Dramaturgie Contemporană, un festival care de-a lungul timpului a
căpătat notorietate, chiar dacă, pentru o perioadă, a fost întrerupt. Festivalul de Dramaturgie
Contemporană Braşov este un festival de tradiţie. Singurul cu acest specific în România, este dedicat
exclusiv dramaturgiei contemporane. În ultimul timp, Festivalul a căpătat o amploare din ce în ce mai
mare prin dezvoltarea unor proiecte complexe. Cele mai importante spectacole pe astfel de piese,
realizate în stagiunea ce precede festivalul, sunt invitate să participe aici, spectacolele fiind însoţite de
dezbateri teoretice, lansări de carte de gen şi alte evenimente care au drept scop aducerea în prim-plan a
tot ceea ce înseamnă preocupări, tendinţe, problematici ale lumii contemporane, reflectate prin textul şi
spectacolul de teatru. Este un festival competitiv, premiile acordate fiind: pentru cel mai bun actor, cea
mai bună actriţă, cea mai bună scenografie, cel mai bun regizor, cel mai bun spectacol, şi premiul special
al Juriului.

Începând cu ediţia a XXVIII-a, cea care a avut loc în anul 2017, Festivalul a căpătat un caracter
internaţional prin invitarea unor trupe din străinătate.

Festivalul are loc anual, în luna noiembrie.

XI.4 Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet

Opera Braşov, în colaborare cu Primăria Municipiului Braşov şi Consiliul Local, organizează la
Braşov, începând cu anul 2003, Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet. Evenimentul, care se
desfăşoară în fiecare an în perioada octombrie-noiembrie, reuneşte la Braşov nume sonore ale scenei
româneşti şi internaţionale.

Această manifestare culturală are tradiţie la Braşov şi este aşteptată, în fiecare an, cu nerăbdare,
de un public fidel, iubitor al genului. Acest interes deosebit este demonstrat de prezenţa publicului la
spectacolele incluse în festival, acestea jucându-se cu casa închisă.

Desfăşurarea Festivalului are loc în perioada octombrie - noiembrie.
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XI.5 Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră

Iubitorii muzicii clasice din Braşov, dar nu numai, sunt răsfăţaţi cu recitaluri şi concerte de
excepţie ale unor artişti cunoscuţi din România şi străinătate, la Festivalul Muzicii de Cameră Braşov.
Festivalul a luat fiinţă în 1970, la iniţiativa unor oameni de muzică, dar şi de suflet. Întâi a avut caracter
naţional, apoi şi-a făcut şi o faimă internaţională, el apărând ca o necesitate a faptului că în Braşov se
practica muzica de cameră din cele mai vechi timpuri, la nivel amator, în casele săseşti şi ungureşti.

În ultima perioadă, Festivalul a avut loc în luna iulie, în anul 2019 având loc cea de-a XLII-a
ediţie.

XI.6 Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii "Arlechino Caravana Poveştilor"

Organizat de Teatrul pentru Copii “Arlechino”, Festivalul care în anul 2019 a ajuns la cea de-a
V-a ediţie, şi-a propus încă de la început să reprezinte un proiect care să crească de la un an la altul, să
capete tradiţie, stabilitate şi să îmbogăţească paleta evenimentelor culturale ale instituţiei şi implicit ale
Braşovului. Este un proiect care a vizat de la început să integreze an de an ziua de 1 Iunie – Ziua
Internațională a Copilului în programul său de desfășurare și să ofere un spectru diversificat de producții
artistice care să acopere o cât mai mare paletă de cerințe ale publicului.

S-a dovedit ca fiind o idee foarte bună ca în Municipiul Braşov, în care activează o instituţie de
cultură care are programe adresate copiilor, cu o intensă activitate artistică şi numeroase iniţiative, să fie
organizat un festival dedicat artei animaţiei, pentru copii și tineri.

Perioada de desfăşurare: sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie.

XI.7 Braşov, oraş din poveste

„Braşov, oraş din poveste“ este manifestarea care încununează, în fiecare an, evenimentele de
cultură şi de divertisment pe care Braşovul le găzduieşte de-a lungul anului. Derulată pe toată durata lunii
decembrie, manifestarea debutează pe 6 decembrie, de Moş Nicolae, cu aprinderea luminilor de
sărbătoare şi deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă. Braşovenii şi turiştii sunt invitaţi în luna
decembrie în centrul oraşului pentru a se bucura de sărbătorile de iarnă, cu concerte de colinde, tradiţii
populare din Ţara Bârsei şi Târguri de Crăciun în Piaţa Sfatului, Piaţa Enescu, Piaţa Sf. Ioan şi pe str. M.
Weiss.

XI.8 Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur”

Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur“ - desfăşurat pentru prima dată în 1968, este un festival
de interpretare, considerat a fi cel mai important eveniment de gen din România.

A impus de-a lungul timpului vedete care s-au bucurat de mare succes în ţară şi în străinătate,
printre acestea numărându-se Julio Iglesias sau Christina Aguilera. Printre artiștii străini ce s-au aflat pe
scena festivalului se numără: Diana Ross, Sheryl Crow, Patricia Kaas, Tom Jones, Vaya con
Dios, Coolio, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Familly, Simple Minds, Amália Rodrigues, Toto
Cutugno, Kylie Minogue, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, James Brown, UB 40, etc.

În anul 2018, după o pauză de 9 ani de la ultima ediţie, „Cerbul de Aur” a revenit în forţă cu
ediţia a XVIII-a, nu întâmplător, ci având în vedere aniversarea Centenarului Marii Uniri şi împlinirea a
50 de ani de la prima ediţie desfăşurată în Sala Mare a Teatrului Dramatic, dar a revenit şi cu
promisiunea de continuare a tradiţiei, an de an de la acest moment.

O schimbare majoră în istoria Festivalului are loc după Revoluţie, când scena este amplasată în
Piaţa Sfatului, evenimentul având loc în aer liber, numărul locurilor pe scaune permiţând accesul a peste
5.000 de spectatori.

În prezent, Festivalul se desfăşoară la sfârşitul lunii august.

XI.9 Ziua Limbii Române

Prin Legea nr. 53/2013 a fost instituită Ziua Limbii Române, care se sărbătoreşte anual, în data
de 31 august. Începând cu anul 2017, Primăria Municipiului Braşov marchează această sărbătoare prin
organizarea de evenimente culturale ce au loc pe scena amplasată în Piaţa Sf. Ioan. Sunt implicate, de
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asemenea, instituţiile de cultură finanţate din bugetul Municipiului Braşov, precum şi parteneri cum ar fi
Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov şi Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul
Vechi. De la an la an, se constată că evenimentul capătă tot mai multă amploare, fiind implicate tot mai
multe instituţii, iar momentele artistice prezentate sunt tot mai diverse.

XI.11 Alte evenimente

În afara evenimentelor de maximă importanţă prezentate mai sus, la Braşov se mai organizează,
ori s-au mai organizat de-a lungul timpului, şi alte evenimente culturale, mult apreciate de public, cele
mai multe din acestea fiind cofinanţate sau organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov:

Festivalul Etnovember este un eveniment în stil etno-medieval ce are loc în fiecare an în
Braşov şi reuneşte, pentru câteva zile de sărbătoare, toate etniile din acest oraş (români, maghiari, evrei,
ţigani, comunităţile germane şi greceşti, etc) sub egida prieteniei, respectului şi toleranţei. Evenimentul
are loc în a treia săptămână a penultimei luni a anului, aşa cum arată şi numele, la Bastionul Ţesătorilor,
şi a fost celebrat pentru prima dată în anul 1995, organizatori fiind şi atunci şi acum Mediatica
Universităţii „Transilvania“ din Braşov. Pe parcursul festivalului au loc evenimente artistice şi culturale
multiple ce atrag atenţia prin dinamism şi interactivitate: pelerinaj cu torţe pe străzile oraşului, muzică şi
dansuri tradiţionale ale minorităţilor din această parte a ţării, defilări ale personajelor medievale
consacrate (cavaleri, domniţe, vrăjitoare), întreaga manifestare fiind de o diversitate efervescentă.
Festivalul Etnovember încununează cu succes şi alte forme de artă: pictură, fotografie, design. Ca orice
manifestare care se respectă şi aceasta are mascota proprie, reprezentată în fiecare an printr-un alt animal.
Scopul festivalului este de a promova înţelegerea între oameni şi de a accepta diversitatea, de a stimula
creativitatea, aspecte sărbătorite cu succes an de an prin readucerea spiritului medieval în cetate.

Festivalul de Carte şi Muzică este o manifestare culturală ce reuneşte cele mai importante
edituri şi case de discuri din România şi străinătate, care îşi expun producţiile pe „Aleea Cărţii“,
amenajată în Piaţa Sfatului. Pe durata evenimentului au loc lansări de carte şi muzică, completate de
spectacole dedicate folkului şi muzicii tradiţionale româneşti. Festivalul este organizat de Asociaţia
„Libris Cultural“ Braşov, în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov şi Filiala Braşov a Uniunii
Scriitorilor din România.

Festivalul Musica Barcensis - după modelul festivalurilor regionale ce se bucură de tot mai
mult succes în Europa, Musica Barcensis este o astfel de manifestare a Ţării Bârsei. Festivalul reprezintă
acea ocazie de a te deconecta de la cotidian şi de a evada în timp, dorind în acelaşi timp să formeze o
nouă cultură a experimentării patrimoniului din jurul nostru, concertele de muzică sacră având loc în
spaţii istorice.

Crosul Internaţional 15 Noiembrie - organizat în amintirea revoltei muncitorilor braşoveni din
15 noiembrie 1987.

Festivalul Săptămâna Comediei este un eveniment care şi-a câştigat un renume solid şi este
aşteptat an de an de iubitorii genului. Pentru o săptămână sunt prezente pe scena Teatrului Sică
Alexandrescu unele dintre cele mai importante trupe de teatru din ţară cu piese de cea mai bună calitate.
Festivalul include şi manifestări care se desfăşoară în spaţii publice.

Istoria la Persoana I este un eveniment care îşi propune să îndrume și să ajute atât turiștii, cât şi
localnicii, să descopere o parte din istoria Brașovului, prin prezenţa în zona centrală a oraşului a unei
serii de personaje istorice, îmbrăcate conform epocii în care au trăit, care se prezintă celor interesaţi şi
interpretează într-o manieră personală poveștile de viață ale personalităților evocate.

Dracula Film Festival este un eveniment în cadrul căruia sunt proiectate filme horror, SF,
supranaturale, thriller sau fantasy. Festivalul are un caracter competiţional ce are 2 secțiuni: competiție
lungmetraj internațional și competiție scurtmetraj. De asemenea, este organizată o paradă zombie pe
străzile oraşului, dar şi un atelier pentru tineii pasionaţi de fil şi fotografie. Astfel, în luna octombrie,
pentru câteva zile, Braşovul devine capitala filmului de groază şi fantastic.

Caravana Metropolis - Cinema în Aer Liber are loc în perioada estivală şi presupune proiecţia
în Piaţa Sfatului, pe un ecran gonflabil, a unor filme sau documentare de actualitate, după apusul soarelui.
Spectatorii sunt invitaţi să le urmărească din scaunele puse la dispoziţie de organizatori sau de pe terasele
din zonă.

Jazz&Blues Festival se adresează iubitorilor de muzică care doresc să asculte unele din cele mai
în vogă trupe din domeniu, româneşti sau străine, precum şi să afle care sunt cele mai noi tendinţe în
aceste genuri de muzică prin intermediul atelierelor şi întâlnirilor cu muzicienii invitaţi.

http://draculafilm.ro/en/home/
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Amural Festival este evenimentul dedicat exclusiv artelor vizuale, ce se desfăşoară în zona
turnurilor şi a zidurilor medievale pe care sunt realizate proiecţii având anumite teme. În cadrul
festivalului sunt prezente concertele de muzică electronică însoţite de proiecţii video.

Capitolul XII Relaţii Internaţionale

XII.1 Relaţii de înfrăţire ale Municipiului Braşov

Relaţiile de înfrăţire se realizează în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (14) şi art. 129 alin.
(9) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 Privind Codul administrativ, în baza unei hotărâri a consiliului local şi a
unui protocol semnat de primarii celor două oraşe.
Municipiul Braşov este înfrăţit cu:

 Oraşul Tours din Franţa
Relaţie începută în anul 1990, când a fost semnat protocolul de înfrăţire între cele două oraşe.

Oraşul Tours situat pe celebra Vale a Loarei Tours, este oraşul artei şi al istoriei.
Oraş regal, capitala provinciei Touraine, oraşul Tours este punctul de plecare pentru vizitarea castelelor
de pe Valea Loarei.
Site: www.tours.fr
Populaţie: 136.252 locuitori

 Oraşul Rishon Le Zion din Israel
Oraşul este situat în partea de sud a capitalei Tel Aviv. Numele oraşului de origine biblică (Isaiah

41:27) aminteşte de înfiinţarea primului oraş de către sionişti în anul 1882. Oraşul Rishon Le Zion este al
patrulea mare oraş al Israelului după: Tel Aviv, Ierusalim şi Haifa.
Site: www.rishonlezion.muni.il
Populaţie: 245.648 locuitori

 Oraşul Győr din Ungaria
Relaţia a început în 1992, când a fost semnat Protocolul de înfrăţire. Dintre acţiunile dezvoltate

în baza acestui protocol amintim: schimburile de elevi, schimburile de experienţă între instituţii,
schimburile de experienţă între funcţionarii publici din cele două primării şi participări la tabere
internaţionale.

Győr este renumit pentru şcolile sale, fiind un important centru turistic, comercial, industrial şi
cultural. Győr a câştigat “premiul Europa” datorită protecţiei clădirilor istorice şi a restaurării vechiului
centru baroc.
Site: www.gyor.hu
Populaţie: 129.435 locuitori

 Oraşul Minsk din Belarus
Oraşul Minsk, capitala Republicii Belarus, este situat la intersecţia drumurilor care leagă zona

Mării Baltice de cea a Mării Negre precum şi vestul de estul Europei. Relaţia de înfrăţire s-a concretizat
în 2005.
Site: www.minsk.gov.by
Populaţie: 1.975.000 locuitori

 Oraşul Holstebro din Danemarca
Oraşul Holstebro are o suprafaţă de 351 km2. Este cel mai mare şi mai dinamic oraş (din punct de

vedere cultural, economic, industrial, al protecţiei mediului, educaţiei şi turismului) din nord-vestul
peninsulei Jutland din vestul Danemarcei. Relaţia de înfrăţire datează din 2005.
Site: www.holstebro.dk
Populaţie: 36.199 locuitori

http://www.tours.fr
http://www.rishonlezion.muni.il
http://www.gyor.hu
http://www.minsk.gov.by
http://www.holstebro.dk
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 Oraşul Tampere din Finlanda
Este al treilea oraş ca mărime din Finlanda, având o populaţie de peste 200.000 locuitori. Oraşul

Tampere este situat în partea sudică a Finlandei, la 173 km spre vest de capitala Helsinki. În Tampere se
află a doua mare universitate din Finlanda.
Site: www.tampere.fi
Populaţie: 226.696 locuitori

 Oraşul Linz din Austria
Având o istorie bogată, Linz, capitală a regiunii Austria Superioară, este un oraş care în ultimii

ani a avut o dezvoltare socială , economică şi culturală excelentă, fiind totodată un oraş cu numeroase
spaţii verzi şi cu o reţea densă de facilităţi sociale şi de petrecere a timpului liber. Pe lângă toate acestea,
oferta educaţională extinsă şi preţurile scăzute ale locuinţelor fac din Linz un oraş atractiv.
În anul 2009, Linz a fost Capitală Europeană a Culturii, alături de oraşul Vilnius (Lituania).
Site: www.linz.at
Populaţie: 203.012 locuitori

 Oraşul Bijeljina din Republika Srpska (Bosnia și Herțegovina)
Este un oraș și unitate administrativă în nord-estul Bosniei și Herțegovinei, al doilea oraș ca

mărime al entității Republika Srpska după Banja Luka și al cincilea din țară. Oraşul Bijeljina se află
situat în Câmpiile Semberijei. Bijeljina este centrul neoficial al părții estice a Republicii Srpska, aflându-
se la 6 km de granița cu Serbia și la 40 km de cea cu Croația. Relaţia de înfrăţire datează din anul 2018.
Site: www.gradbijeljina.org
Populaţie: 114.663 locuitori

XII.2 Oraşe partenere

Municipiul Braşov a încheiat parteneriate cu:

 Musashino - JAPONIA
Oraşul Musashino se află la periferia capitalei Tokyo, la 20 km distanţă de centru. Printre cei

2.328 de locuitori străini se numără şi români.
Anul 1991 marchează începutul relaţiei de colaborare între cele două oraşe, Braşov şi Musashino.
Această colaborare s-a concretizat, între altele, prin înfiinţarea unui centru cultural japonez permanent la
Braşov – Centrul Musashino Japonia.
Site: www.city.musashino.tokyo.jp
Populaţie: 144.730 locuitori

 Oraşul Nürnberg din Germania
Relaţia de înfrăţire datează din anul 2014. Nürnberg este un oraş din Franconia Mijlocie, landul

Bavaria, Germania, al doilea oraş ca mărime din Bavaria. Împreună cu orașele Fürth, Erlangen și
Schwabach formează centrul economic și cultural al Franconiei. În Nürnberg trăieşte cea mai mare
comunitate de români din Germania, reprezentând a doua minoritate etnică a oraşului.
Site: www.nuernberg.de
Populaţie: 509.975 locuitori

 Leeds – REGATELE UNITE
Leeds este a doua autoritate locală metropolitană din Anglia, cu o suprafaţă de 552 km2. Leeds a

avut 240 de primari până în 1897 când Regina Victoria a declarat că primarul – sau „Primul Cetăţean” –
trebuie să fie numit „Lord Mayor of Leeds”. Leeds a primit statutul de oraş în 1893. Consiliul Local este
condus de unul dintre consilieri, ales de către consiliu.
Site: www.leeds.gov.uk
Populaţie: 474.632 locuitori

http://www.tampere.fi
http://www.linz.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republika_Srpska
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bosnia_%C8%99i_Her%C8%9Begovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republika_Srpska
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banja_Luka
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Semberija&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Croa%C8%9Bia
http://www.linz.
https://www.gradbijeljina.org/
http://www.city.musashino.tokyo.jp
http://www.linz.
http://www.leeds.gov.uk
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 Gent - BELGIA
Colaborare ce datează din 1993, existând legături foarte strânse cu Mediateca Norbert Detaeye.

Al treilea oraş ca mărime din Belgia, Gent este considerat un oraş prietenos şi datorită lipsei circulaţiei
auto pe străzile din centrul oraşului şi posibilităţilor de explorare a acestuia prin plimbări cu vaporaşul pe
elegantele sale canale.
Situarea sa geografică deosebit de favorabilă face ca Gent să fie un important centru comercial şi de
servicii.
Site: www.stad.gent
Populaţie: 248.358 locuitori

http://www.gent.be
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