I.III. Prezentarea judeţului
I.III Prezentarea generală a judeţului
Poziţionare. Situat în partea centrală a ţării, în zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul
mijlociu al Oltului, în interiorul arcului carpatic, judeţul Braşov ocupă, din punct de vedere fizicogeografic, cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş.
Poziţia sa în partea centrală a României, la îmbinarea a două mari lanţuri muntoase: Carpaţii
Orientali şi Carpaţii Meridionali, face ca judeţul Braşov să se învecineze cu alte 8 judeţe: Argeş,
Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş.
Conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, judeţul Braşov face parte din
Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, alături de judeţele Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Alba.

Suprafaţa judeţului este de 5.363 km², respectiv 2,2% din suprafaţa ţării, iar densitatea
populaţiei este de 111loc./km².
Relieful județului este accidentat și crește în altitudine de la nord spre sud. La nord se află
Depresiunea Făgărașului și Depresiunea Brașov, despărțite de către culmile scunde ale
Munților Perșani, iar la nord-vest se întinde o parte din Podișul Târnavelor. Spre sud se înalță
versantul nordic al Făgărașului, care depășește în unele locuri 2000m altitudine, Munții Bucegi,
Piatra Craiului, Postăvaru, Piatra Mare, Munții Ciucaș și o parte din Munții Întorsura Buzăului.
Văile tributare Oltului, culoarul Bran-Rucăr, pasurile Predeal, Predeluş, Bratocea şi Tabla Buţii,
introduc pronunţate denivelări transversale în acest aliniament muntos, reducându-i masivitatea
şi individualizând o serie de masive, cu particularităţi distincte.

8

I.III. Prezentarea judeţului

Clima judeţului este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de tranziţie între
clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental; mai umedă şi răcoroasă în
zonele montane, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele mai joase.
Pe vârful Omul se înregistrează cea mai joasă temperatură medie anuală (-2,6o C) şi cea mai
ridicată medie de precipitaţii anuale din ţară (1.346mm).
Populaţia înregistrată la 1 iulie 2009 a fost de 597.439 de locuitori de locuitori, dintre care 74 %
este stabilită în mediul urban și 26 % în mediul rural.
Structura etnică: (Recensământul Locuințelor și populației 2002)
 Români .......................... 87,3%
 Maghiari (și secui)........... 8,7%
 Germani (și șvabi, sași).... 0,8%
 Alte naționalități .............. 3,3%
Structura după religie:
 Ortodocși .............. 85,4%
 Romano-catolici ..... 3,9%
 Evanghelici ............ 2,6%
 Reformați ............... 2,5%
 Unitarieni ............... 1,1%
 Greco-catolici ......... 0,8%
 Alte religii ............... 3,7%
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Resursele naturale. Judeţul Braşov deţine 32 de arii protejate dintre care două sunt parcuri
naţionale/naturale (Piatra Craiului şi Bucegi). Suprafata ariilor protejate din judeţ este 27.313,7
ha, reprezentând cca. 7% din suprafaţa judeţului Braşov. Apele de munte și de șes sunt
populate de specii diferite de pești (păstravi, lipan, mreana etc.), iar în sistemele cu exces de
umezeala, ca şi în păduri, abundă specii de amfibieni, reptile, păsări (șorecarul comun,
șorecarul încălţat, barza albă, barza neagră, vânturei, hereți, potârnichi, acvile, cocoșul de
munte, prundărișul de piatră) și mamifere (capra neagră, ursul, căpriorul, mistrețul, râsul, etc).
În subsolul judeţului Braşov se găsesc diverse resurse: roci magmatice (în special bazalt), roci
sedimentare, mineralizaţii metalifere, ape minerale, (Zizin - cu ape carbogazoasebicarbonatate), ape clorosodice la Perşani, Grid, Veneţia de Jos, Rupea, Homorod şi ape sărate
de zăcamânt din depozitele de nisipuri sarmaţiene (Băile Rotbav). La acestea se pot adauga
izvoarele mezotermale de sub Măgura Codlei şi de la Hoghiz (izvor carstic).
Hidrografie. În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră pe de o parte apele
subterane – freatice şi de adâncime – pe de altă parte, apele de suprafaţă, reprezentate de
reţeaua de râuri care străbate teritoriul judeţului şi de lacurile naturale şi artificiale.
Întreg teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului care
străbate judeţul pe o distanţă de apromaximativ 210km de la confluenţa cu Râul Negru până la
confluenţa cu râul Ucea. Cei mai importanţi afluenţi ai Oltului din judeţ sunt: Timiş, Ghimbăşel,
Bârsa, Homorodu Mare şi Şercaia.
Tabloul apelor de suprafaţă este completat cu lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului (Urlea şi
Podragu) şi cu lacurile artificiale.
Căile de comunicaţie de pe teritoriul judeţului facilitează legătura între toate regiunile ţării.
Braşovul este un important nod feroviar, deţinând cea mai mare densitate de căi ferate din
Regiunea de Dezvoltare Centru (62 km/1000 km²). Judeţul este străbătut de şoselele
internaţionale E60 şi E68 şi 848 km drumuri judeţene.
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Învăţământul este un domeniu cu tradiţie în judeţul Braşov. În Scheii Braşovului, cu aproape
cinci secole în urmă (1495) a luat fiinţă prima şcoală românească şi tot aici îşi tipăreşte în
secolul al XVI-lea, diaconul Coresi primele cărţi în limba română. În 1850 ia fiinţă, cu sprijinul
mitropolitului Andrei Şaguna, primul liceu în limba română.
Astăzi, învăţământul braşovean dispune de universităţi de stat şi universităţi particulare,
acoperind o gamă extinsă de domenii şi specializări.
Turismul este un factor de bază în economia judeţului. În ansamblul mişcării turistice din
România, judeţul Braşov ocupă locul II (după judeţul Constanţa), ca număr de structuri de
cazare şi număr de locuri de cazare oferite, constituind cea mai importantă şi frecventată zonă
sub aspectul turismului cu caracter montan, concentrând totodată o mare diversitate de
obiective turistice.
Braşovul, atestat documentar în 1235, este o destinaţie preferată de turişti deoarece păstrează
şi astăzi un patrimoniu cultural de excepţie: Biserica Neagră, renumită în toată Europa ca fiind
cea mai mare construcţie în stil gotic din sud-estul Europei, Biserica Bartolomeu, una dintre cele
mai vechi clădiri în stil romanic, Biserica Sf. Nicolae şi Prima Şcoală Românească din Şchei.
Ansamblurile săteşti cu biserici fortificate din Prejmer şi Viscri fac parte din lista patrimoniului
mondial UNESCO.
Alte obiective cultural-istorice importante din judeţul Braşov: Castelul Bran, Cetatea Râşnov,
Cetatea Făgăraşului.
Economia locală înseamnă pe lângă turism şi industria construcţiilor de maşini, industria
prelucrării metalelor, industria chimică, construcţii, transporturi.
La nivel administrativ, din punct de vedere administrativ-teritorial, în judeţul Braşov există 58
de administraţii publice. Astfel, judeţul Braşov cuprinde:
- 4 municipii: Braşov, Făgăraş, Codlea şi Săcele;
- 6 oraşe: Zărneşti, Râşnov, Rupea, Victoria, Predeal şi Ghimbav;
- 48 de comune şi 149 de sate.
Autorităţile administraţiei publice locale a judeţului sunt Instituţia Prefectului Braşov,
subordonată direct Guvernului României, Consiliul Judeţean Braşov, primăriile municipale,
primăriile orăşeneşti şi primăriile comunale. Între acestea există rapoarte de colaborare şi
cooperare.
Sistem policentric. În judeţul Braşov există un sistem de dezvoltare în jurul orașelor: Brașov,
Rupea, Făgăraș. Aceste localităţi centrale vor trebui în viitor să reprezinte într-o mai mare
măsură baza necesară pentru viitoarele decizii de planificare. În calitate de centru urban
superior – pol de creştere, oraşul Braşov are ca sarcină aprovizionarea şi deservirea cu servicii
specializate a întregului judeţ. În acest caz, ne referim la universităţi, operă, teatru, spitale
specializate şi clinici, magazine specializate, administraţia judeţeană şi altele.
Ca şi nivel următor, centrele urbane medii au ca sarcină aprovizionarea şi deservirea cu servicii
a propriului teritoriu şi a zonei de acoperire prin intermediul unor structuri proprii. Printre aceste
structuri se numără: şcoli gimnaziale, spitale, policlinici, farmacii, magazine pentru nevoi
periodice, cinematografe, biblioteci, centre de consultanţă în domeniul social. Oraşele Făgăraş,
Rupea, precum şi Braşov pot fi definite ca şi centre urbane medii, Braşovul având în acelaşi
timp atât atribuţiile unui centru urban superior, cât şi cele ale unui centru urban mediu. Zonele
pe care le acoperă cele trei centre urbane medii se pliază pe cele trei zone istorice ale judeţului
Braşov (Ţara Rupei, Ţara Făgăraşului şi Ţara Bârsei). În cadrul Ţării Bârsei se regăseşte oraşul
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Braşov cu zona sa înconjurătoare, denumită şi zona metropolitană, zonă ce reprezintă în
ansamblul ei o subregiune.
Particularităţi. Braşovul a devenit încă din secolul al XVI-lea, principalul centru economic prin
care se realizau intensele legături dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. În ultimele
decenii, Braşovul s-a dezvoltat ca unul din principalele centre industriale ale ţării. În prezent
economia judeţului Braşov este una foarte diversificată, cu accente puternice în domeniul
industriei, o caracteristică deosebită a economiei locale fiind dată de prezenţa a aproape tuturor
ramurilor industriale. În judeţul Braşov există mari posibilităţi pentru realizarea de investiţii, cei
interesaţi având la dispoziţie o puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forţă de muncă
corespunzator calificată, piaţă de desfacere şi o legislaţie adecvată ce garantează drepturile
investitorilor străini în România. Braşovul este judeţul cu cel mai înalt grad de urbanizare la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, cu o pondere a populaţiei din total de 75%. La Braşov se
intersectează majoritatea căilor de comunicaţie prin care se realizează legătura între regiunile
din nordul ţării cu cele din sud şi a celor din vest cu cel din est. Braşovul este şi un important
nod feroviar, judeţul deţinând cea mai mare densitate de căi ferate din Regiunea de Dezvoltare
7 Centru (62 km/1000 km² faţă de 43 km/1000 km²).
Judeţul Braşov este renumit pentru activităţile turistice şi potenţialul pe care acesta îl deţine în
domeniu. La nivelul Regiunii de Dezvoltare 7 Centru, 43% dintre structurile turistice ale regiunii
sunt concentrate în judeţul Braşov.
Peisajele montane deosebite, cu elemente rare de floră şi faună, au determinat crearea a două
zone protejate pe teritoriul judeţului Braşov: Parcul Naţional Piatra Craiului cu un relief
impunător şi specii rare de floră şi faună, şi Parcul Natural Bucegi care prezintă peisaje atractive
cu spectaculoase văi glaciare.
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