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PARTEA III- PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

III. 1. Interpretarea rezultatelor studiilor realizate
Existenţa unei strategii de dezvoltare la nivel judeţean, acceptată şi recunoscută la toate nivelurile
instituţionale, reprezintă baza de realizare a cadrului funcţional propice dezvoltării locale, oferind o
imagine unitară a ceea ce se doreşte a fi dezvoltat.
Strategia de dezvoltare a Judeţului Braşov s-a născut din nevoia tot mai acută de centralizare întrun document unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi
de prioritizare a implementării soluţiilor pentru nevoile sociale, economice şi de mediu cu care se
confruntă comunitatea actuală, respectând principiile dezvoltării durabile.
În general, fiecare primărie cunoaşte problemele cu care se confruntă comunitatea aflată în aria ei
de jurisdicţie şi reuşeşte să le formuleze, cel puţin la nivel declarativ, ori de câte ori este solicitată
să o facă. S-a constatat că lipsa unui document care să reflecte viziunea şi strategia de dezvoltare
a comunităţii, conduce la stagnarea şi de multe ori la evoluţia economico-socială haotică şi înceată
a acesteia.
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030 devine un instrument
util pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi naţională ce va servi drept bază de plecare
pentru realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare; va sprijini autorităţile publice din judeţ în
acţiunea de luare a deciziilor cu privire la obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de
investiţii publice sau private.
Întreaga metodolgie de realizarea a strategiei se bazează pe participarea cetăţenilor braşoveni la
acest demers în etape. Am respectat astfel atât principiul subsidiarităţii cât şi principiile europene,
democratice de întocmire a unui asemenea document de planificare.
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030 se doreşte a fi un
document de planificare întocmit cu ajutorul cetăţenilor cu scopul de a asigura cadrul programatic
necesar creşterii nivelului de trai în judeţ respectând principiile dezvoltării durabile.
Caracterul participativ al acestui document programatic se bazează pe demersurile realizate
în elaborarea documentului:
III.1.1. Cercetarea calitativă şi cantitativă realizată în perioada februarie – martie 2010 de
Centrul de Studii și Cercetări Brașov la nivelul populației întregului județ a avut un eșantion
format din 4.463 de persoane.
Rezultatele din acest studiu au fost integrate în analiza situației actuale a județului Brașov fiind un
punct de plecare pentru propunerea de măsuri și acțiuni concrete.
Caracteristicile eșantionului:
- Structura de vârstă:
Categoria de
Număr de respondenți
vârstă
Val absolută
Val relativă
18-29 ani
1062
24%
30-39 ani
781
17%
40-49 ani
700
16%
50-59 ani
853
19%
peste 60 ani
1067
24%
Total
4463
100%
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Ocupația respondenților
Ocupația

Elev / student
Specialist,pregătire superioară
Tehnician/maistru/învățător
Funcționar
Lucrător în servicii, comerț
Muncitor calificat
Patron/manager/director
Șomer
Lucrător necalificat
Pensionar
Casnic
Alta
Total

Număr de respondenți
Val absolută Val relativă
318
7%
230
5%
138
3%
138
3%
308
7%
542
12%
138
3%
232
5%
136
3%
1408
32%
571
13%
304
7%
4463
100%

Repartiţie pe etnii
Număr de respondenți
Val
Val
absolută
relativă
Români
3941
88%
Maghiari
332
7%
Rromi
111
2%
Germani
25
1%
Alte etnii
54
1%
Total
4463
100%
-

Scopul acestui chestionar a privit percepția locuitorilor asupra calității vieții, starea de sănătate,
sistemul de sănătate, nevoi de instruire și educație a lor sau a copiilor, oportunități de recreere și
divertisment, percepția asupra mediului și a gradului de poluare a factorilor de mediu.
Secțiunea sănătate – aspecte relevante
Cele mai mari probleme ale sistemului de sănătate brașovean indicate de către cei mai mulți dintre
respondenți au fost:
- resursele financiare reduse de care dispune sistemul de sănătate
- lipsa sau insuficiența medicamentelor compensate și gratuite puse la dispoziția pacienților,
- mita, banii și cadourile pe care trebuie să le ofere în schimbul serviciilor medicale
- dotarea slabă cu aparatură medicală sau instrumente medicale de ultimă generație
56% dintre respondenți sunt nemulțumiți de serviciile oferite de sistemul de sănătate din județ (cel
de stat).
Cei mai nemulțumiți de aceste servicii sunt persoanele cu vârsta între 30-39 de ani care au
așteptări mai mari legate de calitatea serviciilor medicale.
98% dintre cei care au participat la acest studiu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, iar 70%
au beneficiat în ultimul an de serviciile acestuia. Principalele cauze pentru care s-a apelat la medic
au fost
- Consultaţie pentru tratarea unei boli acute
- Solicitarea de eliberare a unei reţete gratuite sau compensate
- Eliberarea unor documente medicale adeverinţă, certificat medical, scuture medicală
Doar 12 % dintre respondenți au mers la medic pentru a efectua un control de rutină, preventiv.
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Respondenții și-au exprimat pe o scală de la 1-la 10 (1 cel mai mic, 10 cel mai mare) gradul de
satisfacție și mulțumire cu privire la aspecte ce privesc serviciile medicale.
Timpul de așteptare mare petrecut la cabinetele medicale, confortul scăzut oferit de sălile de
așteptare, dotările medicale dar și serviciile medicale în general sunt clasificate pe ultimele poziții
în ceea ce privește așteptările față de acestea.
În ceea ce privește infrastructura socială respondenții au apreciat faptul că instituțiile și
autoritățile publice ar trebui să investească în reabilitarea/ modernizarea/ dotarea (în ordine
descrescătoare)
- Centrelor pentru persoane cu handicap
- Centrelor pentru persoane fără adăpost
- Centrelor pentru persoane vârstnice
- Centrelor pentru persoane cu boli incurabile
- Centrelor pentru persoane care consumă alcool
- Centrelor pentru persoane care consumă droguri
- Centrelor pentru persoane supuse unor violenţe fizice în familie sau în afara familiei
- Centrelor pentru rezolvarea problemelor din familie
Secțiunea educație
67 dintre participații la studiu nu cunosc firme sau instituții care organizează cursuri de
specializare/ formare/ instruire pentru adulți deși consideră că participarea la un curs este un lucru
util.
Doar 17 % s-au interesat în ultimul an de cursuri organizate pentru formarea profesională a
adulților. Același procent îl ocupă și cei care au dorit să se specializeze în domeniul pe care îl
practică și au căutat informații specifice sau au avut nevoie de informaţii despre cursuri care să
asigure calificări pentru care există o cerere mare pe piaţa muncii.
Segmentul de vârstă 18-29 de ani reprezintă populația cea mai interesată de cursuri de formare
profesională și de specializare
În percepția respondenților principalele cauze ale abandonul școlar sunt redate de formulările
de mai jos:
- Absolvirea unei şcoli nu îţi mai asigură un loc de muncă 83%
- Educaţia nu mai reprezintă o cale sigură de a deveni independent financiar 74%
- Multe familii care nu au cu ce să-şi întreţină copiii pentru a merge la şcoală 67%
- Familii dezorganizate care pot oferi modele negative copiilor 49%
- Cadrele didactice au o atitudine necorespunzătoare faţă de copiii unii copii 40%
- Copiii din mediul rural nu pot ţine ritmul cu copiii din mediul urban 35%
Mediul - aspecte relevante
Apa potabilă poluată, aerul poluat, mediul de lucru toxic și radiațiile reprezintă pentru cei mai mulți
dintre respondenți un risc pentru sănătatea lor și a familiilor.
Mai mult de 75% dintre participanți nu cunosc acțiuni care au fost întreprinse de autorități sau
ONG-uri specializate pentru protecția mediului înconjurător.

Calitatea vieții - aspecte relevante
Potrivit respondenților – atât din mediul urban cât și din rural, venitul minim lunar ce oferă un trai
decent este cuprins între 1.500 și 3.000 de ron dar 55% dintre aceștia declară că venitul actual se
situează sub această sumă.
Se poate observa cu uşurinţă faptul că majoritatea subiecţilor câştigă mai puţin decât venitul
indicat de aceştia ca fiind minimul necesar pentru un trai decent. Aşadar venitul declarat de mulţi
subiecţi ca fiind minimul necesar unui trai decent are de cele mai multe ori un caracter de aspiraţie.
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Instituții - aspecte relevante
Respondenții au indicat faptul că principalele probleme a căror rezolvare va conduce la
îmbunătățirea nivelului de trai sunt (în ordinea frecvențelor):
-

Reparația, reabilitarea, asfaltarea drumurilor – inclusiv a trotuarelor
Probleme legate de lipsa utilităţilor - infrastructura de bază (apă curentă, banşament la
gaz, canalizare)
Construirea aeroportului
Construirea de locuințe pentru tineri
Construire spital nou și reparații dispensare medicale
Asigurarea unui transport civilizat în mijloacele de transport public
Reducerea taxelor

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

18%
11%
23%
31%
15%
1%
1%

Peste 80% dintre respondenților au exprimat opțiunea potrivit căreia nu doresc ca în viitorul
apropiat să migreze din localitate, județ sau din țară.
Mare pondere din cei care au optat în a pleca din țară o reprezintă tinerii cu vârsta între 18-29 de
ani .
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III.2 Cercetarea calitativă
Au fost realizate 4 anchete focus grup – 2 în zona Braşov și câte una în Făgăraș și Rupea.
Participanţii au considerat că în vederea dezvoltării judeţului Braşov sunt necesare următoarele:
Dezvoltarea turismului prin:
- valorificarea monumentelor istorice ale zonei, amenajarea/ reabilitarea şi promovarea
acestora
organizarea de evenimente, târguri, serbări cu scopul de prezenta latura turistică a judeţului
și valorificarea tradiţiei istorice şi etnografice
- exploatarea resurselor naturale deţinute în județ
- construirea de pensiuni și noi spații de cazare
Dezvoltarea economică
atragerea de agenţi economici prin asigurarea de condiţii optime pentru desfăşurarea
activităţilor economice
- crearea de noi locuri de muncă pentru tineri  aceştia nu ar mai pleca din localitate astfel
ar exista forță de muncă specializată
- construirea aeroportului oportunitate pentru investitori
Dezvoltarea Agriculturii
- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru agricultură şi silvicultură.
- crearea unor structuri care să preia produsele agricole de la mici producători
Investiții în Infrastructura și mediu
reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale, realizarea de conexiuni cu viitoarea
autostradă
dezvoltarea infrastructurii de transport - crearea unui sistem de transport în comun
funcţional şi accesibil tuturor locuitorilor zonei care să se deruleze în baza unor orare
construirea aeroportului
realizarea rețelelor de canalizare
- dezvoltarea interesului cetăţenilor faţă de protejarea mediului, educarea lor în spiritul
protejării mediului
- construirea de noi canalizări
- reducerea efectelor privitoare la: poluarea fonică, poluarea cu praf,
- colectarea selectivă a deşeurilor
Dezvoltarea resurselor umane – infrastructură de educație,sănătate, asistență socială
îmbunătăţirea sistemului educaţional
- crearea unui curriculum școlar adaptat cerinţelor pieţii
- revenirea şi includerea în sistemul de învăţământ formal a şcolilor profesionale, a
şcolilor de meserii care să ofere pe piaţa muncii muncitori calificaţi
- redirecţionarea resurselor bugetare în sistemul de învăţământ în vederea
eficientizării actului educaţional şi a motivării elevilor .
- crearea de parteneriate între şcoală şi sectorul privat în vederea formării şi cooptării timpurii
a elevilor pe piaţa muncii
- valorificarea potenţialului resursei umane
- crearea de noi locuri de muncă
- facilitarea participării la cursuri de calificare pentru potenţialii angajaţi
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motivarea financiară mai bună a medicilor pentru a nu mai opta pentru a migra în
străinătate.
utilizarea unui anumit procent din asigurările de sănătate obligatorii pentru a avea
posibilitatea de internare în clinicile private
înfiinţarea de centre de recuperare medicale, centre de recuperare psihologică, centre de
psihiatrie.

Dezvoltarea sectorului - administrație publică
- comunicarea și implicarea locuitorilor în luarea deciziilor autorităților locale.
- reorientarea şi redistribuirea resurselor bugetare în vederea eficientizării serviciilor de stat
- implicarea autorităţilor locale în susţinerea investitorilor
- crearea de către instituţiile publice a unui sistem eficient pentru preluarea reclamaţiilor şi
asigurarea feed-back-ului
- crearea unui grup de lucru format din specialişti care să coordoneze, să analizeze toate
strategiile elaborate până în acest moment şi să coreleze propunerile de proiecte de
dezvoltare pe mai multe direcţii
În ceea ce priveşte posibilităţile de a creşte nivelul de trai la nivelul judeţului Braşov,
respondenţii au oferit următoarele soluţii:
- scăderea numărului de şomeri prin crearea de locuri de muncă şi salarii mai bine plătite
pentru cele existente.
- Crearea de noi locuri de muncă
- implicarea în activităţi la nivel local a persoanelor care beneficiază de ajutor social
,,neacordarea ajutoarelor sociale fără să se dea în schimb comunităţii”
- înfiinţarea unor servicii de îngrijire la domiciliu a pacienţilor, servicii private sau finanţate de
la bugetul de stat, cu scopul economisirii resurselor spitaliceşti şi creării de locuri de
muncă.
- reevaluarea persoanelor care beneficiază de ajutorul social
- sprijinirea şi asigurarea de locuinţe pentru tineri
- dezvoltarea unor programe de integrare în societate a rromilor din judeţ care să ducă la
motivarea şi implicarea populaţiei rromă în diverse activităţi şi crearea de locuri de muncă
pentru aceştia
- creşterea siguranţei cetăţeanului
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III. 2 Viziunea de dezvoltare
Din analiza situaţiei actuale realizată, analiza documentelor programatice existente la nivel
local, judeţean, regional şi naţional, precum şi din analiza rezultatelor cercetărilor şi
dezbaterilor publice menţionate au reieşit perspectivele de dezvoltare ale judeţului Braşov.
Perspectivele de dezvoltare ale judeţului sunt axate pe dezvoltarea capitalului uman, a
activităţilor economice, realizarea infrastructurii de bază la standarde de calitate şi
funcţiune în acord cu nevoile de dezvoltare ale locuitorilor judeţului.
Pentru a sintetiza priorităţile rezultate în urma demersurilor enumerate mai sus am
propus structurarea acestui capitol ce exprimă perspectivele de dezvoltare în:
A. definirea viziunii de dezvoltare a judeţului Braşov pe orizontul de timp vizat;
B. definirea obiectivului strategic global
C. definirea direcţiilor principale de dezvoltare cu detalierea obiectivelor şi
măsurilor generale preconizate
A. Viziune de dezvoltare: Judeţul Braşov în 2030 este judeţul competitiv şi prosper,
atractiv pentru cei ce vor să locuiască sau să investească aici, precum şi pentru cei
ce vor să îl viziteze.
B. Obiectivul strategic general pentru judeţul Braşov:
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane existente, cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile, în vederea relizării unei dezvoltări economice şi
sociale care să ducă pe termen lung la creşterea calităţii vieţii populaţiei judeţului
Braşov.

Orientarea de bază o constituie valorificarea punctelor tari (cadru natural, vast
patrimoniu cultural, capital uman pregătit, centru universitar de tradiție)
folosind oportunităţile de creştere identificate (existenţa fondurilor nerambursabile) şi
reducerea punctelor slabe (lipsa infrastructurii majore de transport, lipsa utilităţilor de
bază, rata mare a şomajului, migraţia populaţiei tinere intern şi extern)
minimizând astfel pe termen lung efectele negative ce pot bloca dezvoltarea (populație
îmbătrânită, număr mare al ajutoarelor sociale, lipsa investiţiilor noi, plecarea
investitorilor).
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C. Direcţiile principale de dezvoltare:

Pentru a duce la îndeplinirea obiectivului strategic sunt propuse principalele
direcții de dezvoltare:
1. Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităților. Brașovul principal nod de transport și comunicații.
2. Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.
3. Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene. Dublarea PIB-ului
braşovean până în 2020.
4. Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov capitala regiunii de Dezvoltare Centru.
5. Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu.
Braşov – capitala verde a României
6. Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/
valorilor de a fi “Braşovean”.
7. Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri.
Aceste direcții de acțiune sunt interdependente.
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Direcţia 1.
Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităţilor. Braşov, nod de
transport și comunicații
Dezvoltarea infrastructurii de bază a judeţului şi a localităţilor este considerată direcţie prioritară a
strategiei prin care se urmăreşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
valorificarea potenţialului – cultural, natural, turistic, economic în vederea creşterii calităţii vieții
locuitorilor.
Problemele generate de slaba dezvoltare a infrastructurii de bază:
- lipsa autostrăzii şi aeroportului care să faciliteze accesul din/în județ;
- starea necorespunzătoare a unor drumuri naţionale, judeţene şi comunale îngreunează
desfășurarea traficului;
- lipsa totală sau nefinalizarea rutelor/ căilor de acces ocolitoare pentru localități și prezenţa
traficului greu în localitate – deteriorarea locuințelor, creșterea riscului de accidente
- localităţi greu accesibile din cauza lipsei transportului public de călători – limitarea
investițiilor, încurajarea migrării tinerilor
- reţelele de alimentare şi distribuţie a apei și rețelele de canalizare uzate fizic și moral –
pierderi mari, creșterea costurilor;
- număr mic de localități - în special din mediul rural - racordate la rețeaua de utilități (apă și
canalizare) – scăderea calității vieții, riscul crescut de îmbolnăviri în rândul populației,
- lipsa de eficiență economică și energetică
- slaba promovare și utilizare a surselor de energie verde, nepoluantă
Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de nivelul dotărilor
infrastructurii. Din aceste considerente principalele obiective propuse sunt
Obiective şi măsuri
O. 1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
1. Construirea – dezvoltarea infrastructurii majore de transport:
a. Construcţia aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav – principala cale
aeriană de acces a judeţului. Locaţia propusă se află pe teritoriul administrativ al
comunei Ghimbav;
b. Construcţia autostrăzii Braşov – Borş şi a autostrăzii Braşov – Bucureşti –
conectarea Braşovului la reţeaua rutieră europeană de transport rapid.
c. Construcţia centrului logistic integrat în proximitatea aeroportului Braşov,
care să permită conectarea teminalului de pasageri şi terminalului de marfă a
aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale
viitorului centru logistic şi la reţeaua rutieră (autostrăzi şi drumuri de categorie
inferioară). Centrul logistic este curins ca investiţie prioritară şi în PIDU a zonei
metropolitane Braşov, având ca locaţie propusă nordul municipiului Braşov pe
teritoriul administrativ al comunei Feldioara.
2. Fluidizarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi europene –
- realizarea traseelor ocolitoare pentru localităţi (finalizarea unora, lărgirea şi consolidarea
părţilor carosabile pentru cele existente).
Prioritate pentru finalizarea traseelor ocolitoare o au Municipiile Braşov (finalizarea traseului
de ocolire al Municipiului Brașov, realizarea centurii ocolitoare extinse pe traseul Săcele Hărman – Bod – Hălchiu – Dumbrăvița – Vlădeni), Făgăraş şi Săcele, oraşele Râşnov,
Ghimbav, Codlea, Zărnești şi comunele traversate şi afectate de traficul de pe DN1, DN 13,
DN10.
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3. Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) astfel ca
ele să corespundă cerinţelor actuale de trafic.
Vor avea prioritate modernizarea/ reabilitare drumurilor cu rol strategic- care fac legătura
spre alte județe/ cele care pot fluidiza circulația ca alternativă pentru drumurile europene
sau naționale: DJ 104 (Şercaia – Hoghiz), DJ 104 A (Perşani – Victoria – Ucea de Jos), DN
73 A ( Tohanu Vechi – Şinca Veche), DJ 105 A (Rupea – Cincu – Toarcla – Sibiu), DJ 132
(Homorod – Jimbor – Harghita), DJ 132 B ( Homorod – Ioneşti – Harghita), DC 32 (DN 13 –
Racos – Augustin), DC 34 (Apaţa – Ormeniş – Augustin), DC 55 (Victoria – Sibiu), DJ 112
(Hărman –Podu Olt – Covasna), DC 24), Cobor – Ticuşu Vechi – Comăna), DJ 105 (Cincu
– Voila), DJ 104 D (Făgăraş – Şoarş – Sighişoara).
4. Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) cu mare
impact turistic.
Vor avea prioritate modernizarea şi reabilitare drumurilor DC 28 (Buneşti – Viscri), DC 44
(DN1 – Dumbrăviţa), DC 56 (Moeciu –Peştera cu prelungire în DC 57 Peştera – Măgura –
Zărneşti, şi conexiune cu un viitor drum turistic care să lege Peştera de Şirnea şi de Argeş
în paralel cu masivul Piatra Craiului); DC 55 Fundata – Şirnea, DC 53 Moeciu de Jos –
Moeciu de Sus, DC 59 ( Predeluţ – Zărneşti); DN 73 A care se suprapune cu traseul
autostrăzii pe porţiunea Predeal – Zărneşti; DJ 102 P (Predeal – Cabana Trei Brazi), DC 84
(Râşnov – Poiana Braşov), DJ 103A Tărlungeni – Vama Buzăului; Perşani – Grid –
Comăna – Veneţia de jos – Băile Veneţia cu legătura dintre Comăna de Sus și Crizbav.
5. Construcţia de drumuri turistice noi inter-judeţene: Moeciu de Sus – Dâmboviţa;
Săcele – Valea Doftanei – Prahova; Vama Buzăului – Covasna – Buzău; Victoria – Bâlea
Cascadă; Peştera – Şirnea – Cheile Dâmbovicioarei; Râşnov- Diham –Bușteni.
6. Extinderea transportului public de călători spre zonele rurale şi în interiorul acestora,
care să asigure curse regulate către localităţi:
Prioritate îl va avea transportul de călători în zona Rupea – Făgăraş: Braşov – Rupea,
Hoghiz - Şercaia, Rupea- Racoş - Augustin, Homorod – Jimbor, Homorod – Ioneşti,
Homorod – Beia, Făgăraş - Cincu – Şoarş - Lovnic - Jibert – Dacia- Rupea, în zona
metropolitană transport modal.
7. Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului public de persoane – la nivel judeţean
cu respectarea condiţiilor de protecţia mediului;
Crearea unui sistem de transport în comun funcţional şi accesibil tuturor locuitorilor zonei
care să se deruleze în baza unor orare prestabilite şi respectate.
8. Realizare spaţii de parcare în concordanţă cu fluenţa traficului şi a parcului auto în
special în municipiul Braşov
8. Modernizarea sistemului de transport căi ferate pentru călători şi pentru marfă –
investiţie ce depinde exclusiv de CFR.
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O.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare
1. Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea reţelelor de apă şi canalizare în
judeţ în special în mediul rural.
Prioritară este finalizarea investiţie începute de căte Compania Apa cu sprijin financiar prin
programul POS MEDIU Axa 1.
De asemenea priorItară pentru POS MEDIU Axa 1 în parteneriat cu judeţul Sibiu este
investiţia din Municipiului Făgăraş.
Pentru zona rurală din Ţara Făgăraşului şi zona rurală din nor-vestul judeţului care nu sunt
eligibile pe POS MEDIU Axa 1. Se vor realiza/ susţine proiecte prin PNDR 322 şi în ultimă
instanţă aceste zone vor avea priorotate de finanţare din bugetele locale şi bugetul
naţional.
2. Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităţilor din judeţ în
conformitate cu priorităţile strategiei
3. Modernizarea instalaţiilor de producere şi distribuţie a energiei termice,
Prioritară este reorganizarea şi eficientizarea CET Braşov.
Conform CL Braşov, partea de producţie se va descentraliza în baza unui parteneriat
public-privat iar partea de distribuţie va fi asigurată de către societatea ce are ca acţionar
unic municipiul Braşov.
4. Îmbunătăţirea izolării termice a blocurilor de locuinţe în scopul creşterii confortului
termic
(Continuarea și implementarea programului în municipiul Braşov şi în afara municipiului
Braşov atât prin fonduri de mediu cât şi în baza parteneriatului public-privat
5. Creşterea calităţii și siguranţei în funcţionarea reţelelor pentru furnizarea gazului
metan, precum şi a instalaţiilor pentru distribuţia energiei electrice.
Extinderea şi funcţionalizarea reţelelor de distribuție în special în mediul rural. Rezolvarea
problemelor juridice (ex. Voila, etc) în vederea finalizării investiţiilor începute.
6. Introducerea surselor alternative de producere a energiei electrice atât pentru clădirile
publice cât şi pentru clădirile private.
Optimizarea soluţiilor tehnice poate fi favorizată de către centrul de cercetare al Universităţii
“Transilvania”, iar sursele de finanţare pentru investiţiile necesare clădirilor publice pot fi
asigurate din fondul de mediu şi prin intermediul PPP (eventual în sistem ESCO).
7. Implementarea strategiei de management integrat al deşeurilor.
Implementarea proiectului de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Braşov
cu finanţare asigurată prin POS MEDIU Axa 2. (construirea, extinderea şi reabilitarea de
rampe ecologice, staţii de transfer şi staţii de sortare, precum şi a unei instalaţii de
valorificare energetică a deşeurilor menajere conform PITL- Planul Integrat pe termen lung)
8. Creşterea calității și siguranţei în funcţionarea reţelelor de telefonie şi internet la
nivelul tuturor localităţilor din judeţul Braşov.
Rezultate aşteptate:
 îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la crearea de legături directe şi rapide cu
coridoarele pan-europene cu efect direct asupra îmbunătăţirii mediului de afaceri, a
turismului
 îmbunătăţirea infrastructurii de transport va conduce la creşterea gradului de mobilitate a
populaţiei şi în consecinţă a accesului la muncă şi educaţie;
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fluidizarea circulaţiei prin introducerea de trasee alternative va conduce la creşterea
siguranței în trafic
armonizarea cu standardele europene în domeniul asigurării calităţii apei potabile, a
tratării apelor menajere, are drept scop asigurarea unui standard de viață ridicat al
locuitorilor;
asigurarea unui standard de viață în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor
menajare şi în gestionarea deşeurilor
îmbunătățirea accesului spre zonele dezavantajate
diminuarea decalajului de dezvoltare între cele trei zone - Braşov, Făgăraş, Rupea
scăderea timpului necesar deplasării persoanelor, bunurilor și asigurării serviciilor
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Direcţia 2.
Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.
Județul Braşov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din
România prin resursele naturale (monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naţionale),
oportunitățile de practicare a sporturilor de iarnă, sporturi extreme (alpinism, deltaplanorism),
obiectivele istorice, arheologice, culturale (cetăţi, castele, biserici, muzee) de care dispune.
Trecutul bogat în istorie şi îmbinarea culturală şi multietnică din acest teritoriu fac din judeţul
Braşov unul dintre cele mai interesante şi atractive locuri din România.
Cu toate acestea județul Braşov nu a atins încă potenţialul de a deveni una dintre cele mai
interesante destinaţii din estul Europei deoarece:
- accesibilitatea turiştilor în județul Brașov este mult îngreunată de lipsa aeroportului și/sau a
unei autostrăzi.
- valorificarea necorespunzătoare a resurselor turistice - lipsa parcărilor şi a grupurilor
sanitare în numeroase obiective turistice
- slaba valorificare a apelor minerale sau curative/balneare din județ - zona Homorod
- insuficienţa materialelor de promovare turistică, starea de conservare precară a unor
obiective turistice, absența unui cadru adecvat și constant de promovare a produselor
turistice braşovene pe piaţa internaţională
- lipsa unei baze de date accesibilă privind derularea evenimentelor culturale la nivel
județean
- numărul redus al programelor de instruire pentru turism şi neadaptarea celor existente la
nişele de piaţă
- nerespectarea normelor de construcţie în unele zone turistice, în special în perimetrul
parcurilor şi ariilor protejate
- lipsa serviciilor de intervenţie de urgenţă: pompieri, ambulanţă, în zonele de risc (la baza
pârtiilor, trasee turistice)
- slaba dimensionare sau lipsa sistemelor de canalizare şi de alimentare cu apă în staţiunile
turistice Poiana Braşov, Bran-Moieciu
- insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, marketing
şi rezervare
- în cazul stațiunilor ce oferă facilități pentru practicarea sporturilor de iarnă se înregistrează
un raport negativ calitate-preț în comparație cu destinații similare din Europa
Obiective și măsuri
O.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura creşterea atractivității şi competitivităţii zonelor
turistice cu potențial natural și cultural
1. Dezvoltarea infrastructurii de transport – (conform prevederilor de la Obiectivul 1
Direcţia 1).
Construirea infrastructurii majore - aeroport, autostradă,
Dezvoltarea/ modernizarea căilor/ rutelor de circulație alternative la drumurile europene sau
naţionale
2. Valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare:
drumuri, refugii alpine, trasee drumeţie, amenajare pârtii de schi existente şi dezvoltarea de
noi pârtii, cu echipările aferente, în conformitate cu normele europene privind siguranţa
turistului.
Prioritare vor fi investiţiile în :
Extinderea domeniului schiabil în Poiana Braşov, Predeal şi Râşnov, cu accent pe
facilităţile necesare desfăşurării Olimpiadiei din 2013.
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Reabilitarea şi reconstrucţia refugiilor montane, refugiilor salvamont şi cabanelor
turistice din Masivul Făgăraş, Masivul Bucegi, Masivul Piatra Craiului şi Masivul Ciucaş;
Reamenajarea traseelor turistice semnalizate şi a infrastructurii de informare semnalizare în masivele menţionate şi în celelalte situri Natura 2000 de interes turistic.
Înfiinţarea grupurilor de voluntari care să monitorizeze prezervarea acestor zone.
Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de salvamont care deservesc principalele
zone turistice.
Înfiinţarea staţiunilor turistice pe versantul nordic al masivului Făgăraş;
Crearea unor atracţii turistice în zonele pretabile eco-turismului: masivul Ciucaş şi
Muntele Roşu – Cheia – Muntele Cailor.
3. Reabilitarea/ modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice – infrastructura
rutieră - drumuri, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru
cicloturism,
4. Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural şi cultural
al comunităţilor locale - reabilitarea monumentelor, a ansamblurilor istorice şi de
arhitectură.
Prioritară va fi crearea cadrului instituţional în care proprietarii obiectivelor istorice şi
culturale să colaboreze cu administraţiile locale şi centrale, cu instituţiile de cultură, cu
universităţi de profil şi cu ONG-uri pentru atragerea fondurilor necesare reabilitării,
intervenţiilor necesare restaurării şi mangementului necesar introducerii acestor
monumente în circuit istoric.
Prioritară va fi reabilitarea şi introducerea în circuitul turistic a Cetăţii Făgăraş (Cetatea
Principeselor), Cetatea Râşnov şi Cetatea Rupea prin organizarea unor circuite tematice
(circuitul cetăților și circuitul bisericilor fortificate).
5. Reabilitarea infrastructurii culturale –
Construcţia, reabilitarea de muzee, săli de expoziţie, aşezăminte culturale, cinematografe,
monumente istorice şi case memoriale.
6. Punerea în valoare a potenţialului natural nefolosit în prezent: Băile Homorod, Băile
Veneţia de Sus, Apele sărate de la Grid, Apele minerale Zizin, coloanele bazaltice de la
Racoş, etc.
7. Modernizarea structurilor de primire turistică, precum şi modernizarea şi
diversificarea serviciilor pe care acestea le oferă
Prioritară va fi realizarea la Braşov a unui centru de expoziţii şi conferinţe de nivel
internaţional care să permită organizarea de evenimente de mare amploare şi dezvoltarea
turismului de afaceri.
În ceea ce priveşte structurile de primire turistică vor avea prioritate proiectele care asigură
diversificare ofertei, atât la nivelul structurilor de cazare de cinci stele cât şi a celor de două
stele şi tip “youth-hostel”
Construirea de noi unităţi turistice să respecte principiile protecţiei naturii şi a mediului, în
conformitate cu Planul Urbanistic General şi Planul Urbanstic Zonal.
8. Îmbunătăţirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii bazelor sportive şi de
agrement – dezvoltarea de noi baze/ reabilitarea celor prezente, construirea unui hipodrom
la Braşov.
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de turism pentru petrecerea timpului liber şi
a utilităţilor aferente piscine ştranduri, centre de agrement, transport feroviar pe linii cu
ecartament îngust – Mocănița, piste de bicilete, centre de echitaţie
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O.2. Promovarea și valorificarea obiectivelor turistice, a evenimentelor şi manifestărilor
locale
1. Promovarea unitară la nivel internaţional, naţional şi județean prin folosirea și
recunoaşterea brand-ului turistic al judeţului
Elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de marketing şi comunicare,
coerentă şi unitară, care să promoveze activ, la nivel naţional şi internaţional, potenţialul
turistic, atractivitatea şi identitatea judeţului.
2. Dezvoltarea rolului activ de promotor a centrelor de informare turistică – funcţionare,
dotare, materiale utile, personal pregătit
3. Promovarea activă a pachetelor turistice (agroturism, ecoturism, turism montan, ciclism
rural, ) care să asigure o ofertă turistică diversificată
Promovarea şi sprijinirea activităţilor agroturistice –zona Bran -Moieciu
4. Continuarea realizării de instrumente de vizibilitate a obiectivelor – indicatoare și
panouri de informare
5. Promovarea activităţilor/ evenimentelor care pot atrage turişti - realizarea și
diseminarea agendei evenimentelor speciale anuale ce se desfăşoară la nivel de județ.
Organizarea de evenimente, târguri, serbări, scopul acestora fiind acela de a dezvolta
latura turistică a judeţului.
6. Valorificarea tradiţiei istorice şi etnografice: punerea în valoare şi promovarea
multiculturalităţii judeţului Braşov: valorificarea obiceiurilor tradiţionale specifice diverselor
etnii din judeţul Braşov, prioritate având cele cu caracter de unicitate: Boriţa – Tărlungeni;
obiceiurile junilor – Braşov, Împuşcatul cocoşului – Apaţa, etc.
7. Sprijinirea şi promovarea manifestărilor anuale de succes: festivalurile medievale,
târgul de Crăciun, Octoberfest, Concursuri aviatice, raliuri, spectacle naţionale şi
internaţionale de muzică clasică, muzică pop, jazz, operă şi muzică populară; festivalurile
de teatru, competiţii sportive.

O.3. Sprijinirea dezvoltării iniţiativelor turistice
1. Extinderea, organizarea centrelor turistice de informare care să răspundă adecvat
cerinţelor turiştilor atât din punctul de vedere al bazei de informaţii accesibile, cât şi al
personalului calificat în domeniu – atât în mediul rural cât şi în urban
2. Realizarea/ actualizarea documentației urbanistice pentru centrele istorice ale
oraşelor şi comunelor din judeţ
3. Crearea de zone de agrement şi parcuri turistice care să valorifice în mod pozitiv
potenţialul natural al teritoriului judeţului şi care să contribuie la conştientizarea publicului
referitor la importanţa prezervării mediului înconjurător. (Herghelia Sâmbăta, Hipodrom
Braşov, zonele de vânătoare şi siturile de bird-watching din zona Rupea şi zonele de lacuri
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de la Rotbav şi Dumbrăviţa, valorificarea râului Olt în zona ţării Făgăraşului pentru sporturi
nautice, zonele de pescuit sportiv, etc.)
4. Formarea şi instruirea personalului implicat în serviciile de turism :
- cursuri de instruire în domeniile dezvoltării produsului turistic, marketing şi e-marketing,
- cursuri de instruire pentru ghizi şi interpreţi,
- cursuri de calificare,/perfecţionare pentru lucrătorii în turism la toate nivelurile,
- înființarea unei școli puternice de turism atât la nivel de studii medii, cât și la nivel de studii
superioare și postuniversitare.
5. Evaluarea, şi catalogarea în mod unitar a calităţii serviciilor turistice la nivelul
judeţului prin intermediul unei structuri profesioniste, acreditate şi acceptate la nivel
judeţean.
6. Crearea de muzee vii în diverse perioade ale anului în preajma principalelor
monumente istorice;
Rezultate așteptate:
- creșterea calității serviciilor turistice practicate
- creșterea gradului de ocupare în unitățile de cazare din judeţ pe întreaga perioadă a anului
atât în meidiul rural cât şi în ruban
- realizarea infrastructurii turistice de calitate – competitivă cu cea din țările vestice
- diversificarea serviciilor în turism;
- menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea calitativă a marketingului turistic ;
- promovarea unitară a județului ca destinație turistică
- valorificarea resurselor culturale și naturale
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Direcția 3.
Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene.- Dublarea PIB-ului
braşovean până în 2020.
Restructurările din economia brașoveană din ultimii 20 de ani – în special mediul industrial, au
afectat marile platforme industriale şi zonele monoindustriale și au generat:
- număr mare de şomeri,
- diminuarea veniturilor locuitorilor
- scăderea nivelului de trai al populației – diminuarea confortului în locuințe
- lipsa resurselor pentru a investi în educația lor și a copiilor
- creșterea numărului indemnizațiilor de asistența socială – diminuarea bugetelor
autorităților locale
- migrația forței de muncă și a populației tinere
- tehnologii învechite necompetitive
Economia județeană poate fi revigorată și consolidată prin valorificarea punctelor tari prezente dar
și a oportunităților oferite
- număr relativ mare de IMM- uri
- judeţul este puternic urbanizat - 74% din populație locuiește în orașe si municipii,
- existența de structuri și infrastructură de dezvoltare a afacerilor – incubatoare de afaceri,
parcuri industriale (atât în mediul rural, cât și în mediul urban)
- încă mai există potențial ridicat al forței de muncă ce este calificat în domeniul tehnic
- există centrul universitar politehnic ce implementează programe de cercetare în
parteneriat cu firme private

Obiective și măsuri
O1. Crearea și dezvoltarea de locaţii competitive destinate activităţilor de producţie
1

Reactivarea suprafeţelor economice abandonate în urma fostelor exploatări industriale
prin adaptarea infrastructurii și a utilităţilor şi respectarea reglementărilor de mediu în Braşov,
Făgăraş, Victoria, Zărneşti.
Pentru reactivare fostelor situri industriale, gen Victoria sau Făgăraş se pot favoriza orice fel de
activităţi economice ce pot aduce profituri şi noi locuri de muncă (inclusiv servicii şi
entertainment).

2

Asigurarea unor locaţii/ spaţii dotate corespunzător din punct de vedere al utilităţilor şi
uşor accesibile; Va avea priorotate crearea unei baze de date care să poată oferta diverse
locaţii din judeţ pentru investiţii tip “green-field” sau “brown-field” (Prejmer, Feldioara, Hălchiu,
Săcele, Râşnov, Zărneşti, Codlea, Ghimbav. Cristian, Sânpetru, Bod, Hărman, Rupea,
Făgăraş, Victoria)

3

Crearea de noi investiţii în judeţ, semnificative ca valoare şi cantitate, mai ales în
direcţia dezvoltării de afaceri noi cu potenţial de creştere rapidă – încurajând mai ales
domeniile care produc o valoare adăugată crescută şi care creează bunăstare la nivel local
(industria de soft-uri, IT, call-center, etc).

O.2 Susţinerea iniţiativelor de afaceri
1. Dezvoltarea economică se va baza în mod prioritar pe domeniile care asigură produse cu
o valoare adaugată foarte mare, şi care încurajează cercetarea şi inovarea;

224

PARTEA III- PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
2. Dezvoltarea de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de
transfer tehnologic atât în mediul rural cât și în urban – în special în zona metropolitană
Braşov, zona Făgăraş şi Zărneşti.
3. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii informaţionale dedicate mediului de afaceri
la nivel judeţean atât în mediul rural cât și în mediul urban – telefonie/ internet
4. Extinderea infrastructurilor de transport existente necesare mediului de afaceri şi
introducerea unor noi căi şi mijloace de transport în judeţ - construcţia aeroportului,
autostrăzii şi centrului integrat logistic conform celor descrise la O 1 Direcţia 1.
5. Consolidarea structurilor existente asociative şi reprezentative ale mediului de
afaceri, precum şi crearea unor structuri noi cu reprezentativitate sectorială de tip cluster
economic în diverse sectoare.
6. Facilitarea accesului întreprinzătorilor locali la surse de finanţare şi alte resurse
necesare
7. Dezvoltarea industriilor nepoluante (industria IT, nanotehnologii).
8. Dezvoltarea industriei producătoare de echipamente necesare producerii energiilor
alternative şi poziţionarea industriei braşovene pe loc prioritar la nivel naţional.
9. Extinderea infrastructurii existente de cazare şi conferinţe pentru mediul de afaceri şi
dezvoltarea unor centre de conferinţe, expoziţii şi târguri de mari suprafeţe în zona
metropolitană a municipiului Brașov
O3. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale
pentru afaceri
1. Dezvoltarea de parteneriate între Universitatea „Transilvania” şi mediul de afaceri
judeţean, şi încurajarea stagiilor de practică ale studenţilor pe termen lung în unităţile de
producţie braşovene.
2. Dezvoltarea de centre de competenţă menite să revigoreze ramurile industriale cu
tradiţie la nivel local prin stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării în rândul acestora şi
printr-o mai bună colaborare între mediul de afaceri şi cel academic
3. Dezvoltarea echilibrată a serviciilor, în special de tip bancar.
Atragerea unor bănci şi a unor fonduri de investiţii în Braşov cu scopul de a crea în Braşov
un pol naţional financiar care să promoveze toate tipurile de instrumente financiare
necesare dezvoltării sectorului public şi privat.
4. Facilitarea relaţionării între mediul de afaceri braşovean și investitori străini.
Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi contacte de afaceri internaţionale pentru companiile
din judeţ.
Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor Public-Privat în toate sectoarele economiei judeţului.
O.4. Promovarea activităţilor şi produselor
1. Promovarea unitară și constantă a produselor, a mediului de afaceri precum și a
oportunităților de investiţii/ a resurselor cu sprijinul CCI şi a organizaţiilor de profil.
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2. Consolidarea poziţiei judeţului Braşov ca locaţie preferenţială pentru mediul de afaceri
prin promovarea resurselor, serviciilor şi produselor judeţului în rândul potenţialilor
investitori, a mediului de afaceri naţional şi internaţional în general.
3. Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi contacte de afaceri internaţionale pentru
companiile din judeţ, în scopul încurajării schimburilor comerciale internaţionale şi al
reducerii soldului negativ al balanţei comerciale a judeţului.

Rezultate aşteptate prin realizarea activităţilor şi măsurilor:
 reducerea deficitului comercial al judeţului Braşov;
 creşterea ponderii producţiei industriei braşovene faţă de ponderea consumului populaţiei;
 creşterea competitivităţii mediului economic din județ și stimularea creării de noi societăţi ce
vor folosi forța de muncă disponibilă/ existentă
 creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi a serviciilor prin modernizarea
tehnologiilor;
 apariţia de noi locuri de muncă şi scăderea ratei şomajului;
 atragerea de noi investiţii - cu capital autohton dar și străin în localitățile județului
 stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat;
 întărirea potenţialului uman din domeniul inovării şi cercetării;
 îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul de cercetare – dezvoltare şi sectorul economic;
 creşterea competitivităţii firmelor pe pieţele locale şi naţionale.
 valorificarea produselor și pe alte piețe – creșterea valorii exporturilor
 conservarea, protecţia şi igienizarea mediului prin retehnologizarea, utilizarea de tehnologii
nepoluante şi asanarea zonelor degradate prin activităţi industriale va duce la un mediu mai
curat cu efecte directe asupra stării de sănătate a locuitorilor şi a creşterii speranţei de viaţă
a acestora
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Direcţia 4.
Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala
regiunii de Dezvoltare Centru.
Având în vedere importanţa economică pe care o are zona metropolitană Braşov la nivel judeţean
şi regional, şi ţinând cont că municipiul Braşov este singurul Pol de Creştere la nivelul regiunii 7
Centru am considerat necesar să alocăm o direcţie de dezvoltare specială la nivelul strategiei
judeţului.
Această Direcţie preia obiectivele detaliate în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană realizat de
către Agenţia Metropolitană Braşov.
Obiectivele generale ale Planului Integrat de Dezvoltare ale Polului de Creştere Braşov sunt:
- Polul de Creştere Braşov – capitala turismului românesc;
- Polul de Creştere Braşov – Centru de excelenţă în cercetare-inovare;
- Polul de Creştere Braşov – Cel mai important nod de transport şi comunicaţii;
- Polul de Creştere Braşov – standard de viaţă european;
Acest plan are orizont maximal de implementare anul 2020.
4.1. Dezvoltarea durabilă a turismului – Polul de Crestere Brasov capitala turismului
românesc
Un punct important în dezvoltarea turismului în cadrul Polulului de Creştere Braşov este
reprezentat de organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European în 2013, eveniment care
va promova Polul de Crestere Brasov drept Capitală a sporturilor de iarnă a României.
- Dezvoltarea infrastructurii competiţionale în Braşov, Poiana Braşov, Predeal şi Râşnov
(locaţii implicate în organizarea evenimentului) prin intermediul finantarilor de la bugetele
locale, guvernamentale si private (modernizarea domeniului schiabil, amenajarea de
trambuline pentru sarituri si a circuitelor pentru biatlon si constructia de patinoare),
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice prin modernizarea infrastructurii de acces, de
agrement si a infrastructurii istorice si culturale
Organizarea evenimentelor la standarde internationale precum şi o crestere reală a numărului
de turişti şi a numărului de înnoptări în spaţiile de cazare din întreaga zonă de influenţă a
Polului de Crestere Brasov.
4.2. Dezvoltarea durabilă şi competitivă a economiei brasovene – Polul de Creştere Braşov
Centru de excelenţă în cercetare-inovare şi transfer tehnologic
Pe termen lung, nevoia de competitivitate economică a polului de creştere Braşov solicită
orientarea către activităţile de cercetare şi inovare. Prima premisă pentru realizarea acestui
deziderat este asigurată „ipso facto” de prezenţa Universităţii Transilvania. Asigurarea
infrastructurii de sprijinire a afacerilor (prin dezvoltarea unor centre de afaceri, incubatoare de
afaceri, spinoff-uri, centre de transfer tehnologic şi centre logistice) de tip cluster precum şi a forţei
de muncă calificate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii reprezintă atu-urile dezvoltării
economice ale polului de creştere Braşov.
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru persoanele defavorizate (rromi, persoane cu
dizabilitati, etc.) si integrarea lor in mediul de afaceri reprezinta un element important al acestui
obiectiv.
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4.3. Dezvoltarea durabilă a transportului şi comunicaţiilor – Polul de Creştere Braşov nod de
transport şi comunicaţii, centru logistic
Poziţia geografică a polului de creştere Braşov se poate dovedi un atu foarte important în
dezvoltarea economică a întregii regiuni.
Dezvoltarea infrastructurii de interconectivitate - transport persoane şi al mărfuri poate crea
premisele pentru o dezvoltare economică competitivă.
Infrastructura feroviară şi auto s-a dezvoltat in mod natural, ca cel mai important nod de legatura
dintre cele trei regiuni istorice ale Romaniei, fiind in mod traditional al doilea nod de transport, dupa
Bucuresti.
Un impact major in PIB-ul Polului de Crestere Brasov il au centrele comerciale si logistice(10
centre comerciale, 5 mall-uri si 2 centre logistice),
Dezvoltare bazată pe numărul mare de unitati de alimentatie publica in zonele turistice din cadrul
Polului si din zonele adiacente (Bran-Rucar, Fagaras, Rupea, Covasna-Harghita) dar si pe
numarul mare al populatiei din zona Polului (circa 400.000 locuitori) si din zonele adiacente(circa
300.000 locuitori).
4.4. Dezvoltarea durabilă a comunităţii braşovene – Standard de viata european in Polul de
Crestere Brasov
Toate domeniile care influenţează condiţiile de viaţă ale populaţiei şi care intră în competenţele
autorităţilor publice trebuie îmbunătăţite, astfel că dezvoltarea infrastructurii sociale este o conditie
sine qua non pentru asigurarea unor servicii de calitate.
Printre acestea se numără
infrastructura de educaţie şi formare profesională şi cea de sănătate precum şi promovarea de
proiecte sociale care să conducă la dezvoltarea societăţii civile, la promovarea multiculturalismului
şi a convieţuirii cu minorităţile, la dezvoltarea parteneriatelor între ONG-uri şi autorităţi şi instituţii
publice, etc.
Îndeplinirea acestui obiectiv va duce la îmbunătăţirea mediului social si natural, a accesului la
servicii sociale şi de educaţie de calitate, premise esenţiale ale creşterii calităţii vieţii în zona
polului de creştere Braşov.
O activitate importanta a Agentiei Metropolitane Brasov va fi cea de monitorizare permanenta a
nivelului calitatii vietii prin Centrul Regional de monitorizare a calitatii vietii.
Detalii privind proiectele prioritare şi rezultatele aşteptate se găsesc în Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Braşov
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Sursa hărţii – Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Braşov
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Direcţia 5.
Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov –
capitala verde a României.
Dezvoltarea durabilă a judeţului presupune mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane în
strânsă legătură cu conservarea și protecția mediului și a resurselor naturale.
Punctele slabe identificate care au condus la propunerea direcției sunt:
- slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind managementul ariilor
protejate - Situri Natura 2000;
- resursele financiare scăzute, personal nespecializat în managementul ariilor protejate, a
speciilor şi habitatelor de interes comunitar;
- prezența braconajului atât în pădurile publice cât și în cele private nu există un sistem
coerent de informare a publicului cu date privind starea mediului;
- sistemul actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu nu acoperă integral teritoriul
administrativ al judeţului
- infrastructura deficitară pentru colectarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor
(lipsa unui depozit ecologic care să deservească zona Făgăraș sau promovarea unei
variante alternative);
- nivel redus de ape uzate epurate conform în unele zone ale județului
Pentru a diminua efectele negative obiectivele sunt
O.1. Protecţia atmosferei
1. Reducerea poluării datorată transporturilor prin
Promovarea investiţiilor în centurile ocolitoare urbane şi rurale,
Promovarea mijoacelor de transport public sau particular nepoluante,
Monitorizarea şi controlul sever al emisiilor auto pe teritoriul judeţului.
Reducerea poluării industriale prin impunerea utilizării de tehnologii şi instalaţii
performante în activităţile industriale şi a celor care intră sub incidenţa Directivelor
Consiliului European (2001/80/CE şi 1999/13/CE). Monitorizarea permanentă a principalilor
poluatori industriali
(ex. Victoria - majoritatea populaţie din zonă resimte poluarea aerului şi apei cauzată de unul
din agenţii economic din oraş)
2.

Reducerea poluării datorată gazelor cu efect de seră – alinierea la măsurile luate la
nivel naţional pentru respectarea obligaţiilor asumate de către România în acest sens.
Prioritară va fi restructurarea CET Braşov şi eliminarea combustibilului bazat pe cărbune
pentru producerea energiei termice.
Promovarea investiţiilor în energii regenerabile: microhidrocentrale în zona munţilor Făgăraş şi
centrale solare în restul judeţului pentru producerea energiei electrice.
3.

4.

Reducerea poluării fonice în mediul urban nivelului poluării fonice.

monitorizarea şi controlul periodic al

5.

Realizarea noilor platforme industriale în afara zonelor urbane, în zonele desemnate
prin PUG în acest sens.
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O.2. Managementul durabil al apei
1.

Asigurarea apei potabile de calitate pentru toţi locuitorii judeţului .
Investiţii în reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă-canal la nivelul judeţului: În prezent
se derulează de către Compania Apa Braşov
Proiectul “Reabilitarea şi Extinderea Sistemelor de Apă şi Canalizare din judeţul Braşov”,
proiect finanţat prin POS MEDIU Axa 1 şi care are termen de finalizare iulie 2013. Acest
proiect acoperă jumătatea estică a judeţului. Muncipiul Făgăraş este inclus în aplicaţia POS
MEDIU Axa 2 ce o va depune spre evaluare şi finanţare judeţul Sibiu.
Comunităţile rurale din zona Făgăraş şi din restul judeţului au încercat obţinerea de fonduri
pentru investiţii în acest sector prin PNDR Axa 3.2.2. dar majoritatea proiectelor nu au
obţinut finanţare.
Prioritară va fi alocarea fondurilor publice pentru investiţii în aceste comunităţi care nu sunt
finanţate prin fonduri structurale.

2.

În Judeţul Braşov se va defini un operator unic în domeniul managementului apei care va
avea foarte probabil şi rol de operator regional sau microregional pentru asigurarea
rentabilităţii.

O.3. Managementul deşeurilor
1.

2.
3.

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

O4. Protecţia şi conservarea naturii
1.

Management durabil al ariilor naturale protejate din judeţul Braşov –
Preluarea în custodie a tuturor ariilor protejate şi siturilor Natura 2000, întocmirea planurilor
de management a ariilor naturale care să prevadă măsuri pentru reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor şi habitatelor deteriorate
Stimularea participării la acţiunile de conservare a diversităţii biologice a organizaţiilor
neguvernamentale din judeţ şi a tinerilor cu promovarea în rândul acestora a principiilor
dezvoltării durabile.
Managementul riscurilor naturale şi a accidentelor de mediu antropice.
Promovarea programelor de educare şi mărirea a interesului cetăţenilor în sensul protejării
mediului

2.

Protejarea şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună
Implementarea de măsuri concrete de prevenire și protecție, precum şi asigurarea
monitorizării ariilor protejate prin alocarea e resurse umane, tehnice şi financiare în acest
sens.

3.

Managementul durabil al pădurilor. Asigurarea respectării regimului de exploatări silvice
prin intermediul managerilor ocoalelor private şi de stat.
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4.

Prevenirea furturilor din păduri prin implicarea deopotrivă a instituţiilor statului, şi a
proprietarilor de păduri pentru impunerea măsurilor punitive asupra celor găsiţi vinovaţi de
furturi din pădurile private sau publice
Extinderea acestor măsuri pentru prevenirea şi împiedicare braconajului.

5.

Managementul durabil al calităţii solurilor
colaborarea între instituţiile de profil, proprietarii de terenuri şi adminsitraţiile locale pentru
inventarierea terenurilor degradate, şi implemetarea de programe specifice de reabiltare a
acestor terenuri.

Rezultate propuse:
 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivelul localităţilor judeţului;
 conştientizarea publicului/ cetăţenilor privind responsabilităţile pentru protecţia mediului
 întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG- urilor de mediu ;
 promovarea parteneriatului între autorităţile locale, ONG şi sectorul privat;
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Direcţia 6.
Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/
valorilor de “Braşovean”.
O.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, creşterea calităţii serviciilor în
unităţile de învăţământ.
1. Renovarea sau construirea grădiniţelor, şcolilor şi anexelor acestora (ex. clădiri şi
anexe sportive) numai în concordanţă cu prognozele demografice şi prognozele cifrele de
şcolarizare.
Vor avea prioritate şcolile care în prezent sunt suprapopulate şi situate în zone cu creştere
demografică (ex. Şcoala 5 din Săcele –cartier Gârcini)
Dotarea, modernizarea și echiparea şcolilor cu materiale şi echipamente care pot susţine
procesul de învăţare adaptat la cerinţele noi.
Va avea prioritate creşterea numărului de PC-uri, componente IT precum şi asigurarea
accesului la Internet – broadband în unităţile de învăţământ.
2. Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la grădiniţe şi şcoli în zonele greu
accesibile sau în care transportul public este deficitar.
3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi crearea Institutului de Cercetare
Inovare Dezvoltare de către Universitatea „Transilvania” – Braşov
Încurajarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi a stagiilor de practică a elevilor şi
studenţilor.
4. Propunerea la nivel naţional de modificare legislativă care să permită reînfiinţarea şcolilor
profesionale şi de meserii.
5. Încurajarea schimburilor de experienţă între unităţi de invăţământ din ţară şi din
străinătate cu scopul eficientizării actului de învăţământ;
6. Dezvoltarea sistemului de evaluare şi îndrumare a elevilor pentru a maximiza şansele de
încadrare în muncă a absolvenţilor;
7. Adaptarea permanentă la cerinţele pieţei muncii.
- Dezvoltare parteneriate mediu educaţional – cercetare – mediu de afaceri.
- Colaborarea/consultarea între prestatorii de servicii educaţionale şi investitori pentru
desfăşurarea cursurilor pentru recalificarea forţei de muncă a şomerilor, a persoanelor
disponibilizate în concordanţă cu cererea şi oferta forţei de muncă.
- Încurajarea proiectelor tip “life-learning” şi învâţământ la distanţă pentru facilitarea
recalificării şi perfecţionării tuturor categoriilor de vârstă.
- Promovarea programelor de perfecţionare a cadrelor didactice
- Încurajarea activităţilor extracurriculare, având prioritate proiectele cu un mare impact
social la care participă elevii şi cadrele didactice.
- acordarea de facilităţi pentru stabilirea cadrelor didactice în zona rurală a judeţului Braşov,
- Crearea de parteneriate între şcoală şi sectorul privat în vederea formării şi cooptării
timpurii a elevilor pe piaţa muncii
8. Încurajarea proiectelor care sprijină incluziunea socială a grupurilor dezavantajate (în
special rromi) şi care previn abandonul şcolar.
Promovarea parteneriatelor public-private pentru prevenirea abandonului şcolar.
9. Eficientizării actului educaţional
- Redirecţionarea resurselor bugetare în sistemul de învăţământ în vederea
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- Optimizarea numărului studenţi-profesori în universităţile private şi publice.
Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce provin din familii
defavorizate
O2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate, creşterea calităţii serviciilor în
unităţile medicale.
1. Construcţia Spitalului Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem integrat
de servicii de sănătate
2. Modernizarea şi echiparea unităţilor sanitare şi a secţiilor de urgenţă, a serviciului de
judeţean de ambulanţă
3. Asigurarea resurselor pentru derularea serviciilor medicale şi plata adecvată a
personalului medical şi sanitar
4. Asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţia întregului judeţ, la distanţe
rezonabile faţă de zonele de reşedinţă Reducerea inegalităţilor în accesul la servicii de
sănătate de calitate
5. Propunere legislativă care să permită coexistenţa sistemului de asigurări de sănătate
de stat cu cel privat
Încurajarea parteneriatelor public-privat în acest sector înfiinţarea unor servicii de îngrijire la
domiciliu a pacienţilor, servicii private sau finanţate de la bugetul de stat, cu scopul
economisirii resurselor spitaliceşti şi creării de locuri de muncă.
6. Încurajarea proiectelor care au ca scop măsuri de prevenţie şi/sau eficientizarea
tratamentelor în ambulatoriu
7. Înfiinţarea de centre de recuperare medicală, centre de recuperare psihologică, centre de
recuperare anti-drog,
O3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de protecţie socială, creşterea calităţii
serviciilor în unităţile de specialitate.
1. Crearea unor programe de incluziune socială pentru persoanele defavorizate- în special
persoane de etnie rromă; dezvoltarea unor programe de integrare în societate a rromilor
din judeţ care să ducă la motivarea şi implicarea populaţiei rromă în diverse activităţi şi
crearea de locuri de muncă pentru aceştia
2. Integrarea socială a tinerilor din sistemul de instituţii sau plasament familial, în special
a tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi părăsesc instituţiile de ocrotire;
3. Înfiinţarea de alternative de tip rezidenţial (adăposturi temporare, centre de tranzit,
centre de criză, locuinţe protejate, case de tip familial);
4. Înfiinţarea de alternative de tip nerezidenţial (centre de zi, centre de consiliere, cluburi,
centre de terapie şi recuperare);
5. Implicarea în activităţi la nivel local a persoanelor care beneficiază de ajutor social şi
respectarea strictă a legii care prevede prestarea unei munci în schimbul acordării de ajutor
social; Acces neîngrădit la pregătirea şi formarea personalului implicat în activităţi de
protecţie socială - cursuri, programe de specialitate
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6. Încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii alternative;
Dezvoltarea colaborării între instituţiile locale din domeniul asistenţei sociale, serviciile
publice descentralizate ale ministerelor şi ONG-urile de profil, în vederea furnizării de
servicii adaptate nevoilor concrete ale persoanelor aflate în situaţii de risc;
Construirea de locuinţe sociale pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate sau
în situaţii de risc
Încurajarea proiectelor care sprijină diminuarea numărului de persoane fără adăpost şi a
numărului de cerşetor
O4 – Redefinirea Statutului de Braşovean – consolidarea/ redefinirea valorilor, a indetităţii
de cetăţean al judeţului Braşov
1. Derularea de/ proiectelor care promovează valorile cultural-istorice şi umane din/ale
judeţului Braşov;
2. Dezvoltarea proiectelor care promovează exemple de bune practici ale unor cetăţeni
braşoveni:
- Înfiinţarea unui sistem de evaluare şi acordare a titlurilor onorifice şi de recunoaştere a
unor merite (ex. cetăţean de onoare şi promovarea distincţiei „Sunt Braşovean”) atât
pentru braşovenii rezidenţi cât şi pentru braşoveni din ţară sau din diaspora.
- Încurajarea proiectelor care sprijină crearea de locuri de muncă part-time pentru
studenţi
- Încurajarea campaniilor anti-drog şi anti-violenţă
- Încurajarea proiectelor care sprijină schimbarea percepţiei cetăţenilor asupra bunurilor
publice
3. Măsuri de prevenire a migrației forţei de muncă tânără prin
- Acordarea de facilităţi tinerilor pentru construirea de locuinţe (credite avantajoase,
terenuri gratuite prin aplicarea corespunzătoare a Legii 15/2003) în mediul rural şi
urban.
- Adaptarea angajaţilor la cerinţele actuale de muncă în vederea găsirii şi ocupării unui
loc de muncă, în meserii care nu corespund pregătirii profesionale iniţiale (cursuri)
- facilitarea participării la cursuri de calificare pentru potenţialii angajaţi
- Acordarea de facilităţi pentru crearea de noi locuri de muncă
4. Crearea mai multor locuri de agrement şi a spaţiilor verzi şi de recreere în localităţile
judeţului,

O.4.Îmbunătăţirea capacităţii administrative
1. Crearea de către instituţiile publice a unui sistem eficient pentru preluarea
reclamaţiilor şi asigurarea feed-back-ului.
2. Comunicarea și implicarea locuitorilor în luarea deciziilor autorităților locale
3. Reorientarea şi redistribuirea resurselor bugetare în vederea eficientizării serviciilor de
stat
4. Eficientizarea comunicării între instituţiile statului
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5. Încurajarea proiectelor care sprijină ridicarea nivelului de integritate – transparenta a
administraţiei publice locale şi eliminarea birocratiei,
Realizarea de proiecte în parteneriat sectorul public şi ONG
6. Sprijinirea cu prioritate a proiectelor care contribuie la creşterea siguranţei
cetăţeanului atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
Colaborarea dintre instituţiile statului şi societatea civilă pentru sprijinirea combaterii
criminalităţii şi creşterea siguranţei cetăţeanului.
Se vor sprijini pe de o parte proiectele care încurajează participarea voluntară a cetăţenilor
la monitorizarea ordinii publice (inclusiv reducerea numărului de cerşetori şi copii ai străzii)
iar pe de altă parte proiectele care stimulează angajaţii din instituţiile statului care răspund
de asigurarea ordinii publice;
7. Refacerea Planurilor de urbanism în concordanţă cu caracteristicile localităţilor şi cu
principiile dezvoltări durabile şi impunerea cu stricteţe a regulilor urbanistice;

Rezultate propuse
 Creşterea calităţii vieţii şi a siguranţei cetăţeanului,
 Favorizarea accesului la educaţie a populaţiei
 Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului educaţional, de sănătate şi de
protecţie socială în concordanta cu nevoile de dezvoltare integrata, economica şi sociala,
pe termen mediu şi lung a localităţilor va avea drept rezultat creşterea standardului de
viata al locuitorilor;
 Creşterea rolului instituţiilor de învăţământ
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în judeţ, mai ales în zonele dezavantajate
 Renaşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate şi a mândriei de a fi braşovean
 Implicarea societăţii civile în luarea deciziilor ce privesc dezvoltarea comunităţilor
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Direcția 7.
Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri.
Dezvoltarea mediului rural ce reprezintă 77% din teritoriu, - este o prioritate prin care se urmăreşte
punerea în practică a unei politici integrate care să permită oferirea de condiţii de viaţă şi de locuire
adecvate pentru întreaga populație a județului.
Dezvoltarea rurală în judeţul Braşov implică valorificarea potenţialului existent în acest spaţiu –
tradiţii și obiceiuri, cultură, mediu nepoluat.
Agricultura - în special sectorul zootehnic, procesarea produselor agricole, meşteşugurile, turismul
rural, agroturismul, ecoturismul, reprezintă oportunităţi de creștere a calității vieții.
Tendinţa de migrare a populaţiei din mediul rural, lipsa mijloacelor de valorificare a produselor
agricole şi a activităţilor agricole în general au condus la practicare unui activități agricole de
subzistenţă ce a generat:
-

suprafețe agricole aflate în repaus ce se degradează
scăderea efectivelor de animale
abandonarea păşunilor rurale şi degradarea solului
practicarea agriculturii cu mijloace rudimentare şi tehnologie învechită/ neperformantă.
marketingul comun al produselor agricole provenite de la micii producători nu se
realizează decât la un nivel mic
medie de vârstă relativ ridicată a agricultorilor/ a personalului implicat în activitățile agricole
lipsa investițiilor în sistemul de irigații și de desecare.
atractivitate redusă a producției agricole datorită raportului nefavorabil între prețul de
producţie şi cel de desfacere

Agricultura în județul Braşov poate fi valorificată ca motor al dezvoltării rurale prin exploatare
resurselor și oportunităților existente
- existența de unități cu capacitate mare de procesare și valorificare a produselor animale
- bogat fond cinegetic şi forestier, important atât la nivel naţional, cât şi internaţional
- produse tradiţionale atestate la nivel naţional
- existența inițiativelor de asociere în mediul rural – grupurile de acțiune locală
- demararea de proiecte integrate de reabilitare a infrastructurii în cadrul măsurii 322 a
PNDR- Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale

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

Emiterea tuturor titlurilor de proprietate la nivelul judeţului;
Susţinerea de propuneri legislative care să sprijine transferul de proprietate şi/sau
comasarea terenurilor agricole;
Impunerea penalităţilor pentru suprafeţele de teren agricol nelucrate;
Sprijinirea asocierii micilor producători agricoli pentru transformarea gospodăriilor de
subzistenţă în exploataţii agricole comerciale orientate către economia de piaţă
Creşterea calitativă şi cantitativă a producţiilor agricole: - dotarea exploataţiilor agricole cu
utilaje pentru respectarea tehnologiilor agricole moderne şi asigurarea accesului la seminţe
şi/sau material genetic de înaltă calitate.
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O.2.Dezvoltarea zootehniei –
-

Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor pentru creşterea animalelor în special în zona de
nord a judeţului şi în zona Făgăraş folosind material genetic de calitate.
Importul de rase de ovine şi bovine cu randamente sporite la producţia de carne.

-

Refacerea pajiştilor şi a păşunilor comunale cu asigurarea defrişărilor periodice şi a
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; asigurarea încărcării optime a păşunilor cu animale
pentru menţinerea calităţii păşunilor

-

Refacera sistemelor de irigaţii cu respectarea normelor de dezvoltare durabilă şi
protejarea resurselor de ape subterane;

-

Menţinerea, refacerea şi construcţia de diguri în zonele cu risc de inundaţii;

-

Monitorizarea utilizării de îngrăşăminte chimice, pesticide şi seminţelor modificate genetic
pe tot teritoriu judeţului;

-

Creşterea productivităţii muncii prin creşterea cunoştiinţelor personalului care lucrează în
agricultură;

-

Conservarea, dezvoltarea şi promovarea culturilor tradiţionale şi a raselor animale cu
tradiţie: cartof, sfeclă de zahăr, bubaline.

-

Menţinerea unui management durabil şi respectarea rolului multifuncţional al pădurilor diversificarea producţiei şi deschiderea către noi oportunităţi de piaţă - energia regenerabilă

-

Asigurarea unui sistem eficient de pază a suprafeţelor agricole în baza unui parteneriat
între instituţiile statului responsabile de asigurarea ordinii publice, administraţiile locale şi
asociaţiile de proprietari sau de agricultori.

-

Acordarea la timp a subvenţiilor şi folosirea eficientă a programelor de ajutorare şi finanţare
a agricultorilor.

O.3 .Sprijinirea iniţiativelor agricole
- Promovarea marketingului produselor agricole prin crearea unei burse de produse agricole,
sprijinirea organizării de târguri de profil şi a unui mecansim de îndrumare a fermierilor.
-

Acordarea de facilităţi celor care practică activităţi economice performante în agricultură
şi/sau activităţi economice de altă natură în zonele rurale

-

Informare și consilierea continuă a agricultorilor cu privire la oportunitățile de dezvoltare și
de investiții

-

Sprjinirea proiectelor care promovează schimburi de experiență și exemple de bună
practică între agricultori şi/sau importul de material genetic performant

-

Sprijinirea omologării şi promovării produselor agroalimentare cu specific local (brânza în
coajă de brad, brânza de bivoliţă, ceapa de Făgăraş, vinul de rozinci, rachiul de brad,
brânza fermentată de Homorod, caşcaval de Jibert, pâinea cu cartofi etc)

-

Parteneriate de desfacere a produselor agricole specifice judeţului Braşov pe pieţele unor
comunităţi locale din România şi Uniunea Europeană alese ca ţinte comerciale
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-

Încurajarea proiectelor care favorizează atitudinea consumatorului faţă de produsele locale
şi/sau tradiţionale

O4. Sprjinirea activităţilor non-agricole.
-

-

Promovarea și încurajarea activităţilor conexe generatoare de venit (agroturism, apicultură,
acvacultură, sericicultură, cultivarea ciupercilor, a plantelor medicinale, activităţi
meşteşugăreşti, etc).
Promovarea agroturism autentic
Promovarea ecoturismului autentic
Promovarea meşteşugurilor şi tradiţiilor din zonele rurale
Încurajarea proiectelor care contrbalansează fenomenele de îmbătrânire a populaţie şi de
migraţie a forţei de muncă din rural;
Promovarea legislaţiei care să ofere facilităţi reale tinerilor care se stabilesc în zona rurală
şi practică agricultură la standarde europene în baza unor criterii de selecţie mai facile;

Rezultate aşteptate:
 crearea de noi locuri de muncă în mediul rural în special în zona de nord a județului
 creșterea veniturilor populaţiei din mediul rural din valorificarea potențialului agricol
 apariția unor noi societăți/ organizații/ cooperative agricole
 reducerea diferențelor de dezvoltare/ disparităților dintre mediul rural si cel urban.
 creșterea competitivității atracțiilor turistice rurale bazate pe unicitatea tradițiilor locale și a
obiceiurilor culturale
 atragerea în circuitul agroturistic/ turism rural/ turism ecologic a unor locații rurale, în zone
izolate, fără alte alternative de venituri;
 menținerea și dezvoltarea funcțiilor economice, ecologice si sociale ale pădurilor din zonele
rurale;
 extinderea zonelor împădurite în scopul creșterii valorii adăugate a produselor forestiere;
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