


Rezultate
Primele 100 de zile de mandat

◢ Respectarea principiilor de bună 
administrare

▸ Transparență
▸ Împreună cu cetățenii
▸ Eficiență și competență 

◢ Prioritățile primelor 100 de zile de 
mandat

▸ Buna gospodărire a orașului
▸ Rezolvarea urgențelor
▸ Gestionarea pandemiei 

COVID-19
▸ Organizarea și planificarea 

proiectelor de investiții



Respectarea principiilor 
de bună administrare



Transparență
Brașovul administrat corect:

▸ Publicarea contractelor de 
achiziții pe website

▸ Analiza contractelor primăriei - în 
curs de desfășurare

▸ Jurnalul Primarului (30 de ediții) - 
raport către cetățeni în 
transmisiuni live pe rețelele 
sociale

▸ 11 conferințe de presă



Împreună cu comunitatea
Brașovul administrat corect:

➔ 7 dezbateri publice: social, cultură, 
calitatea aerului, Horeca, mesteșugari, 
sport (2) 

➔ Implicarea cetățenilor în dezvoltarea 
orașului: membri ai societății civile în 
comisia tehnică de urbanism și în 
echipa pentru Parcul Național 
Brassovia, voluntari în ‘fabrica de 
proiecte’

➔ Lansarea proiectului MOBILITAR: 
colaborare între administrația locală și 
cetățeni în procesul de proiectare a 
serviciilor publice de transport, printr-
un laborator comunitar de mobilitate



Eficiență și competență
Brașovul administrat corect:

➔ Angajarea de specialiști: director 
tehnic, crearea compartimentelor 
de mediu, respectiv de relații și 
inovare comunitară, consilieri 
specializați pe domenii de activitate.

➔ Reorganizarea Poliției Locale:  s-au 
aprobat noua organigramă și noul 
stat de funcții, plus criterii de 
evaluare a performanței

➔ Procesul de analiză a contractelor 
și a resursei umane în vederea 
eficientizării-- în desfășurare



Împreună învingem pandemia



Măsuri pentru pandemia
de COVID-19

Învingem pandemia:
➔ Testarea rapidă a angajaților 

Primăriei Brașov și instituțiilor 
subordonate

➔ Înființare centru de recoltare pentru 
testarea RT-PCR  la Căminul pentru 
persoane vârstnice. 

➔ Asigurarea de personal pentru call-
center-ul DSP, din rândul cadrelor 
medicale de la DAS.

➔ Parteneriat cu Spitalul de Boli 
Infecțioase pentru creșterea 
capacității de testare, prin 
amenajarea unui container pentru 
testarea RT-PCR 

➔ Lansarea platformei de informare 
https://covid19.brasovcity.ro/



Campania Vaccinare
anti COVID-19

Învingem pandemia:

➔ Amenajarea a 4 centre de 
vaccinare, pentru etapa a II-a de 
vaccinare și operaționalizarea a 2 
dintre ele

➔ Asigurarea transportului 
persoanelor cu dizabilități către 
centrele de vaccinare

➔ Instalare sistem de dezinfecție a 
aerului la Centrul de Informații 
pentru Cetățeni



Brașovul educat



Dublarea burselor de merit
Brașov educat:

➔ Inițierea discuțiilor pentru creșterea 
ofertei și competitivității 
universitare

➔ Proiect de finanțare 
guvernamentală pentru dotarea 
școlilor și achiziția de laptopuri și 
tablete pentru elevi și cadrele 
didactice. Valoare: 26,5 milioane lei

➔ Dublarea burselor de merit și 
majorarea cu 80% a burselor 
sociale oferite elevilor



Brașovul cu grijă pentru toți



Noul Spital, servicii sociale
Brașovul cu grijă pentru toți: ➔ Noul Spital – 968 de paturi, deblocarea 

proiectului, susținere guvernamentală
➔ Centru pentru protejarea victimelor 

violenței domestice (cazare victime, 
consiliere și terapie victime, consiliere 
agresori)

➔ Înființarea Direcției de Sănătate și 
Asistență Medicală 

➔ Crearea premiselor pentru 
redeschiderea Bazei de tratament și 
recuperare de la Noua

➔ Acordare vouchere de  masă pentru 
beneficiarii serviciilor de asistență 
socială

➔ Acordarea unei subvenții pentru 
plata chiriei persoanelor aflate în situații 
sociale dificile



Brașovul oraș cultural



Noua strategie culturală
Brașovul oraș cultural:

➔ Noua strategie culturală – proces 
colaborativ de elaborare, alături de 
operatorii culturali locali

➔ Dezbateri cu entitățile implicate și 
active pentru realizarea ghidului de 
finanțare nerambursabilă pentru 
evenimente culturale

➔ Reglementarea situației funcționării 
Centrului cultural Musashino, un 
proiect derulat în parteneriat cu 
orașul Musashino, Japonia



Brașovul curățeniei



Brașov un oraș bine gospodărit
Brașovul curățeniei:

➔ Celulele 1&2 ale depozitului Fin-Eco 
sunt închise, gazele captate și arse, 
urmează Celula 3 până în iunie

➔ Bugetarea a 30 de eco-insule 
pentru colectare selectivă

➔ Salubrizare - verificare operatiuni 
desfășurate in teren atat mecanizat 
cat si manual , curatare stalpi 
despartitori ai sensului de mers , 
monitorizare progam de curatenie

➔ Optimizarea modului de intervenție 
în activitatea de deszăpezire



Brașov: un oraș sigur

➔ Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență (SVSU) -finalizarea 
amenajarilor si inaugurarea noului 
sediu de pe Aleea Petuniei , o 
clădire multifuncțională și modernă

➔ Siguranța Circulației - combaterea 
accidentelor , montarea de 
semafoare cu buton la trecerile de 
pietoni cu probleme, dar și iluminat 
suplimentar acolo unde este nevoie 



Brașovul prosper



Susținere pentru HoReCa
Brașovul prosper: ➔ Reduceri de taxe pentru mediul Horeca 

pe perioada pandemiei
➔ Susținere pentru menținerea piețelor 

deschise
➔ Susținere pentru comercianții și artizanii 

locali în perioada Crăciunului
➔ Deschiderea domeniului schiabil în 

ianuarie: amenajare pârtii, amenajare 
limitare acces

➔ Introducerea sistemului de plată paușal a 
taxei de salubrizare pentru operatorii din 
Centrul Vechi - “plătești cât arunci”

➔ Organizarea sărbătorilor de iarnă: focuri 
de artificii în mai multe cartiere, 
montarea iluminatului festiv în oraș și 
bradul din Piața Sfatului



Brașovul sportiv



Susținerea sportului brașovean
Brașovul sportiv:

➔ Demararea programului de acces în 
sălile de sport ale școlilor

➔ Suport financiar (reducere 80%) 
pentru cluburile care reprezintă 
Brașovul

➔ Susținerea celor două concursuri 
internaționale de schi: ,,FIS Children 
Trophy” și ,,Poiana Brașov 2021 
Race SES Nation Cup”. 

➔ Implicare pentru înscrierea 
schioarei Ania Caill la Campionatul 
Mondial de Schi



Brașovul verde



Parcul natural Brassovia
Brașovul verde:

➔ Am oprit definitiv proiectul 
drumului forestier Gorița

➔ Am pornit demersurile de 
fundamentare a Parcului Național 
Brassovia

➔ Am primit donația viitorul parc din 
zona Poienelor



Brașov - orașul pietonilor, 
al bicicliștilor și al traficului relaxat



Grup de lucru pe tema 
pistelor de biciclete

Brașovul traficului relaxat: ➔ Includerea transportului verde în 
discuțiile privind bugetul de finanțări prin 
PNRR

➔ Grup de lucru împreună cu Consiliul 
Județean pe tema pistelor de biciclete 
din Zona Metropolitană

➔ Optimizarea rutelor de transport în 
comun, creșterea frecvenței – Șchei, 
Bartolomeu, Poiana

➔ Park&Ride în Bartolomeu a ajuns în faza 
de proiectare

➔ Recepționarea a 25 de autobuze 
electrice Solaris 

➔ Creșterea siguranței la trecerile de 
pietoni: proiect de iluminare 
suplimentară și semaforizare a acestora



Brașov - orașul istoric dezvoltat armonios



PUG în elaborare
Brașov oraș istoric:

➔ PUG în elaborare
➔ Inventar, întabulare și fonduri 

pentru renovarea troițelor din 
Șchei

➔ Proiect de renovare a fațadelor 
clădirilor din Centrul istoric

➔ Rulmentul: Redefinirea corectă 
a etapelor de implementare a 
celui mai mare proiect de 
reconversie urbană



Brașov - pe harta europeană



Relații diplomatice
Program politic:

➔ Programul politic a fost agreat printr-un 
acord comun semnat de consilierii 
USRPLUS și cei de la PNL Brașov

➔ Peste 150  de întâlniri de lucru cu 
Consiliul Județean, Prefectura, Ministere, 
Președinție, clustere, patronate, agenții 
și grupuri de lucru cross-sectoriale   

➔ 6 întâlniri diplomatice:
➢ Ambasadorul Israelului
➢ Ambasadoarea Franței
➢ Ambasadorul Indiei
➢ Ambasadoarea Finlandei
➢ Vicepreședintele Parlamentului maghiar
➢ Ambasadorul Elveției



Mulțumim Brașovenilor

Împreună suntem puternici!




