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2.1. Locuinţe
Fondul locativ din judeţul Braşov a cunoscut după 1990 o evoluţie similară situaţiei existente la
nivel naţional, rata de creştere fiind de doar 6%. În această perioadă s-a construit relativ puţin,
cererea de locuinţe fiind superioară ofertei existente.
Numărul locuinţelor înregistrate în anul 2008, în judeţul Braşov, era de 227.209, 95% dintre
acestea aflându-se în proprietate privată. Mediul urban deţine o pondere de 75% din totalul
locuinţelor.
Număr de locuinţe pe medii de rezidenţă, evoluţie 2002-2008

Urban
Rural
Total

2002

2004

2006

167.298
55.438
222.736

167.709
55.804
223.513

168.348
56.492
224.840

2008
169.796
57.413
227.209

Diferenţa 2002-2008
Absolută Relativă (%)
2.498
1,5%
1.975
3,6%
4.473
2,0%

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Numărul total de locuinţe existente la nivelul judeţului în 2008 a crescut cu 2% faţă de anul 2002.
În perioada 2002-2008, o rată mai mare de creştere a numărului de locuinţe se evidenţiază în
localităţile aflate în zona metropolitană a municipiului Braşov şi care au cunoscut o dezvoltare
imobiliară semnificativă în ultimii ani: comuna Sânpetru (26%), comuna Hărman (22%) şi comuna
Cristian (12%).
Poziţionarea în imediata apropiere a municipiului Braşov, accesul facil către centrul oraşului şi
posibilitatea de a construi locuinţe individuale, au reprezentat principalele avantajele şi motivaţia
pentru care populaţia a migrat spre aceste zone. Acest fapt este susţinut şi de creşterea numărului
de persoane care şi-au stabilit domiciliul în aceste localităţi (în anul 2008 faţă de anul de referinţă
2002): comuna Sânpetru (198%), comuna Hărman (113%) şi comuna Cristian (48%).
Alte localităţi care au înregistrat creşteri în ceea ce privește numărul de locuințe în perioada
analizată, sunt cele aflate în zone turistice, cum ar fi: Moieciu (14%) şi Predeal (18%). Zona Rupea
se remarcă în integralitate printr-o rata scăzută de noi locuinţe construite.
În perioada 2000-2008, în judeţul Braşov au fost construite 6.940 de locuinţe noi, din care 4.386
în mediul urban (63%), respectiv 2.554 în mediul rural (37%).
În aceeaşi perioadă, media în Regiunea 7 Centru este de 5.338 de noi locuinţe, Braşovul situânduse pe locul trei după judeţele Sibiu (9.383) şi Mureş (6.965).
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Locuinţe terminate la sfârşitul anului, pe medii de rezidenţă,
evoluţie 2000 – 2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Numărul de locuinţe nou construite în anul 2008 a înregistrat o creştere importantă în ambele
medii de rezidenţă.

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
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Harta de mai sus reflectă o concentrare mai mare de locuinţe noi în localităţile din apropierea
municipiului Braşov, unde a crescut numărul proiectelor imobiliare private sau ale populaţiei,
precum şi în comunele Bran şi Moieciu, în care s-a dezvoltat agroturismul.
Cea mai mică pondere din totalul locuinţelor construite la nivelul judeţului, o au cele realizate din
fonduri publice, doar 7% din fondul locativ construit în perioada 2000-2008, fiind finanţat din astfel
de surse. Acestea au fost construite în mediul urban, după cum urmează: în municipiul Braşov
(147), oraşul Predeal (124), municipiul Săcele (120) şi municipiul Făgăraş (60).
În anii 2004, 2006 şi 2008 au fost realizate mai multe locuinţe din surse publice, explicaţia fiind
că în această perioadă au fost derulate mai multe programe prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe. Totuşi, acestea nu acoperă cererea existentă, în special, în rândul tinerilor.
În ceea ce priveşte locuinţele realizate din fonduri private (inclusiv fondurile populaţiei), se poate
observa o creştere de 3 ori mai mare faţă de anul 2000. Cea mai importantă creştere se constată
în anul 2008 – 76% faţă de anul precedent. Cel mai probabil, această explozie se datorează
proiectelor rezidenţiale care au început să se dezvolte, în special, în apropierea municipiului
Braşov.
Mai mult, dacă în perioada 2000-2007 locuinţele realizate din fondurile populaţiei reprezentau între
88% şi 100% din totalul fondului locativ construit din surse private, în anul 2008 acest raport s-a
diminuat la 65%.
În anul 2009 în judeţul Braşov s-au finalizat şi au fost date în folosinţă 1.728 de locuinţe dintre care
61% au fost construite în municipiul Braşov.
Număr de locuințe finalizate/în curs de execuție
în anul 2009 pe medii de rezidență
Urban
Rural
1.273
455
Locuințe finalizate
401
761
Locuințe în curs de execuție
Prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, program derulat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, se estimează că în anul 2010, în judeţul Braşov vor
fi finalizate în total 250 de apartamente (72 în Predeal, 140 în Făgăraş, 38 în Săcele).
Conform datelor furnizate de primării, în anul 2009 în judeţ au fost depuse 610 dosare pentru
acordarea unei locuinţe sociale. Cel mai multe cereri au existat în oraşele Predeal (142) şi Rupea
(114). În municipiul Braşov au fost depuse 33 de noi cereri şi au fost evaluate şi reevaluate în total
115 dosare, din care au fost aprobate 91.
Efectele crizei economice se resimt și în domeniul construcțiilor de locuințe. Începând cu anul 2009
a scăzut numărul de imobile nou construite, iar lucrările s-au suspendat în multe dintre proiectele
rezidențiale demarate.
Scăderea puterii de cumpărare, în special a familiilor tinere, înăsprirea condițiilor de creditare
impuse de către bănci, precum și nesiguranța locurilor de muncă cauzată de restructurările
existente pe piața actuală a muncii, pot influența în mod negativ construcția de locuințe noi. Astfel,
în pofida unei cereri relativ mari de noi locuințe, majoritatea celor interesați nu dispun de resursele
financiare necesare.
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Raportată la populaţia judeţului de 596.642 de locuitori în 2008, media persoanelor ce trăiesc
într-o locuinţă este de 2,63. În mediul urban această medie este de 2,60, iar în mediul rural de
2,72.
Media persoanelor care trăiesc într-o locuinţă, evoluţie 2000-2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În state industrializate ca Germania, Olanda sau Finlanda media persoanelor dintr-o locuinţă este
mai scăzută, fiind de aproximativ 2,1-2,2, fapt generat de pierderea tradiţiei familiilor lărgite, în
aceste state existând multe gospodării în care traieşte o singură persoană.
Suprafaţa locuibilă desfăşurată a judeţului Braşov în anul 2008 era de 9,1 milioane m2, din care
mediul urban deţinea 72% (6,5 milioane de m²).
Din raportarea numărului total de locuinţe la suprafaţa locuibilă desfăşurată din anul 2008, rezultă
o suprafaţă medie de 40 m2 per locuinţă, la nivelul judeţului, cu o medie mai ridicată în zona rurală
(44,2 m2), respectiv mai scăzută în oraşe şi municipii (38,6 m2).
Suprafaţă
m²/locuitor
15,25 m²

Urban

Rural

14,89 m²

16,29 m²

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În judeţul Braşov, unui locuitor îi revine în medie o suprafaţă locuibilă de 15,25 m² (vezi harta),
peste media înregistrată la nivel naţional (14,98 m²).
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Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Confortul pe care îl oferă locuinţele este măsurat în funcţie de anumiţi indicatori ce caracterizează
dotările cu care sunt echipate acestea.
Potrivit datelor de la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002, gradul de dotare în
județ este următorul:
Gradul de dotare a locuinţelor la nivelul
judeţului în anul 2002
Iluminat electric
Centrale termice şi termoficare
Instalaţie internă de alimentare cu apă de
la reţeaua publică
Instalaţie de apă caldă în locuinţă
Instalaţie de canalizare de la reţeaua
publică
Baie în interior
Grup sanitar în interior

Urban, %

Rural, %

99,1
71,1

95,2
6,5

Nivel
judeţean, %
98,1
54,5

95,6

47,5

83,3

81,5

22,1

66,3

90,9

11,5

70,0

87,3
87,4

36,6
28,0

74,3
72,2

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Conform tabelului de mai sus, gradul de confort al locuinţelor din mediul rural este mai scăzut, doar
o pondere mică a acestora beneficiind de instalaţie de apă caldă, canalizare, grup sanitar sau baie
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în interiorul locuinţei. Această situaţie este cauzată de lipsa reţelelor publice de apă şi canalizare la
care s-ar putea racorda populaţia.
O atenţie specială trebuie acordată condiţiilor în care trăiesc etnicii rromi.
Astfel, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, în anul 2002, un număr de 4.084 de
locuinţe aparţineau acestei categorii, iar media persoanelor dintr-o gospodărie era de 4,5
persoane, mult mai ridicată decât cea existentă la nivel judeţean.
Gradul de sărăcie a populaţiei rrome se reflectă şi în condiţiile de locuit. Potrivit aceleiaşi surse,
cele mai multe dintre locuinţe nu beneficiază de grup sanitar (88%), baie (93,5), de alimentare cu
apă (41,5%), canalizare (89,3) sau energie electrică (80%).
Potrivit datelor furnizate de primăriile localităţilor, în anul 2010 la nivelul judeţului figurau un
număr de 8.124 de gospodării care aparţineau populaţiei de etnie rromă, iar suprafaţa totală
ocupată de această comunitate este de 5,56 km². Potrivit aceloraşi surse, media la nivel de judeţ
din comunităţile de rromi este de 5 persoane/locuinţă.
Din discuțiile cu lideri ai comunităţilor de rromi din judeţ, a reieșit faptul că există și situaţii în care,
într-o comunitate, numărul de persoane dintr-o gospodărire ajunge la 18 persoane. Această
medie, cea mai ridicată, se întâlneşte în municipiul Săcele, unde există şi cea mai mare
comunitate de rromi din judeţ (aproximativ 8.500 de persoane).
În ceea ce priveşte situaţia juridică a terenurilor pe care se află gospodăriile etnicilor rromi, de cele
mai multe ori este vorba despre terenuri aflate în proprietate publică sau privată a localităţii sau a
unor particulari şi care sunt ocupate în mod abuziv de către rromi, majoritatea terenurilor şi a
locuinţeor nefiind intabulate. Există, însă, şi cazuri în care rromii deţin locuinţe sau terenuri
proprietate persoanală.
Având în vedere situaţia precară în care trăieşte o parte importantă a etnicilor rromi, sunt necesare
acţiuni comune ale tuturor factorilor interesaţi (comunitate, autorităţi) pentru clarificarea situaţiei
juridice a terenurilor şi imobilelor în care locuiesc aceştia, pentru crearea condiţiilor de racordare la
utilităţi sau punerea la dispoziţie/construirea de locuinţe sociale, etc.
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2.2. Educaţie
Documentele ce atestă istoria învăţământului braşovean vorbesc de o tradiţie importantă în
domeniu, tradiţie ce merită să preocupe generaţiile viitoare, pentru ca personalităţilor marcante ale
culturii româneşti formate în şcoala braşoveană (precum Alexandru Lepădatu, Ciprian
Porumbescu, Dumitru Stăniloaie, Gheorghe Dima, Lucian Blaga, Titu Maiorescu) să li se alăture şi
alţii. În Braşov a luat fiinţă Prima Şcoală Românească, atestată pentru prima dată în documente în
anul 1495, împreună cu tiparniţa lui Coresi, unde s-a tipărit primul almanah românesc şi prima
gramatică românească. Alte dovezi incontestabile ale tradiţiei şcolii braşovene sunt Colegiul
Naţional Andrei Şaguna a cărui piatră de temelie a fost aşezată de episcopul, devenit ulterior
mitropolit, Andrei Şaguna, la 17 septembrie 1851 şi şcoala gimnazială înfiinţată de Johanes
Honterus la jumătatea secolului al XVI-lea.
În prezent învăţământul braşovean este structurat pe trei niveluri: preşcolar, preuniversitar (şcolargimnazial şi liceal cu profil teoretic sau tehnic) şi universitar

2.2.1. Învăţământul preşcolar
Oferta educaţională din învăţământul preşcolar este asigurată, în principal, de sectorul public şi
completată de sectorul privat care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare importantă.
În 2009 grădiniţele particulare reprezintă 8% din totalul grădiniţelor existente în judeţ, cele mai
multe aflându-se în municipiul Braşov (17).
În ceea ce priveşte distribuirea grădiniţelor pe medii de rezidenţă, raportul este în favoarea
mediului rural cu 58%. În pofida acestui fapt, doar 30% din totalul copiilor înscrişi în grădiniţe,
urmează cursurile în unităţi din zona rurală, în timp ce 76% dintre cadrele didactice activează în
mediul urban. Pentru unităţile din mediul urban media este de 119 copii, iar pentru cele din mediul
rural este de 38 de copii.
Situaţia în învăţământul preşcolar în 2009-2010
Număr total de
copii înscrişi în
grădiniţe
101
12.061
Urban
Rural
140
5.253
Total judeţ
242
17.314
Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
Număr de
grădiniţe

Număr mediu de
preşcolari/unitate
119
38
72

Raport
educatoare/
preşcolari
15
20
66

Planul Inspectoratului Şcolar Judeţean privind restructurarea reţelei şcolare vizează şi
învăţământul preşcolar. În acest sens, în anul şcolar 2009-2010, 7 grădiniţe din municipiul Braşov
care funcţionau în condiţii improprii au fost mutate în corpurile unor şcoli generale.
Potrivit aceleiași surse, pentru anul şcolar 2010-2011 se preconizează că un număr de 37 de
grădiniţe din judeţul Braşov vor fi comasate, dintre acestea 19 fiind fără personalitate juridică şi
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18 cu personalitate juridică, toate localităţile în care vor fi luate aceste măsuri fiind din mediul
urban.
Comasări preconizate pentru anul şcolar 2010-2011
Unităţi cu
personalitate juridică
14 grădiniţe
1 şcoală generală
3 grădiniţe
1 grădiniţă

Localitate
Municipiul Braşov
Municipiul Făgăraş
Municipiul Codlea
Oraşul Râşnov

Unităţi arondate
14 grădiniţe
1 grădiniţă
3 grădiniţe
1 grădiniţă

Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, 2010

Toate aceste măsuri sunt necesare pentru eficientizarea învăţământului preșcolar, printre
principalele cauze numărăndu-se scăderea numărului de preşcolari, spaţiile utilizate ineficient sau
costurile ridicate cu întreţinerea spaţiilor.
Rezultatele estimate ale procesului de restructurare sunt reducerea costurilor salariale prin
diminuarea efectivelor de cadre didactice și personal auxiliar, reducerea costurilor de funcționare a
unităților, rezolvarea problemelor apărute ca urmare a retrocedării unor clădiri în care funcţionau
grădinițe etc.

2.2.2. Învăţământul preuniversitar
Începând cu anul şcolar 2000-2001 se constată o scădere a populaţiei şcolare din învăţământul
preuniversitar braşovean, scăderea înregistrată în anul 2009-2010 fiind de 26%.
Diminuarea numărului de elevi s-a produs în ambele medii de rezidenţă şi în toate cele trei niveluri
de învăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) şi este în strânsă legătură cu evoluţia
demografică.
Evoluţia populaţiei şcolare (număr de elevi) pe medii de rezidenţă şi niveluri de învăţământ
în perioada 2000-2009.
An şcolar
2000-2001
Nivel
Primar
Gimnazial
Liceal

Urban
19.273
23.052
29.284

Rural
9.064
8.160
403

An şcolar
2009-2010
Urban
13.259
13.979
23.811

Rural
7.712
6.174
1.462

Diferenţă
absolută
2000-2009
Urban
Rural
-6.014
-1.352
-9.073
-1.986
-5.473
1.059

Diferenţă
relativă
2000-2009
Urban
Rural
-31,2% -14,9%
-39,4% -24,3%
-18,7% 262,8%

Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

În pofida tendinţei de diminuare existentă la nivel judeţean, în perioada analizată se constată o
creştere în mediul rural a numărului de elevi înscrişi în forme de învăţământ liceal.
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Evoluţia populaţiei şcolare (număr de elevi) pe niveluri de învăţământ în perioada 2000-2009

Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Numărul de elevi a înregistrat o scădere de 25% în cazul învăţământului primar, 35% pentru cel
gimnazial şi 15% pentru învăţământul liceal.
În strânsă legătură cu diminuarea numărului de elevi se remarcă şi diminuarea numărului de cadre
didactice. În anul şcolar 2009-2010 în învăţământul preuniversitar îşi desfăşurau activitatea 5.555
de cadre didactice (învăţători şi profesori). Explicaţia provine din politica managerială existentă
la nivelul judeţului, ce are ca obiectiv creşterea calităţii actului educativ prin promovarea
personalului calificat şi diminuarea procentului de personal didactic necalificat.
Raport cadre didactice elevi în învăţământul preuniversitar

Învăţători
Profesori

2005-2006
Urban
Rural
23
16
11
10

2009-2010
Urban
Rural
20
16
11
9

Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

După cum reiese din tabelul de mai sus raportul elevi/cadre didactice s-a menţinut constant în
ultimii ani şi se datorează scăderii numărului de cadre didactice şi de elevi. Acest fapt ar putea fi
valorificat, în special în mediul rural, putând conduce la creşterea nivelului calitativ al actului
didactic, profesorii, respectiv învăţătorii putând să dedice mai mult timp pentru instruirea fiecărui
elev în parte.
Infrastructura şcolară a judeţului Braşov numără 234 de unităţi şcolare, dintre care 150 cu
personalitate juridică şi 84 de unităţi arondate. Cele mai multe se află în localităţile rurale, respectiv
139.
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Situaţia unităţilor de învăţământ din judeţ în anul şcolar 2009-2010
Tipul unităţii de
învăţământ
Şcoli generale
Şcoli primare
Şcoli special
Licee
Şcoli de Arte şi Meserii

Total
114
66
5
46
4

Mediul
urban
45
3
5
42
1

Mediul
rural
69
63
0
4
3

Sursa datelor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

În anul 2003 au fost înfiinţate clase Şcoala de Arte şi Meserii (cu o durată de 2 ani) în 33 de unităţi
şcolare din judeţul Braşov, dintre care 7 în mediul rural. Potrivit statisticilor naţionale SAM-urile şiau dovedit incapacitatea de a pregăti o forţă de muncă conformă cu cerinţa existentă pe piaţă.
Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, începând cu anul şcolar 2008-2009, nu s-au mai făcut
înscrieri în clasa a IX-a la SAM-urile din Comăna de Jos, Ormeniş, Racoş şi Tărlungeni, acestea
urmând să funcţioneze doar pentru elevii deja înscrişi. În prezent mai există astfel de clase la
Prejmer (Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei”), Bran (Liceul Teoretic
“Sextil Puşcariu”), Feldioara (Liceul Teoretic “Petru Rareş”) şi Codlea (Şcoala de Arte şi Meserii).
Potrivit deciziilor luate la nivel naţional, începând cu anul şcolar 2009-2010 nu s-au mai acordat
clase în cadrul SAM-urilor, acestea urmând să funcţioneze doar pentru elevii înscrişi.
Elevii care urmau cursurile unei şcoli de arte şi meserii obţineau un certificat de competenţe
profesionale de nivel I de calificare, fiind singurul traseu educaţional care permitea obţinerea unei
calificări la sfârşitul celui de-al doilea an de studii postgimnaziale, având posibilitatea de a obţine
un loc de muncă.
Astfel, elevii din mediul rural care ar fi putut obţine o calificare într-o meserie (mecanică,
electromecanică, automatizări, construcţii, instalaţii etc.), vor trebui sa urmeze clasele de liceu.
Toate aceste modificări ar putea avea efecte negative în sensul creşterii abandonului şcolar în
rândul elevilor din mediul rural, care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a urma
cursurile unui liceu la oraş (mai ales în cazurile în care acestea se află la o distanţă mare faţă de
localitatea de domiciliu).
Alături de scăderea demografică, o altă cauză a diminuării populaţiei şcolare o reprezintă
abandonul şcolar.
Abandonul şcolar în mediul rural în perioada 2000-2009 este în medie 1% pentru ciclul primar şi
3,85% pentru clasele gimnaziale, în timp ce în urban, rata de abandon este mai mică (sub 1%).
Abandonul şcolar apare, în general, în rândul categoriilor sociale defavorizate: rromi, familii
destrămate, copii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară.
Potrivit datelor colectate de la primării şi din comunităţile de rromi, în anul şcolar 2009-2010, la
nivelul întregului judeţ rata medie a abandonului şcolar (clasele I-VIII) în comunităţile de rromi este
de 19%. Există, însă, localităţi în care media depăşeşte 50% (Săcele 61%, Mândra 60%, Vulcan
64%, Zărneşti 67%, Bod 50%, Făgăraş 56%). În municipiul Săcele, dintr-un total de 3.900 de copii
înscrişi în clasele I-VIII, 2.372 au abandonat şcoala.
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Harta de mai sus evidenţiază repartizarea teritorială a instituţiilor de învăţământ secundar inferior
(clasele IX-X) şi superior (XI-XII/XIII), care se află, în principal, în mediul urban. Astfel, elevii din
mediul rural sunt nevoiţi să parcurgă distanţe relativ mari pentru a putea urma cursurile unui liceu,
colegiu sau unei şcoli de arte şi meserii.
Transportul elevilor din zona rurală către licee se face de cele mai multe ori prin intermediul
firmelor publice sau private care asigură transportul rutier în comun sau cu trenul. Există, însă, şi
cazuri în care autorităţile publice au în dotare microbuze speciale pentru transportul elevilor la
liceele din apropiere (Jibert, Şoarş). În ceea ce priveşte transportul elevilor la şcolile din interiorul
comunelor, cea mai mare parte a autorităţilor deţin microbuze şcolare pentru transportul copiilor.
Municipiul Braşov se remarcă prin cea mai variată ofertă, atât din punct de vedere cantitativ, dar
mai ales calitativ (3 colegii cu statut de şcoală europeană), un număr important de elevi din
localităţile învecinate optând pentru instituţiile de învăţământ din municipiu.
Pentru eficientizarea învăţământului preuniversitar din judeţul Braşov, Inspectoratul Şcolar
Judeţean a realizat un plan de restructurare a reţelei şcolare. Acest proces a fost iniţiat încă de la
începutul anului şcolar 2009-2010 prin comasarea a două sau trei unităţi şcolare într-una singură,
principalele cauzele fiind numărul mic de elevi, sub efectivele impuse de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, spaţii utilizate ineficient, costuri ridicate cu utilităţile sau chiriile
(în cazul spaţiilor retrocedate).
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La începutul anului şcolar 2009-2010 au fost comasate 13 unităţi şcolare din care au rezultat 6 noi
unităţi (4 şcoli generale, 1 grup şcolar industrial şi un colegiu tehnic) care îşi desfăşoară activitatea
în corpurile de clădire ale fostelor şcoli.
Procesul de comasare va continua şi în anul şcolar 2010-2011, când se preconizează că un număr
de 38 de unităţi arondate (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii tehnice) vor fi comasate cu
instituţii cu personalitate juridică.
În ceea ce priveşte învăţământul pentru minorităţi, judeţul Braşov îşi păstrează caracterul
multicultural continuând tradiţia învăţământului în limbile maghiară şi germană. Reprezentative
sunt unităţile şcolare: Colegiul Naţional „Aprily Lajos”, Liceul „Johannes Honterus” (Braşov) sau
Liceul Zajzoni Rab Istvan din Săcele.
Copiii cu cerinţe educative speciale (CES) beneficiază de programe specializate – educaţionale şi
terapeutic recuperatorii -, în funcţie de gradul deficienţei, derulate prin învăţământul special în
cadrul căruia se urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi psihice şi fizice care să îi apropie cât mai mult
de copiii normali, facilitând integrarea acestora în instituţiile de învăţământ şi în comunitate.
În anul 2010, în judeţul Braşov există 5 unităţi de învăţământ special în care beneficiază de
asistenţă specializată un număr de 501 copii, cu vârste între 3 şi 25 de ani.
În aceste unităţi pot beneficia de servicii educaţionale suplimentare şi elevii care provin din
învăţământul de masă şi care au hotărâri de integrare sau recomandări pentru aceste servicii.
Aceasta asistenţă este acordată prin intermediul cadrelor didactice itinerante angajate în cadrul
acestor unităţi.
Situaţia şcolilor speciale, 2010

Denumire unitate
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă
de
Recuperare
Hipoacuzici Braşov
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Brădet, Săcele
Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli”,
Făgăraş (cl. I-VIII, şc. profesională
specială)
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Braşov
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Victoria

Număr
de copii

Număr de
copii integraţi
în
învăţământul
de masă

113

79

81

364

136

-

118

1850

53

82

Tip deficienţă
auditivă şi/sau
asociată (vizuală,
fizică, mintală)
mintală şi/sau
asociată
mintală şi/sau
asociată
mintală şi/sau
asociată
mintală şi/sau
asociată

Număr
personal

24
48
94
118
33

Sursa datelor: Şcolile speciale, 2010

În ceea ce priveşte gradul de dotare, infrastructura educaţională pentru învăţământul
preuniversitar este concentrată în mare parte în municipiul Braşov, aici existând cel mai mare
număr de săli de clasă (1.538), ateliere (111), laboratoare (567), săli de gimnastică (66) sau
terenuri de sport (54).
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În mediul rural existau în anul şcolar 2008-2009, doar 10% din totalul atelierelor şcolare şi
laboratoarelor, 17% din totalul terenurilor de sport, respectiv 24% din sălile de gimnastică din judeţ.

2.2.3. Programul „A doua şansă”
Programul „A doua şansă” se derulează la nivel naţional şi reprezintă o alternativă pentru acele
categorii defavorizate de persoane (copii, tineri sau adulţi) care au depăşit vârsta de şcolarizare şi
care nu au urmat deloc sau nu au finalizat cursurile învăţământului obligatoriu.
În judeţul Braşov sunt înscrise în program 12 unităţi şcolare din localităţile: Codlea, Braşov,
Ormeniş, Tărlungeni, Racoş, Râşnov, Făgăraş, Cincu, Dumbrăviţa, Săcele şi Comăna de Jos.
În perioada 2005-2009, 1.774 de persoane s-au înscris în cadrul unuia dintre cele 2 niveluri
învăţământ primar şi învăţământ secundar inferior (cu o componentă de pregătire
profesională), cei mai mulţi provenind din municipiile Săcele (33%), Codlea (16%) şi Braşov (12%).
În perioada analizată au absolvit cursurile acestui program şi au primit certificat de absolvire a
învăţământului primar 559 de persoane, respectiv certificat de absolvire a învăţământului
obligatoriu sau certificat de calificare a competenţelor profesionale (nivel I), 282 de persoane,
numărul de absolvenţi fiind în creştere.

2.2.4. Învăţământul universitar
Oferta educaţională pentru învăţământul superior din judeţul Braşov este una variată, universităţile
publice şi cele private asigurând specializari în diverse domenii.
Învăţământul universitar este concentrat în municipiul Braşov, fiind reprezentat de 2 instituţii
publice - Universitatea „Transilvania” şi Academia forţelor aeriene „Henri Coandă” - şi 3 private Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea „George
Bariţiu”.
Universitatea „Transilvania” oferă posibilitatea studenţilor de a opta pentru una sau mai multe din
specializările: inginerie, silvicultură, litere, drept şi sociologie, ştiinţe economice, turism, muzică,
medicină, construcţii etc. care pot fi urmate în cadrul programelor de licenţă (zi, ID, FR), masterat
sau doctorat, în timp ce studenţii care urmează cursurile Academiei forţelor aeriene „Henri
Coandă” obţin specializare în management aeronautic.
În cadrul celor trei universităţi particulare menţionate mai sus, sunt disponibile specializările: ştiinţe
economice, ştiinţe sociale, juridice şi administrative, etc.
În ultimii ani, învăţământul universitar braşovean a cunoscut o dezvoltare importantă, fapt reflectat
şi de numărul de studenţi în continuă creştere.
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Numărul de studenţi înscrişi în învăţământul superior public şi privat, evoluţie 2000-2009

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Din graficul de mai sus se observă un trend crescător atât pentru studenţii înscrişi în învăţământul
public, cât şi pentru cei din sistemul privat. Creşterea spectaculoasă se remarcă în sistemul
particular, în anul universitar 2008-2009 numărul de studenţi fiind de aproape 4 ori mai mare
raportat la anul universitar 2000-2001.
În anul universitar 2007- 2008, în învăţământul superior privat, raportul cadre didactice/studenţi era
de 1/205 (1 cadru didactic la 205 studenţi), în timp ce în sistemul public raportul era de 1 cadru
didactic la 21 de studenţi.
Creşterea foarte mare a numărului de studenţi, raportată la numărul de cadre didactice, pune sub
semnul întrebării standardele de calitate din învăţământul particular. În plus, criteriile de calitate
ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), reglementează un
raport optim studenţi/cadre didactice, la o valoare de 14/16 studenţi la 1 profesor.
Raportul cadre didactice/studenţi
în învăţământul superior în anul universitar 2007-2008

Învăţământ public
Învăţământ privat
Total

Număr de cadre
didactice
944
147
1.091

Număr de
studenţi
19.923
29.946
49.869

Raport
1/21
1/205
1/46

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

O analiză a numărului de studenţi înscrişi în ultimii 5 ani la facultăţile din cadrul Universităţii
„Transilvania” Braşov, evidenţiază, în continuare, un interes crescut pentru Facultăţile de Ştiinţe
Economice, Drept şi Sociologie.
În perioada 2005-2009, 31% dintre cei 13.296 de absolvenţi ai Universităţii de stat, au provenit de
la cele două facultăţi (2.291 – Ştiinţe Economice, 2.067 – Drept şi Sociologie). Alte facultăţi care au
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avut în ultimii 5 ani aproximativ câte 1.000 de absolvenţi, sunt: Inginerie mecanică, Inginerie
tehnologică, Litere, Psihologie şi ştiinţele educaţiei, Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor.
Ponderea absolvenţilor din cadrul Universităţii „Transilvania”,
în funcţie de specializare (2005-2009)

Sursa datelor: Universitatea „Transilvania” Braşov, 2010

Absolvenţilor din învăţământul superior de stat li se alătură cei din învăţământul particular. Astfel,
în perioada analizată, în cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir1 au finalizat cursurile de licenţă
1.637 de absolvenţi ai Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, respectiv ai Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale.
O analiză a şomerilor cu studii superioare, aflaţi în evidenţele AJOFM Braşov, reflectă o pondere
mai însemnată a inginerilor/subinginerilor, economiştilor şi juriştilor, ceea ce înseamnă că nu
există o corelare a programelor de formare profesională cu cererea existentă pe piaţă.

1

Celelalte Universităţi private nu au furnizat date
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Situaţia şomerilor cu studii superioare aflaţi în evidenţe, evoluţie 2005-2010

Sursa datelor: AJOFM, 2010

În ceea ce priveşte provenienţa studenţilor din cadrul Universităţii, în ultimii 5 ani se poate observa
o situaţie relativ echilibrată, diferenţa fiind între 4 şi 8 procente în favoarea studenţiilor cu domiciliul
în judeţul Braşov. În anul universitar 2009-2010, a crescut (la 51%) ponderea studenţilor care
provin din alte judeţe.
Situaţia studenţilor în funcţie de provenienţă, evoluţie 2005-2009

Sursa datelor: Universitatea „Transilvania” Braşov, 2010

În anul universitar 2009-2010, facultăţile în care ponderea studenţilor care provin din alte judeţe
este semnificativ mai mare, sunt următoarele:
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Ştiinţa şi ingineria materialelor
Facultatea de silvicultura şi exploatări forestiere
Industria lemnului
Facultatea de alimentaţie şi turism
Facultatea de educaţie fizică şi sport
Psihologie şi ştiinţele educaţiei
Facultatea de muzică

Studenţi cu
domiciliul în
judeţul
Braşov
36%
19%
21%
31%
34%
27%
32%

Studenţi care
provin din alte
judeţe
64%
81%
79%
69%
66%
73%
68%

Sursa datelor: Universitatea „Transilvania” Braşov, 2010

Pentru toţi studenţii care provin din alte localităţi, este asigurată cazarea în căminele Universităţii, a
căror modernizare a fost finalizată în anul 2008. Numărul de locuri din cămine acoperă în mare
măsură cererile existente.
În ceea ce priveşte învăţământul universitar privat, procentul studenţilor care provin din alte judeţe
este mult mai mic (ex. Universitatea Dimitrie Cantemir2 – 11% în 2010), acesta adresându-se în
mare măsură tinerilor din judeţul Braşov.

2.2.5. Cercetare
În domeniul cercetării, Universitatea „Transilvania” se remarcă prin diversitatea temelor de
cercetare ştiinţifică şi aplicativă abordate - energii regenerabile, informatică industrială, ecotehnologie, eco-biotehnologie, eco-design etc.
La nivelul instituţiei există 21 de departamente de cercetare ce au ca principal obiectiv
dezvoltarea de produse şi tehnologii High-Tech transferabile către mediul economic.
Un proiect major aflat în derulare vizează crearea unui „Institut de Cercetare Inovare Dezvoltare:
Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă PRO-DD”, ca entitate de cercetare de
excelenţă. Institutul va avea 22 de departamente şi 11 laboratoare.
Realizarea acestui institut va contribui direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare din judeţ şi,
prin reunirea resurselor într-un spaţiu comun, va asigura utilizarea lor eficientă şi va permite
realizarea unor proiecte complexe. Ariile tematice cărora li se adresează proiectul sunt: energie;
energie durabilă; materiale, procese şi produse inovative; mediu.

2.2.6. Formarea profesională continuă
Învăţământul pentru formare continuă se adresează cu precădere persoanelor adulte, angajate sau
aflate în căutarea unui loc de muncă.
În anul 2004, a fost creat „Centrul Regional pentru Formare Profesională a Adulţilor” (CRFPA)
Braşov, alături de alte 5 centre regionale de formare profesională pentru adulţi, rezultat al unui
proiect implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cofinanţat de Banca
Mondială şi Guvernul României.

2

Celelalte universităţi private nu au furnizat date.
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CRFPA Braşov deţine autorizaţii de formare pofesională în mai multe meserii, printre cele mai
solicitate numărându-se: operator calculator electronic şi reţele, zidar, pietrar, tencuitor, lucrător în
comerţ, bucătar, cameristă etc.
În anul 2009, numărul de cursanţi în cadrul centrului a fost de 1.073 de persoane, media în ultimii
trei ani fiind de 1.046 de persoane instruite.
În judeţul Braşov există un număr de 78 de furnizori de formare profesională, acreditaţi în
diferite specializări ce oferă posibilitatea de a organiza cursuri de formare pentru adulţi.
Principalele oferte de programe de formare ale furnizorilor înregistraţi în judeţul Braşov sunt:
Denumirea programului
Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie
Contabil
Lucrător în comerţ
Operator calculator electronic şi reţele
Inspector resurse umane
Bucătar
Administrator pensiune turistică
Agent de pază şi protecţie
Formator
Inspector protecţia muncii
Lucrător în creşterea animalelor
Manager proiect

Nr. firme
de training
5123.2.1
12
343302
11
5220.1.1
10
312201
9
342304
7
5122.2.1
7
04.02.5121
6
5169.1.1
6
241205
6
241204
6
612104
6
241919
6

Cod COR

Sursa datelor: Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Consultând Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Acreditaţi se poate constata că deşi
judeţul Braşov s-a axat pe dezvoltarea industrială în trecut iar acum se doreşte a deveni o
destinaţie turistică, furnizorii de formare care oferă specializări în acest domeniu sunt relativ puţini.
Ca urmare a lansării Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în ultimii 2 ani au fost demarate o serie de proiecte
(de grant sau strategice) care au ca obiectiv formarea profesională continuă a adulţilor, proiecte
aflate în implementare de diferiţi actori din judeţ (societăţi comerciale, ONG-uri, unităţi de
învăţământ, universităţi) şi care vor avea o contribuţie semnificativă pe piaţa muncii.
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Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
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2.3. Sănătate
În ciuda îmbunătăţirilor din ultimii ani, sistemul de sănătate braşovean reflectă starea
generală ce caracterizează sistemul naţional de sănătate: pe de o parte există un sistem
sanitar de stat cu o infrastructură modestă, cu o bază materială insuficientă pentru a
satisface nevoile legate de sănătate ale cetăţenilor (de exemplu: lipsa unor
medicamente, preţul ridicat al medicamentelor comparativ cu veniturile pacienţilor,
condiţii precare în care se desfăşoară actul medical în unele unităţi sanitare, exodul
personalului sanitar către alte domenii sau alte ţări) şi, pe de altă parte, dezvoltarea – în
paralel – a unui sistem sanitar privat care beneficiază de o infrastructură medicală de
multe ori superioară celui de stat şi care, în unele specializări, se dovedeşte mai
competitiv şi mai modern decât cel public.
Cea mai mare deficienţă a sistemului sanitar se înregistrează în mediul rural, unde au
dispărut majoritatea dispensarelor şi a personalului aferent. De aceea, comunitatea
publică locală a fost nevoită să apeleze pentru servicii sanitare la unităţile de specialitate
din localităţile rurale mari şi, în cele mai multe cazuri, direct în mediul urban.

2.3.1. Starea de sănătate a populaţiei judeţului Braşov
În judeţul Braşov, speranţa de viaţă a populaţiei s-a îmbunătăţit progresiv în ultimii 30
de ani, ajungând la 70,5 ani pentru bărbaţi şi 77,1 ani pentru femei în perioada 2006 –
2008, faţă de 66,8 ani bărbaţi şi 73 ani femei în perioada 1979 – 1981. Deşi aceasta se
situează la un nivel mai ridicat decât media naţională (69,4 ani bărbaţi şi 76,6 ani femei),
rămâne totuşi foarte scăzută comparativ cu mediile înregistrate la nivelul Uniunii
Europene, (76,6 de ani pentru bărbaţi şi 80,8 de ani pentru femei).
Speranţa de viaţă este influenţată, în mare măsură, de factorii economici (dezvoltarea
economico-socială şi distribuţia venitului naţional), de sistemul medical slab dezvoltat,
de stilul de viaţă influenţat de: stres, sedentarism, alimentaţie necorespunzătoare,
condiţii precare de igienă, consum de substanţe toxice (tutun, alcool) care conduc la
decesul prematur (sub 65 ani).
Principalele 5 clase de boli cu care se confruntă braşovenii sunt: bolile aparatului
respirator, bolile aparatului circulator, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului genitourinar şi bolile sistemului osteo-articular, al muşchilor şi al ţesutului conjunctiv.
Distribuţia bolnavilor ieşiţi din spital, în anul 2008, pe cauze de boală

54

Analiza situaţiei actuale. Capitolul I – SOCIAL

Sursa datelor: Biroul de Biostatistică şi Informatică al D.S.P. Braşov

Cu toate acestea, bolile respiratorii nu reprezintă principala cauză a decesului în rândul
populaţiei braşovene. Pe primele locuri se situează: bolile cardiovasculare (60%),
neoplaziile (tumorile) (22%), accidentele (6%), precum şi bolile aparatului digestiv
(6%).
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2.3.2. Infrastructura publică şi privată a sistemului sanitar
Sistemul sanitar braşovean a înregistrat unele progrese în ultimii 2 ani în ceea ce
priveşte infrastructura şi dotările.
Infrastructura medicală publică şi privată, din judeţul Braşov

2005
Urban
Pb
Spitale
12*
Ambulatorii
de spital
10
Policlinici
1
Dispensare
2
Laboratoare
medicale
Servicii
ambulanta
1
Substaţii
10
ambulanta****
Unităţi Primire
Urgenţe
(SMURD)
Centre
trasnfuzie
sangvină
1
Cabinete
medicina de
familie
255
Cabinete
stomatologice
86
Laboratoare
tehnică
dentară
Cabinete
medicale
şcolare
20
Cabinete
medicale
studenţeşti
2
Sanatorii******
1
Farmacii
16
Paturi în
spitale
3686

2006

Rural

Urban

Pv Pb Pv Pb

2007
Rural

Pv

Pb Pv Pb

12*
11
1
2

3

9**

Urban

2008
Rural

Pv Pb Pv

12*
11
1
3

3

19** 10**

Pb
12*

2009
Rural

Pv

Pb Pv
3

Urban
Pb
12*

11
3

Pv

Pb Pv
5

5

3

3

59*** 11***

1
10

Rural

11
5

18** 10**

1
10

Urban

70*** 11***

1
10

1
10

1

1

1

1

1

1

12

82

3

252

11

78

2

251

10

75

1

249

10

78

1

250

10

180

12

7

84

183

14

6

83

186

15

7

83

190

16

9

83

205

11

44

11

44

11

47

11

51

41

113

15

23

23

23

-*****

4
1
16

4
1
16

4
1
16

138

-*****
1
34
16

147

3255

48

3285

100

3687

137

24

135

3337

34

78

1

17 12

39

Sursa datelor: Biroul de Biostatistică şi Informatică al D.S.P. Braşov, 2009
Spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Laboratoare de analize medicale.
Laboratoare de analize medicale, laboratoare radiologie, explorări funcţionale, anatomie patologică, bacteriologie, radioterapie,
medicină nucleară, laboratoare DSP etc.
**** Braşov, Predeal, Zărneşti, Tărlungeni, Râşnov, Făgăraş, Rupea, Victoria, Săcele, Codlea
***** Lipsă date (au intrat în administrarea Consiliilor locale).
****** Sanatoriul de nevroze Predeal.
*
**
***
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Numărul spitalelor din judeţ a ajuns în ultimii doi ani la 19 prin deschiderea a 5 spitale
private, alături de cele 14 publice existente deja. Acestea din urmă cuprind 12 spitale
publice, transferate în luna iunie 2010 din administrarea Ministerului Sănătăţii în cea a
autorităţilor locale, în judeţul Braşov şi 2 spitale publice ce fac parte din structurile altor
Ministere: Spitalul General C.F. Braşov (Ministerul Transporturilor) şi Spitalul Militar de
Urgenţă Braşov (Ministerul Apărării Naţionale). Acestea se adresează, însă, doar
anumitor categorii de persoane (care fac parte din structurile celor două Ministere),
locuitori sau nu ai judeţului Braşov şi acoperă doar o parte din serviciile medicale
existente în domeniu.

În ceea ce priveşte Spitalul de copii, acesta joacă un rol interjudeţean, asigurând
asistenţă în domeniile: oncologic, chirurgie plastică, ortopedie, hematologie şi diabet atât
pentru copiii din judeţul Braşov, cât şi pentru cei din judeţele Covasna şi Harghita.
Dotarea şi standardele de calitate ale spitalelor publice sunt mult sub media europeană
în acest domeniu. Subfinanţarea spitalelor şi lipsa din ce în ce mai acută a personalului
medical şi sanitar a dus la acutizarea problemelor cu care se confruntă spitalele
braşovene. Criza sistemului sanitar impune ca priortate la nivelul judeţului Braşov măsuri
de reformă şi investiţii strategice în acest sector.
Un loc important în sistemul sanitar braşovean îl ocupă organizaţia de caritate
neguvernamentală „Hospice Casa Speranţei”, care acordă servicii specializate de
îngrijire pentru bolnavii incurabili aflaţi în stadii avansate ale bolii. Aceasta dispune de o
unitate care oferă diverse servicii de specialitate, dotată cu paturi, în municipiul Braşov şi
3 centre de îngrijire la domiciliu în Braşov, Zărneşti, Făgăraş. Pe lângă actul medical
desfăşurat, organizaţia acţionează şi în domeniul formării specialiştilor în domeniul
paliaţiei, inclusiv a studenţilor Facultăţii de Medicină a Universităţii Transilvania.
În ultimii ani, a crescut numărul farmaciilor, inclusiv în zonele rurale, a fost înfiinţată o
Unitate Primire Urgenţe (UPU)-SMURD, a crescut numărul cabinetelor stomatologice
publice şi private, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.

UPU-SMURD funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean Braşov şi face parte din
SMURD (Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare şi Descarcerare), serviciu coordonat de
două entităţi: Spitalul Judeţean, din punct de vedere medical, şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă, din punct de vedere operativ. UPU-SMURD asigură comunităţii
servicii de asistenţă medicală de urgenţă în caz de accidente rutiere, explozii, accidente
de muncă sau casnice. Pe lângă unitatea de primire din cadrul Spitalului Judeţean,
dotată cu echipamente medicale performante, UPU-SMURD are la dipoziţie 7 ambulanţe
de reanimare aflate în dotarea ISU Braşov echipate, de asemenea, cu aparatură
medicală performată. 6 dintre ele îşi au staţiile în cadrul subunităţilor teritoriale de
pompieri de la Braşov (Detaşamentul 1 şi 2), Făgăraş, Predeal, Zărneşti şi Victoria şi
asigură asistenţa medicală prin intemediul paramedicilor (pompieri instruiţi să acorde
primul ajutor). Cea de-a 7-a staţionează în cadrul Spitalului Judeţean Braşov, iar
echipajul său are în componenţă şi un medic.
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În general, serviciile UPU-SMURD acoperă cu eficienţă tot judeţul, mai puţin zona de
nord unde, din cauza accidentelor rutiere frecvente ce au loc pe DN1 (pădurea Bogăţii),
ar fi necesară prezenţa unei ambulanţe de reanimare. Aceasta ar trebui să staţioneze în
oraşul Rupea, în cadrul unei subunităţi teritoriale de pompieri inexistentă în momentul de
faţă.

Datorită faptului că judeţul Braşov este încadrat în proporţie de 40% ca zonă montană,
aici funcţionează, de asemenea, un spital de pneumoftiziologie de monospecialitate, cu
o capacitate de 150 de paturi, ce tratează afecţiuni respiratorii, inclusiv tuberculoza, atât
ale pacienţilor locali, cât şi ale celor proveniţi din alte judeţe.
Un dezavantaj major cu care se confruntă sistemul medical braşovean, îl reprezintă lipsa
unui Spital Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem integrat de servicii
de sănătate (atât pentru tratament, cât şi pentru pregătirea studenţilor) orientate spre
nevoile actuale şi de perspectivă ale populaţiei în funcţie de morbiditate şi mortalitate,
corelat cu caracteristicile demografice şi socio – economice.

Argumentele care susţin înfiinţarea unui Spital Clinic Universitar la nivelul judeţului sunt
legate de faptul că:
-

-

specialităţile chirurgicale sunt dispersate în pavilioane diferite şi nu se poate
asigura o asistenţă medicală pluridsciplinară în urgenţă;
unele pavilioane de spital (Mârzescu, Tractorul, Dermato-venerice, Oncologie)
sunt vechi şi chiar renovate nu mai corespund cerinţelor actuale de îngrijire
medicală;
ocupanţa paturilor pentru acuţi a Spitalului Judeţean este ridicată;

În acelaşi timp, crearea acestui spital ar atrage, în timp, şi avantajul instruirii personalului
medical şi, totodată, medici specialişti buni.

Sistemul privat este cel mai bine reprezentat în domeniul stomatologic şi cel
farmaceutic, deţinând un procent important din totalul cabinetelor stomatologice şi al
farmaciilor existente în judeţ (70%, respectiv 73%).
În ultimii 2 ani, sectorul privat şi-a mărit capacitatea şi în privinţa spitalelor, acestea
reprezentând, în momentul de faţă, 30% din totalul spitalelor existente în judeţ.
Situaţia este îmbucurătoare din punct de vedere al calităţii serviciilor oferite şi al
comportamentului corect al personalului medical faţă de pacienţi, însă serviciile oferite
rămân prohibitive pentru majoritatea locuitorilor din cauza preţurilor practicate şi, în
acelaşi timp, limitate din punct de vedere al ofertei disponibile.
Totodată numărul paturilor de care dispun spitalele private era de doar 100, în 2009,
comparativ cu paturile puse la dispoziţie de spitalele publice în acelaşi an, respectiv
3.285.
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Cu toate plusurile înregistrate în ultimii ani, sistemul sanitar braşovean rămâne, în
continuare, deficitar în ceea ce priveşte serviciile de sănătate oferite locuitorilor din
mediul rural. Aici serviciile medicale sunt asigurate doar de cabinetele de medicină de
familie şi cabinetele stomatologice, astfel încât locuitorii satelor şi comunelor sunt
nevoiţi să parcurgă distanţe mari şi foarte mari pentru a-şi rezolva problemele de
sănătate. În plus, medicii sunt puţini şi fac naveta pentru a-şi desăşura activitatea.
O situaţie specială se găseşte în zona Rupea, unde pacienţii au acces cu dificultate la
serviciile medicale din mediul urban din cauza lipsei mijloacelor de transport în comun,
accentuată de izolarea regiunii pe timpul iernii din cauza condiţiilor meteo.

Scăderea numărului de paturi în spitalele braşovene (de la 3.686 în 2005, la 3.385 în
2009), raportat la o populaţie de 595.211 (2005), respectiv 597.439 (2009), ceea ce
înseamnă 6,1 paturi la 1.000 locuitori în 2005 şi 5,5 paturi la 1.000 locuitori în 2009, nu
reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece acest fenomen urmează tendinţa
înregistrată în ţările vestice ale Uniunii Europene. Scăderea numărului de paturi din
spitale ar trebui, însă, corelată cu dezvoltarea medicinei primare ambulatorii de îngrijire
la domiciliu şi de îngrijire bătrâni (prin centre specializate) ca urmare a adâncirii
fenomenului de îmbătânire a populaţiei.
În ceea ce priveşte starea clădirilor în care funcţionează instituţiile sanitare publice din
judeţul Braşov, Direcţia de Sănătate Publică o apreciază ca fiind bună. În realitate baza
materială este cu mult sub standardele europene în domeniu, necesitând investiţii
majore.
Situaţia este similară şi în privinţa dotărilor cu aparatură specifică, echipamente
electronice şi ambulanţe.
Din lucrarea „Situaţia informatizării spitalelor din România” publicată de Ministerul
Sănătăţii în anul 2009 reiese că, în perioada 2005 - 2008, numărul serverelor a crescut,
la nivelul judeţului, cu aproape 78%, iar cel al computerelor cu 45%. Aceeaşi lucrare
relevă, însă, faptul că din totalul de 485 de echipamente (servere, PC-uri şi laptop-uri),
doar 25% sunt utilizate în derularea actului medical, restul fiind implicate în activităţile de
gestiune administrativă a spitalelor.
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2.3.3. Resursele umane
Personalul aferent sistemului public sanitar este unul specializat şi acoperă domeniile
principale ale activităţii medicale.
Personalul medical înregistrat la nivelul judeţului Braşov în perioada 2005 - 2009
2005
Public
Privat
U
R
U
R
1005
87
14
2
96
12 116
4
22
0 221 15

Medici
Stomatologi
Farmacişti
Personal
mediu sanitar

2559

349

2006
Public
Privat
U
R
U
R
1029 82
12
2
95 14 124
6
21
0 302 24
2592

113

2007
Public
Privat
U
R
U
R
1027 80
15
1
90 15 186
7
12
0 302 34
2484

352

2008
Public
Privat
U
R
U
R
1022 81
25
1
90 16 191
9
12
0 363 34
2415

433

2009
Public
Privat
U
R
U
R
995 82
45
1
85 16 205 12
13
0 342 40
2269

U - urban
R – rural
Sursa datelor: Biroul de Biostatistică şi Informatică al D.S.P. Braşov, 2009

În momentul de faţă, din cauza nivelului scăzut de salarizare, continuă fenomenul
migraţiei personalului medical din sectorul public către alte domenii şi mai ales către alte
ţări. Astfel, în 2009, în judeţul Braşov, erau înregistraţi 1.077 medici şi 2.269 personal
mediu, faţă de 1.092 medici şi 2.559 personal mediu, câţi erau în 2005, comparativ cu
creşterea numărului de locuitori ai judeţului de la 595.211 (la 1 iulie 2005), la 597.439 (la
1 iulie 2009).
În sectorul privat, însă, numărul medicilor a crescut de la 16 în 2005 la 46 în 2009. În
ultimii 5 ani a crescut numărul personalului medical mediu şi în sectorul privat, însă întrun ritm mai lent decât cel înregistrat în cazul medicilor (433 în 2008 faţă de 349 în 2005).
Deşi beneficiază de dotări la standarde europene, Serviciul de Ambulanţă Braşov se
confruntă, de asemenea, cu insuficienţa personalului medical cauzată, în principal, de
nivelul scăzut de salarizare. Din acest motiv, Ambulanţa Braşov funcţionează cu doar 18
echipaje din cele 24, cât ar fi normal, şi utilizează doar 32 din cele 43 de vehicule pe
care le are în dotare în momentul de faţă.
Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte UPU-SMURD, care funcţionează cu doar
jumătate din personalul medical necesar: aproximativ 150 cadre medicale faţă de 300.
Principala nemulţumire a personalului medical o reprezintă salarizarea. În acelaşi timp,
potrivit unui studiu realizat anul trecut de Colegiul Medicilor din România, insatisfacţiile
medicilor sunt legate şi de condiţiile generale în care îşi desfăşoară activitatea
personalul din domeniul sanitar: starea fizică şi igienică a clădirilor din serviciile publice
de sănătate, de numărul personalului angajat faţă de cel necesar, dar şi de asigurarea
necesarului de medicamente şi de dotarea cu echipamente tehnice a unităţilor sanitare.

3

Fără personalul mediu sanitar din cadrul cabinetelor stomatologice şi farmaciilor private.
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Reducerea salariilor în sistemul sanitar riscă să ducă la un blocaj la sistemului, datorită
numărului mare de personal medical şi sanitar care părăseşte sistemul optând pentru
găsirea unui loc de muncă în străinătate.
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2.4. Protecţie socială
Sistemul de protecţie socială cuprinde acele măsuri care vizează prevenirea, limitarea
sau înlăturarea acelor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanelor defavorizate, de aceea serviciile şi prestaţiile sociale sunt acordate în
vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de incluziune socială.
Sistemul de asistenţă socială poate fi structurat după două criterii: al vârstei (copii,
tineri, adulţi, vârstnici) şi al problemelor cu care se confruntă aceste categorii (copii
părăsiţi, persoane cu dizabilităţi, nevăzători, persoane cu sindromul Down, şomeri,
persoane supuse violenţei în familie).

2.4.1. Servicii de asistenţă pentru minori
După anul 1989, în judeţul Braşov au apărut mai multe fenomene negative cu privire la
starea socială a copiilor. Natalitatea a scăzut drastic, a crescut numărul copiilor părăsiţi,
condiţiile din căminele de stat pentru copii nu au îndeplinit standarde normale pentru
desfăşurarea activităţilor, a apărut fenomenul „copiii străzii” şi s-a dezvoltat procesul de
adopţie. Toate aceste elemente au condus la formarea şi consolidarea sistemului public
de protecţie socială.
În ultimii ani, complementar cu sistemul public de protecţie socială, s-a dezvolatat şi
sectorul privat, prin apariţia unor furnizori acreditaţi de servicii sociale, fapt ce a condus
la creşterea numărului de organisme care pot acorda asistenţă persoanelor şi familiilor
aflate în dificultate şi la diversificarea serviciilor acordate.
Numărul de copii aflaţi în sistemul public de protecţie socială a avut o tendinţă constant
crescătoare până în anul 2004, când în sistem erau încadraţi 2.577 de copii.
Ulterior, efectivele de copii au început să scadă, în anul 2009 fiind cu 262 de copii mai
puţin.
Numărul de copii încadraţi în sistemul public de protecţie socială
2000
646
55

2004
913
295

2009
959
344

Plasament la Serviciul de tip Rezidenţial - DGASPC

750

987

655

Plasament la Serviciul de tip Rezidenţial – OPA

139

382

170

0

0

187

Plasament familial (familii substitutive)
Plasament la Asistent Maternal Profesionist

Îngrijire în centre de zi

Total
1.590
2.577
2.315
Sursa datelor: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Braşov, 2010

În perioada 2007-2009, au fost părăsiţi în maternitate, secţii de pediatrie sau alte secţii
de spital 351 de copii. În urma consilierii primite din partea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov, 47% dintre aceştia s-au
reîntors în familia naturală, iar 23% au fost plasaţi la un asistent maternal profesionist.
Copiii cu dizabilităţi (handicap grav) pot beneficia de asistenţă şi servicii specializate de
tip rezidenţial sau de recuperare în 5 centre, 3 dintre acestea aflându-se în municipiul
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Braşov, unul în municipiul Codlea şi unul în comuna Şercaia. În prezent, în cele 5
centre din judeţ, sunt ajutaţi 99 de copii.
Principalele categorii de copii care beneficiază de protecţie în cadrul centrelor publice şi
private care oferă servicii sociale, sunt: copii cu dizabilităţi, copii abuzaţi/neglijaţi, copii
rromi, cupluri copii-mame, copii ai străzii etc.

2.4.2. Servicii de asistenţă pentru tineri şi adulţi
Aceste categorii sociale se confruntă cu mai multe fenomene negative: şomajul,
emigrarea, creşterea nivelului de sărăcie, delicvenţa, creşterea violenţei în familie şi a
numărului divorţurilor.
Tinerii, în special cei care părăsesc sistemul care oferă serviciile de protecţie socială,
reprezintă o categorie cu risc de marginalizare şi excluziune socială din mai multe
motive: nu dispun de o locuinţă şi nu au posibilităţi de închiriere sau de cumpărare; nu
au mijloace proprii de subzistenţă; întâmpină greutăţi la angajare, fiind expuşi şomajului;
sunt expuşi vagabondajului şi delicvenţei; cad adesea victime criminalităţii, consumului
de droguri.
În judeţul Braşov există 7 centre de zi private, în care tinerii beneficiază de asistenţă şi
suport, de adăpost pe timp de noapte sau educaţie pentru prevenţia consumului de
droguri, de consiliere specifică pentru integrarea în societate.
Conform datelor furnizate de DGASPC Braşov, în sistemul de protecţie socială sunt în
prezent un număr de 187 de copii, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, care vor părăsi
sistemul în următorii 5 ani. După împlinirea vârstei de 18 ani, tânărul poate să solicite
menţinerea măsurii de protecţie până la finalizarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26
de ani, sau poate solicita menţinerea măsurii de protecţie cel mult 2 ani, dacă există risc
de excluziune socială, deci, până la găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinţe.
La 31 martie 2010, un număr de 242 de tineri cu vârsta între 18-26 de ani sunt încă
încadraţi în sistemul de protecţie socială, 71% dintre aceştia aflându-se în cadrul
DGASPC Braşov. Având în vedere că, această categorie, urmează să părăsească
sistemul de protecţie socială în următorii ani, necesită o atenţie deosebită şi măsuri
speciale în vederea incluziunii sociale.
În judeţul Braşov există o serie de organisme, publice sau private, în care aceşti tineri
beneficiază de asistenţă şi suport în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă
independentă, de adăpost de noapte sau educaţie pentru prevenţia consumului de
droguri. Aceste servicii se adresează atât tinerilor care se află încă în instituţii de
ocrotire, cât şi celor care le-au părăsit deja, dar care au nevoie de sprijin pentru a deveni
independenţi din punct de vedere financiar, profesional etc.

Tip de sprijin
Asistenţă şi
sprijin

Denumire instituţie/furnizor
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC),
Adăpostul de Zi şi de Noapte /Primăria Braşov (AZN),
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor (AIUPSV),
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională
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Integrare socio
profesională

Formare
profesională

(ADDIP),
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Adăpostul de Zi şi de Noapte (Primăria Braşov),
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor,
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională,
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Adăpostul de Zi şi de Noapte (Primăria Braşov),
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor,
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională,
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT
Adăpostul de Zi şi de Noapte (Primăria Braşov)
Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor

Consiliere
Găzduire
temporară

Sursa datelor: DGASPC Braşov, 2010

2.4.3. Servicii de asistenţă pentru vârstnici
Acest segment de populaţie este predominant în societatea românească, dar şi la nivelul
judeţului Braşov, confruntându-se cu probleme sociale: pensii mici, incapacitatea
financiară de a-şi asigura condiţii decente pentru sănătate, sărăcia extremă, abandonul
la care sunt supuşi de familii.
În anul 1990, în judeţul Braşov erau înregistraţi 90.057 de pensionari, în timp ce în luna
decembrie 2009, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Braşov figurau 131.227 de
pensionari, cu 34% mai mult faţă de anul 1990.
Numărul mediu de pensionari, pe categorii (2001 - 2009)
2001
Pensionari de asigurări sociale de stat
127.154
Pensionari agricultori
13.876
Total
141.030
Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Braşov

2005

2009

125.874
6.842
132.716

131.227
4.566
135.793

dif.rel.
4.073
-9.310
-5.237

dif.abs.
3,20%
-67,09%
-3,71%

În ansamblu, raportat la anul 2001, numărul total de pensionari a înregistrat o scădere
de aproximativ 4%. În pofida acestei scăderi, pensionarii reprezintă aproape un sfert
(23%) din populaţia totală a judeţului, crescând, astfel, gradul dependenţă al acestei
categorii sociale.
Raport persoane ocupate/pensionari în anul 2008
Nivel

Număr de
pensionari

Populaţia ocupată

Naţional
4.663.606
Regional
628.201
Judeţean
133.995
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

8.747.000
1.046.500
239.600

Raport
pensionari/popuaţie
ocupată
1,87
1,66
1,78
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În perioada analizată (2001-2009) se evidenţiază o creştere importantă în rândul
pensionarilor care beneficiază de pensie anticipată parţială4. De cele mai multe ori, este
vorba de persoane de peste 55 de ani, disponibilizate, lipsite de alternative pe piaţa
muncii şi care se văd nevoite să recurgă la această soluţie, pentru a-şi asigura o sursă
de venit.
Alte categorii care au înregistrat trenduri crescătoare au fost pensionarii cu vechime
integrală (8%) şi pensionarii care şi-au pierdut capacitatea de muncă (32%).
Preconizatele schimbări ale legislaţiei în domeniu, vor îngreuna şi mai mult situaţia
vârstnicilor, vor creşte rata de sărăcie şi gradul de dependenţă al acestei categorii
sociale.
În anul 2009, pensia medie de asigurări sociale era de 856 de lei, cu 16% mai mare
decât media din regiune, în timp ce pensia pentru agricultori era de 303 lei.
Ca urmare a procesului de recorelare derulat la nivel naţional de instituţiile responsabile,
cuantumul pensiilor s-a majorat în ultimii ani. După cum reiese din analiza comparativă
de mai jos, în anul 2009 doar 8% din pensionarii din mediul rural, respectiv 3% în mediul
urban, aveau pensii mai mici de 300 de RON. Acest procent s-a diminuat considerabil
dacă luăm în considerare că în 2001, 93% dintre pensionari aveau o pensie sub 300 de
RON.
Ponderea pensionarilor în funcţie de cuantumul pensiei, pe medii de rezidenţă, 2009
Asigurări Sociale de Stat

Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Braşov
Pensii pentru Agricultori, 2009
Valoare pensiilor
Rural
Urban
< 300 RON
26%
42%
301 - 600 RON
74%
58%
601 - 900 RON
0%
0%
Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Braşov

4

Asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare
cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult
5 ani.
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Situaţia se menţine însă în ceea ce îi priveşte pe pensionarii agricultori, care în proporţie
de 26% au încă pensii sub 300 de lei, diferenţa până la 100% fiind reprezentată de cei
cu pensii între 301 şi 600 de lei.
În 2009, 57% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat aveau pensii cu
valoarea cuprinsă între 601 şi 1200 de lei, 17% cu valoarea între 1201 şi 2000 de lei,
respectiv 1% cu pensii peste 2000 de lei.
Prognozele demografice arată că, până în anul 2030, numărul vârstnicilor va
creşte progresiv. De aceea, sunt necesare acţiuni care să le asigure condiţii de bază în
ceea ce priveşte protecţia socială şi servicii de specialitate adaptate: cantine sociale,
cămine de bătrâni, cluburi care să-i activeze în societate.
La sfârşitul anului 2009, în judeţul Braşov existau 11 centre care acordau servicii sociale
specializate persoanelor vârstnice. În cadrul a 7 cămine de bătrâni, persoanele în vârstă,
lipsite de resurse financiare sau care nu au o locuinţă, pot beneficia de găzduire (pe
perioadă (ne)determinată), de îngrijire medicală sau de consiliere socială, iar în cadrul
centrelor de zi (4) îşi pot petrece tipul liber, pot desfăşura activităţi socio-culturale sau
pot primi consiliere în diferite domenii.

2.4.4. Persoane cu dizabilităţi
Alte categorii sociale ce necesită sprijin sunt nevăzătorii, bolnavii de cancer, persoanele
cu handicap locomotor, bolnavii hepatici, copiii şi adulţii HIV pozitiv. Pentru aceste
persoane există, pe lângă instituţiile de stat funcţionează asociaţii şi fundaţii care
încearcă să rezolve parţial problemele de sănătate.
O problemă cu care sunt confruntate persoanele cu dizabilităţi este abandonul total din
partea familiei. Mare parte dintre copiii şi persoanele adulte cu dizabilităţi
instituţionalizate în centrele pentru persoanele cu handicap, au întrerupt legătura cu
familia naturală extinsă încă de la naştere.
Numărul total al persoanelor cu handicap neinstituţionalizate din judeţul Braşov, la
sfârşitul anului 2009, era de 13.683, dintre care 1.106 copii şi 12.577 de adulţi, 67%
dintre copii, respectiv 77% dintre adulţi provenind din mediul urban. Între aceste
persoane, un număr de 4.013 suferă de handicap grav, pentru ei neexistând decât două
servicii specializate de tip rezidenţial pentru recuperare.
Numărul persoanelor cu handicap neinstituţionalizate
care necesită protecţie, pe categorii de handicap, 2009
Tip de
handicap
Fizic
Somatic
Auditiv

5

Copii
5
(I+II+III+IV)

Adulţi
(I+II+III+IV)

38
214
59

1.650
3.383
545

Grad de handicap: I – grav, II – Accentuat, III – Mediu, IV - Uşor
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48
Vizual
Mental
65
591
Psihic
Asociat
91
0
HIV / SIDA
Boli rare
0
0
Surdocecitate
Total
1.106
TOTAL
Sursa datelor: DGASPC Braşov

2.749
1.502
1.934
688
106
18
2
12.577
13.683

Din totalul persoanelor neinstituţionalizate, 65% suferă de handicap somatic, vizual sau
psihic.
În evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, sunt
157 de persoane adulte cu handicap, instituţionalizate în centre pentru persoane cu
handicap (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Timiş, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf.
Anton, Centrul de recuperare reabilitare persoane cu handicap Şercaia) şi 57 de
persoane adulte instituţionalizate în alte centre.

2.4.5. Infrastructura de protecţie socială
Infrastructura socială din judeţul Braşov este organizată la nivelul mai multor instituţii de
stat şi organizaţii non-guvernamentale, asociaţii şi fundaţii religioase şi etnice.
În anul 2008, în judeţul Braşov existau 5 cantine de ajutor social, cu o capacitate totală
de 580 de locuri şi un număr mediu zilnic de beneficiari de 406 persoane care provin din
familii sărace, vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi, precum şi alte categorii defavorizate
din judeţul Braşov.
În sistemul public de protecţie socială, în subordinea DGASPC Braşov, există 10
complexe de servicii pentru copii, 3 complexe de servicii pentru adulţi, 1 centru maternal
şi 2 centre de recuperare. În cadrul complexelor există unul sau mai multe centre (casă
de tip familial, centru de plasament, centru de reabilitare şcolară etc.) care asigură
servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, educaţie şi recuperare pentru
beneficiari.
Număr de
centre

Capacitate

în subordinea Consiliilor Locale

9

410

407

103

în subordinea DGASPC

5

130

101

71

17

896

677

106

31

1.436

1.185

280

Servicii de îngrijire de zi
pentru copii

în subordinea OPA

6

Total
Sursa datelor: DGASPC Braşov

Număr de
copii

Număr de
angajati

La sfârşitul anului 2009, în judeţul Braşov existau un 31 de centre de zi (14 în mediul
rural), în care beneficiau de sprijin 1.185 de copii aflaţi în situaţii de risc, copii cu
6

OPA – Organism Privat Autorizat/Acreditat
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dizabilităţi, copii rromi, tineri etc. 57% dintre aceştia beneficiază de îngrijire în cadrul
centrelor de zi aflate în subordinea unor Organisme Private Acreditate/Autorizate.
Servicii de tip rezidenţial pentru copii, 2010
Număr
de centre

Capacitate

Număr de
copii

în subordinea OPA

20

226

170

140

în subordinea DGASPC

23

588

651

489

Total
Sursa datelor: DGASPC Braşov

43

814

821

629

Număr de
angajati

În ceea ce priveşte serviciile de tip rezidenţial, 48% dintre acestea sunt reprezentate de
casele de tip familial, în care copii/tinerii sunt găzduiţi pe perioadă nedeterminată şi
beneficiază de îngrijire, asistenţă medicală, programe de educaţie şi recuperare potrivit
nevoilor proprii ale fiecăruia. 72% din copiii aflaţi în centrele rezidenţiale beneficiază de
protecţie în unităţile publice, aflate în subordinea DGASPC.
28 de centre, publice şi private, din judeţul Braşov, oferă servicii de asistenţă socială
persoanelor adulte aflate în dificultate. În funcţie de problemele pe care le întâmpină,
acestea pot beneficia de găzduire, de activităţi de consiliere şi de petrecere a timpului
liber, de servicii de reabilitare şi recuperare, de adăpost de noapte, de îngrijire la
domiciliu etc.
Centre publice şi private pentru persoane adulte, 2010
Tip serviciu
Categorie
Cămine
Persoane vârstnice
Centre de zi
Îngrijire şi asistenţă
Persoane cu handicap
Recuperare/reabilitare
Centre de zi
Centru rezidenţial
Persoane fără adăpost
Centru de zi
Adăpost de noapte
Centru social de urgenţă
Unitate medico-socială
Alte persoane în situaţii de risc
Centru de îngrijiri paliative
Centre/servicii de îngrijire la domiciliu
Sursa datelor: DGASPC Braşov

Număr
7
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3

La sfârşitul anului 2009, existau 518 persoane specializate care se ocupau cu protecţia
copiilor în centrele publice de plasament, 189 de asistenţi maternali profesionişti şi 1.796
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap (551 pentru copii). Cel mai mare
număr de asistenţi personali este în municipiile Braşov (22%), Făgăraş (10%), Codlea
(6%), Săcele (6%) şi oraşul Zărneşti (6%).
Sistemul privat de protecţie socială a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, ca
urmare a apariţiei ONG-urilor, care încearcă să ofere soluţii pentru varietatea de
probleme cu care se confruntă categoriile sociale defavorizate. Avantajul acestora este
reprezentat de modernizarea bazei materiale şi formarea continuă a personalului.
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În anul 2010, în judeţul Braşov activau în acest domeniu 69 de ONG-uri. Cea mai mare
parte dintre acestea se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc (părăsiţi, copii ai străzii,
care provin din medii sărace, cu dizabilităţi, cu sindromul down), având drept obiectiv
prevenirea marginalizării şi reintegrarea acestora în societate.
Alte categorii de persoane care pot beneficia de sprijin în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor
din domeniu, sunt: victimele violenţei în familie, bolnavii incurabili, adulţii cu dizabilităţi,
mamele tinere aflate în situaţii de risc, tinerii care părăsesc sau care se pregătesc să
părăsească sistemul de protecţie socială, persoane cu probleme de sănătate mintală
etc.

2.4.6. Prestaţii sociale
Conform datelor oferite de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Braşov, la sfârşitul
anului 2009, la nivelul întregului judeţ exista un număr de 8.045 de dosare prin care se
acordă ajutor social (conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat), cu 30%
mai puţin faţă de anul 2005, 56% dintre acestea provenind din mediul rural.
Municipiul Săcele se remarcă constant în ultimii 5 ani prin cel mai mare număr de
beneficiari, la sfârşitul anului 2009 existând 758 de familii/persoane singure care au
obţinut venitul minim garantat. Cea mai mare pondere în rândul acestora, respectiv 98%,
o au reprezentanţii etniei rrome, din cartierul Gârcini. De altfel, localităţile cu mulţi
beneficiari de ajutor social, sunt acelea în care comunităţile de rromi sunt importante din
punct de vedere numeric, ponderea acestora fiind în cele mai multe cazuride peste 70%
din totalul beneficiarilor. La polul opus se situează comunele Drăguş, Sânpetru şi
Holbav, cu cei mai puţini beneficiari ai venitului minim garantat.
Conform datelor colectate de la nivelul primăriilor din judeţ, situaţia beneficiarilor de venit
minim garantat este următoarea:
Beneficiari ai venitului minim garantat, 2006 - martie 2010
2006

2007

2008

2009

2010
(martie)

dif. abs.
20092006

dif. rel
2009-2006

total dosare,

21.131

20.351

17.867

17.613

9.643

-3.518

-17%

din care rromi
numar total de
beneficiari,

14.339

13.871

12.150

11.885

6.706

-2.454

-17%

46.849

46.902

39.657

42.605

23.165

-4.244

-9%

din care rromi
27.344
25.522
21.664
23.844
valoare (lei)
9.487.056 11.320.146 10.057.679 10.932.662
Sursa datelor: Primăriile localităţilor din judeţul Braşov, 2010

18.465

-3.500

-13%

2.888.059

-3.518

-17%

Se remarcă, astfel, un trend descendent în toate privinţele – număr total de dosare, de
beneficiari, valoarea totală a ajutoarelor sociale. Proporţia populaţiei de etnie rromă din
totalul beneficiarilor de ajutor social, se menţine, însă, în general constantă – 54% –
58%, cu excepţia anului 2010 (martie), când aproximativ 80% din totalul beneficiarilor
sunt etnici rromi.
Din tabelul de mai sus rezultă că în primele 3 luni ale anului 2010, numărul de dosare
este de peste 50% din totalul dosarelor din 2009. Creşterea numărului de asistaţi este în
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strânsă legătură cu scăderea nivelului de trai al populaţiei, ca urmare a pierderii locurilor
de muncă, generată de restructurările care au avut loc pe piaţa muncii începând cu anul
2009. Acest lucru se evidenţiază şi în tabelul de mai jos care conţine distribuţia
numărului de dosare pentru venitul minim garant şi a valorii acestora, pe medii de
rezidenţă:
2006
2009
2010 (martie)
dosare
valoare
dosare valoare dosare valoare
rural
75%
66%
75%
78%
78%
93%
25%
34%
25%
22%
22%
7%
urban
total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sursa datelor: Primăriile localităţilor, 2010

În timp ce distribuţia pe medii de rezidenţă a dosarelor pentru acordarea venitului minim
garantat, nu a înregistrat fluctuaţii mari, se poate observa că din totalul sumelor cheltuite
pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure cu venituri sub nivelul venitului minim
lunar garantat, cea mai mare pondere revine locuitorilor din mediul rural. Astfel, se
constată un trend ascendent (creştere 12% în anul 2009), culminând în primele 3 luni
ale lui 2010 cu un procent de 93% din totalul cheltuielilor, pentru asistarea cazurilor
sociale din zona rurală.
În ceea ce priveşte valoarea totală a ajutoarelor sociale acordate la nivel de judeţ,
aceasta a crescut cu 15% în 2009, faţă de 2006.
Numărul mare de asistaţi pune o presiune semnificativă asupra bugetelor autorităţilor
publice locale, reducând posibilităţile de a face investiţii pentru dezvoltarea propriilor
localităţi, singura oportunitate în aceste cazuri fiind atragerea unor investitori sau a
fondurilor externe nerambursabile.
În luna decembrie 2009, 65.468 de familii/persoane singure cu venituri reduse din
judeţul Braşov au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei, valoarea acestuia
variind în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie/persoană singură. În
acelaşi an, în 18 localităţi din judeţ mai mult de un sfert dintre familii au beneficiat de
astfel de ajutoare.
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, evoluţie 2005-2009
decembrie
2005
urban rural

decembrie
Urban2006
rural

decembrie
2007
urban rural

Energie termică
13.607
0 21.206
0 21.304
0
Gaze naturale
20.076
5.260 36.703
8.475 36.821
8.503
7
Lemne
0
0
0
0
3.057 21.364
8
Lemne
2.171
7.437
2.149
6.708
2.149
7.563
Total rural/urban 35.854 12.697 60.058 15.183 63.330 37.430
48.551
75.242
100.760
Total general
Sursa datelor: Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Braşov

decembrie
2008
urban rural

decembrie
2009
urban rural

7.829
23.429
5.596
1.244
38.098

5.655
21.560
5.575
1.482
34.272

0
5.719
23.069
5.552
34.340
72.438

7

se plăteşte de la 01.01.2007 în conformitate cu O.U.G. nr. 107/2006 de modificare a O.U.G. nr. 5/2003,
persoanelor singure sau familiilor ce nu sunt beneficiare de ajutor social
8
se plăteşte persoanelor singure sau familiilor ce sunt beneficiare de ajutor social
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0
4.422
20.814
5.960
31.196
65.468
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Ca urmare a procesului de debranşare a populaţiei de la sistemul centralizat de
furnizare a energiei termice şi a introducerii centralelor proprii de apartament, în
decembrie 2009, numărul de ajutoare acordate celor care utilizează energia termică
pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde a scăzut cu aproximativ 73% (5.655)
faţă de anul 2005.
Alte tipuri de prestaţii sociale acordate persoanelor cu venituri reduse sunt alocaţia
complementară şi cea de susţinere pentru familia monoparentală. Acestea se
acordă lunar acelor familii (soţ, soţ, soţie şi copii de până la 18 ani aflaţi în întreţinere),
respectiv familiilor monoparentale care realizează venituri de până la 470 de lei.
Cuantumul alocaţiei variază între 50-70 de lei (alocaţia complementară) şi 70-90 de lei
(alocaţia de susţinere), în funcţie de numărul de copii. Pentru cei care beneficiază şi de
ajutor social, cuantumul alocaţiei creşte cu 25%.
În anul 2009, în judeţul Braşov, 8.179 de familii au beneficiat de alocaţie complementară
şi 7.433 de alocaţie de susţinere
Cel mai mare număr de alocaţii se acordă în municipiul Săcele - 1.115, din care 528
alocaţii complementare şi 587 alocaţii de susţinere, fapt ce reflectă un nivel de trai destul
de redus pentru o parte a populaţiei din localitate. Cel mai frecvent aceste prestaţii
sociale sunt acordate familiilor de etnie rromă.
Alte localităţii în care numărul beneficiarilor este ridicat sunt: municipiul Făgăraş (472),
oraşul Zărneşti (353), comuna Tărlungeni (315), comuna Prejmer (230).
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2.5. Şomajul
Cea mai gravă problemă socială întâlnită în rândul tinerilor şi adulţilor este şomajul,
problemă apărută ca urmare a disponibilizărilor masive, în special în zona urbană
industrializată (Braşov, Făgăraş, Victoria şi Zărneşti).
Situaţia şomerilor la 31 decembrie, evoluţie 2003-2009

Sursa datelor: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Braşov, 2010

Începând cu anul 2004, în judeţul Braşov a existat un trend descendent al numărului de
şomeri aflaţi în evidenţele Agenţiei Judeţene, trend care a continuat până în anul 2008 şi
care s-a dotorat creşterii economice înregistrate până în acel moment şi diversificării
ofertelor existente pe piaţa forţei de muncă din judeţ.
Efectele crizei financiare declanşate spre finalul anului 2008, s-au reflectat şi în
scăderea nivelului de ocupare a forţei de muncă. Astfel, în anul 2009 s-a dublat numărul
de şomeri înregistraţi – indemnizaţi şi neindemnizaţi, o pondere mai mare a având
şomerii din mediul urban (63%).
Structura şomerilor indemnizaţi pe studii, la 31 decembrie

fără studii medii
cu studii medii
cu studii superioare

2003
9.863
4.701
1.068

2004
6.033
3.269
844

2005
5.687
2.503
572

2006
3.528
1.829
507

2007
3.792
1.748
526

2008
2.080
1.171
404

2009
7.815
3.920
1.563

Sursa datelor: AJOFM Braşov, 2010

În ceea ce priveşte structura pe studii a şomerilor, în perioada analizată se poate
observa o creştere a ponderii şomerilor indemnizaţi cu studii superioare, ajungând de la
7% din total în anul 2003, la 12% în 2009. Mai mult, raportat la anul 2008, numărul
şomerilor cu studii superioare a crescut de aproape 4 ori.
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O analiză a şomerilor în funcţie de grupele de vârstă, evidenţiază o creştere
semnificativă a tuturor categoriilor, cei mai afectaţi fiind şomerii tineri între 25-29 de ani
(o creştere de aproape 6 ori), respectiv 30-39 de ani (o creştere de aproape 4 ori). În
decembrie 2009, tinerii cu vârsta până în 30 de ani reprezentau 18% din totalul
şomerilor, fapt ce reflectă o problemă serioasă a sistemului de pregătire profesională în
raport cu cerinţele existente în prezent pe piaţa forţei de muncă.
Structura şomerilor pe grupe de vârstă,
decembrie 2008 şi 2009

2008
2009
sub 25 ani
518
1.388
25 - 29 ani
159
1.040
30 - 39 ani
568
2.586
40 - 49 ani
1.164
3.847
50 - 55 ani
832
2.837
peste 55 ani
414
1.600
Sursa datelor: AJOFM Braşov, 2010

Dif.
abs.
870
881
2.018
2.683
2.005
1.186

Ponderea şomerilor pe grupe de
vârstă, decembrie 2009
Dif.
rel.
168%
554%
355%
230%
241%
286%

O altă categorie afectată, este cea a persoanelor de peste 50 de ani care, în 2009,
reprezentau 30% din totalul şomerilor, confruntându-se, în plus, cu problema scăderii
oportunităţilor de a găsi un loc de muncă pe măsura avansării în vârstă. Acest fapt se
datorează şi unei flexibilităţi mai reduse în a urma cursuri de calificare/recalificare în
vederea reconversiei profesionale.
Conform datelor furnizate de AJOFM Braşov, în decembrie 2009 mai puţin de 10% din
totalul şomerilor de peste 45 de ani (aflaţi în evidenţe) au urmat cursuri de
calificare/recalificare/specializare.
În ceea ce priveşte rata şomajului, în perioada analizată, judeţul Braşov s-a situat
constant peste media înregistrată la nivel naţional, având un trend descendent până în
2008 (cu o singură excepţie - 2004). Dacă la nivel naţional rata şomajului a cunoscut o
creştere de 77% în anul 2009 (faţă de 2008), la nivel judeţean aceasta s-a dublat.
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Rata şomajului (%), evoluţie 2002-2009 (comparaţie nivel naţional şi judeţean)

Sursa datelor: AJOFM Braşov, 2010

Instituţiile guvernamentale au încercat să ofere mai multe soluţii şi măsuri de protecţie
socială prin indeminzaţia de şomaj, prin cursuri pentru calificarea şi recalificarea
şomerilor, precum şi prin plăţi compensatorii.
Categorii de cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor (mii RON)
Indicatori
Indemnizaţie de şomaj
Cheltuieli pentru formarea profesională
Plata absolvenţilor
Plăţi pentru stimularea absolvenţilor
Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează
înainte de expirarea perioadei de şomaj
Combaterea marginalizării sociale
Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă
Plăţi pentru stimularea angajatorilor care angajează
şomeri din categoria defavorizaţi
Plăţi compensatorii efectuate în cadrul programelor
de restructurare, privatizare şi lichidare
TOTAL CHELTUIELI

2005
25.329
473
886
-

2007
24.358
760
502
69

2009
53.629
134
1.308
77

743
298
70

912
685
102

856
358
113

2.535

3.727

2.417

32.080
62.414

4.540
35.654

5.790
64.682

Sursa datelor: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, 2010

Tabelul de mai sus reflectă o creştere semnificativă a numărului de şomeri indeminzaţi,
cu 112% faţă de anul 2005. Creşterea este cauzată de ponderea mare a angajaţilor care
şi-au pierdut locul de muncă în a doua jumătate a lui 2008 şi în cursul lui 2009, ca
urmare a restructurărilor care au avut loc pe piaţa forţei de muncă.
Alte categorii de cheltuieli al căror cuantum a crescut în 2009, sunt plata absolvenţilor,
care vizează stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă, pe durată
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nedeterminată, a absolvenţilor de instituţii de învăţământ (creştere de 48%) şi plăţile
pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, în localităţi aflate la o distanţă mai mare de
50 de km (creştere de 60%).
În ceea ce priveşte cuantumul total al cheltuielilor efectuate cu protecţia socială a
şomerilor, raportat la anul 2005 creşterea este de doar 3%, însă faţă de anul 2008
creşterea este de 84% şi este determinată de dublarea numărului de şomeri indemnizaţi.
Având în vedere că jumătate din cheltuielile realizate în anul 2005 au reprezentat plăţi
compensatorii acordate pentru angajaţii disponibilizaţi din marile întreprinderi braşovene
(Roman, Rulmentul, Tractorul, Nitramonia), depăşirea acestui cuantum în anul 2009,
evidenţiază situaţia dificilă în care se află o parte importantă a forţei de muncă din judeţ.
Alte probleme cu care se confruntă populaţia judeţului sunt gradul ridicat de sărăcie,
precum şi fenomenul migrării fie spre zona rurală sau alte oraşe, fie în străinătate.
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Analiza SWOT – SOCIAL (locuinţe, educaţie, sănătate, protecţie socială)
Puncte Tari
Locuinţe



număr important de investiții rezidenţiale realizate în zona metropolitană Braşov
cetăţenii din zona Făgăraş care muncesc peste hotare investesc în construcţii şi
reabilitări de locuinţe în comunităţile din care provin

Puncte Slabe
Locuințe



Educaţie












existenţa centrului universitar Braşov - o universitate publică şi trei private, care
asigură o ofertă educaţională variată
21 de departamente de cercetare (în cadrul Universităţii Transilvania) pentru
dezvoltarea de produse şi tehnologii High-Tech
construcţia noului Centru de Cercetare din cadrul Universităţii Transilvania
trei unităţi de învăţământ preuniversitar cu statut de școală europeană (în
municipiul Braşov)
investiţii realizate pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, atât în mediul
urban, cât şi în mediul rural
învăţământ în limbile minorităţilor (maghiară şi germană)
existenţa Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov şi a
furnizorilor de formare profesională continuă
dezvoltarea şi derularea de proiecte comunitare şi parteneriate educaţionale
existenţa sistemului after school
număr de calculatoare/elev în continuă creştere performanţe deosebite obţinute
de elevi în competiţii naţionale şi internaţionale
calitatea învăţământului în limbile minorităţilor este vizibilă în rezultatele elevilor
la concursuri naţionale şi internaţionale şi în obţinerea unor burse de studiu

Sănătate






existența unui număr important de farmacii şi cabinete stomatologice în mediul
urban şi în mediul rural
personal medical bine pregătit
medici de familie care acordă asistenţă directă şi personală
existenţa Unităţii de Primire Urgenţă de tip SMURD (Serviciu Mobil de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare)
servicii medicale îmbunătăţite (aparatură modernă) oferite în cadrul a 5 spitale
private

Protecție socială





la nivelul judeţului Braşov există un sistem şi o strategie privind asistenţa
socială; existenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Braşov
existența rețelei de servicii sociale oferite în centre rezidenţiale, centre de zi,
adăposturi de noapte, centre de recuperare, centre maternale sau destinate
victimelor violenţei în familie
număr relativ mare de ONG-uri active în domeniul protecției sociale
existența serviciilor publice de asistență socială aflate în subordinea autorităților







suprafaţa locuibilă ce revine unei persoane este sub media existentă în Uniunea
Europeană
starea fizică generală a locuinţelor este precară – mulți proprietarii se află în
imposibilitatea de a susține financiar modernizarea clădirilor (fațade, acoperișuri,
casa scărilor, izolare termică)
dotarea improprie a majorităţii locuinţelor din mediul rural - lipsa băilor, a
grupurilor sanitare în interior, a reţelei interne de alimentare cu apă
oferta de locuinţe sociale şi nu numai, nu acoperă cererea existentă pe piaţă, din
cauza investiţiilor reduse realizate din fonduri publice
populaţia cu grad ridicat de sărăcie, în special cea de etnie rromă, locuieşte în
condiţii improprii: număr foarte mare de persoane pe locuinţă, lipsa dotărilor de
bază
prețurile ridicate ale imobilelor de locuit limitează accesul unor categorii de
populație la locuințe noi (ex. tineri)
în zona Rupea lipsesc investiţiile în locuinţe noi şi reabilitarea celor existente,
rezultatul fiind degradarea progresivă, în special, a caselor săseşti din mediul
rural

Educţie
 subfinanţarea învăţământului reflectată în retribuirea personalului şi infrastructura
şcolară
 desființarea școlilor profesionale și de meserii ce ofereau calificări absolvenților
 curricula de învățământ practicată nu e adaptată cerințelor pieței muncii
 rată crescută a abandonului şcolar în rândul elevilor (clasele I-VIII) din
comunităţile de rromi (Săcele 61%, Mândra 60%, Vulcan 64%, Zărneşti 67%,
Bod 50%, Făgăraş 56%)
 distanţe relativ mari pe care elevii din mediul rural sunt nevoiţi să le parcurgă
pentru a putea urma cursurile unui liceu/colegiu
 fluctuaţie mare a cadrelor didactice, îndeosebi în mediul rural
 baza materială învechită mai ales în mediul rural (număr redus de săli de sport,
dotarea acestora etc.)
 statut juridic incert al spaţiilor în care funcţionează o parte din unităţile şcolare;
pierderea unor spaţii datorită politicii de retrocedare.
 lipsa unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare (săli de
spectacole, săli de sport, terenuri de agrement) în special rural
 raport mare studenţi/cadre didactice în învăţământul superior particular
 lipsa corelării curriculei educaţionale în învăţământul superior cu necesarul forţei
de muncă de pe piaţa muncii

Sănătate


număr scăzut al cadrelor medicale şi personalului sanitar din judeţ comparativ cu
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locale
parteneriate cu instituţii şi organizaţii internaţionale prin care se realizează
transfer de informaţie şi experienţă
reorganizarea sistemului de asistenţă socială prin unificarea sistemului de
protecţie socială (proceduri comune, schimb uşor de informaţii, armonizarea
serviciilor sociale)











nevoile medicale ale locuitorilor
numărul redus de personal medical specializat implicat în furnizarea de servicii
medicale (asistente medicale)
lipsa unui Spital Clinic Universitar, care să asigure pe plan local un sistem
integrat de servicii de sănătate (atât pentru tratament, cât şi pentru pregătirea
studenţilor)
unități sanitare care nu dețin dotări și echipamente suficiente și/sau performante
accesul dificil al locuitorilor din zona de nord a județului la servicii medicale din
cauza lipsei mijloacelor de transport în comun
lipsa unui sistem privat de asigurări de sănătate şi deficienţa organizatorică
pentru colectarea fondurior financiare de sănătate prin sistemul de stat
nivelul cheltuielilor în domeniu depăşeşte în mod nejustificat media europeană
lipsa serviciilor stomatologice de urgență
resurse materiale insuficiente în raport cu nevoile de funcționare, alocate de
administrația publică locală pentru finanţarea sistemului de sănătate
creşterea numărului persoanelor dependente de droguri în contextul lipsei unui
centru de tratament antidrog.

Protecție socială







numărul în creştere al persoanelor care beneficiază de sprijin din bugetele de
asigurări sociale (ajutor social, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii
complementare etc.) reflectă creşterea gradului de dependenţă a acestor
categorii faţă de sprijinul oferit de stat
infrastructura de acces destinată persoanelor cu dizabilităţi, lipseşte în mare
măsură (în mijloacele de transport în comun, clădirile în care funcţionează
instituţii publice)
grupuri defavorizate cărora le sunt asigurate insuficient servicii sociale (minori cu
nevoi speciale, adulţi cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani ieşiţi din centrele de
plasament, persoane în vârstă)
resurse financiare insuficiente alocate pentru funcționarea domeniului
diminuarea salariilor personalului specializat duce la diminuarea numărului de

specialişti precum: terapeuţi, kineto-terapeuţi, neuropsihiatrii, maseuri,
asistenţi sociali, psihologi





creşterea numărului de pensionari care se pensionează pentru pierderea
incapacităţii de muncă
creşterea numărului de pensionari care beneficiază de pensie parţială anticipată
creșterea numărului de şomeri indemnizaţi
creşterea şomajului şi creşterea numărului de persoane care nu mai beneficiază
de şomaj şi nu se pot încadra în muncă
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Oportunităţi

Riscuri

Locuințe

Locuințe

 legislaţia privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 derularea programelor de construcţii de locuinţe destinate închirierii pentru tineri
(ANL)
 existența programelor naționale pentru construcţia de locuinţe sociale
 recesiunea economică duce la scăderea preţului locuinţelor
 Legea PPP va încuraja construcţia de locuinţe noi





Educație

construirea ilegală de locuințe, în special în rândul grupurilor defavorizate comunitățile de rromi, va genera condiții neadecvate/improprii pentru locuit
degradarea iremediabilă a unor case din mediul rural, în special case săseşti
din zona Rupea
diminuarea veniturilor populaţiei şi condiţiile de creditare impuse de bănci
reduc posibilitatea obţinerii finanţării de către cetăţeni în vederea achiziţiei de
locuinţe noi

 accesarea de fonduri externe ale UE şi guvernamentale oferă posibilitatea de a
finanța construirea, reabilitarea, amenajarea sau dotarea infrastructurii de
sănătate, de învăţământ a judeţului Braşov
 accesarea programelor comunitare, europene şi a centrelor culturale străine în
vederea formării continue a cadrelor didactice
 dezvoltarea unei relaţii funcţionale între mediul universitar şi cel economic, prin
dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi crearea Institutului de Cercetare
Inovare Dezvoltare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă PRO-DD
 implicarea instituţiilor de învăţământ în derularea de programe şi proiecte de
mobilitate pentru elevi şi profesori
 creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ obligatoriu în cadrul
programului „a doua şansă”
 promovarea produselor de cercetare în rândul agenţilor economici
 sprijinirea elevilor care provin din medii sociale defavorizate
 diversificarea învăţământului particular

Educație

Sănătate



 crearea unui Spital Clinic Universitar poate conduce la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor medicale, precum şi la dezvoltarea învăţământului medical superior
 legea parteneriatului public privat va permite dezvoltarea sectorului public de
sănătate
 construirea a două clinici private noi în Braşov oferă alternative la sistemul
sanitar actual
 accesare de fonduri pentru realizare de sisteme informaționale in spitalele
publice
 externalizarea unor servicii nemedicale din cadrul spitalelor
 proiectului MAI de înfiinţare a unui centru de tratament antidrog la Recea Dejani

Protecție socială
 utilizarea tuturor posibilităţilor de finanţare pentru proiecte de infrastructură şi
proiecte sociale prioritare (din bugetul de stat pentru servicii de asistenţă













creşterea abandonului şcolar, în special în rândul absolvenţilor de gimnaziu
din mediul rural, (ca urmare a desfiinţării claselor din şcolile de arte şi meserii
din zona rurală), mulţi dintre aceştia fiind lipsiţi de resurse financiare necesare
pentru a urma cursurile unui liceu la oraş
posibila desfiinţare/comasarea unor unităţi de învăţământ, din cauza scăderii
numărului de elevi
închiderea/comasarea unor unităţi şcolare din cauza revendicării spaţiilor de
către proprietari
în unele comunități rurale evoluția demografică va duce la închiderea unor
grădinițe și școli, în timp ce în alte comunități (în general unde populația de
etnie rromă este majoritară) infrastructura preșcolară și școlară va fi
subdimensionată
salariile mici ale cadrelor didactice duc la creşterea numărului de cadre
didactice care părăsesc sistemul
lipsa corelării curriculei educaţionale cu necesarul forţei de muncă de pe piaţa
muncii va duce la o inflaţie de absolvenţi care nu se pot încadra în muncă,
sporind numărul şomerilor
recesiunea economică diminuează potenţialul şi interesul firmelor private în a
investi în cercetare-dezvoltare
menţinerea unei legislaţii care nu încurajează colaborarea agenţilor economici
cu unităţile şcolare
menţinerea decalajelor dintre performanţele elevilor din mediul urban şi mediul
rural datorită bazei materiale precare

Sănătate



migrarea personalului de specialitate, mai ales a celui înalt calificat şi
performant, cauzată de condiţiile de muncă din sectorul social, de salariile mici
şi lipsa echipamentelor/dotărilor performante
diminuarea numărului personalului medical implicat în oferirea serviciilor
medicale poate diminua calitatea serviciilor prestate
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socială, din fonduri structurale europene, precum şi din alte surse de finanţare
externe)
dezvoltarea sistemelor de pensii private, asigurări private etc.
crearea unei game specializate de servicii, în funcţie de nevoile beneficiarilor
(centre rezidenţiale, centre de zi, cămine pentru persoane vârstnice, centre de
criză, case de tip familial)
colaborare 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
încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii
alternative







creșterea costurilor colaterale în unităților sanitare generate de politicile
fluctuante de preț practicate de distribuitorii de medicamente
salariile mici ale personalului medical conduc la creşterea numărului celor
care părăsesc sistemul public
politica eliminării subvenţiilor la medicamente diminuează şansele unor
categorii sociale de a avea acces la tratamente adecvate bolilor de care
suferă
lipsa unui sistem coerent de prevenţie şi de tratament ambulator duce la
creşterea numărului de zile de internare şi implicit măreşte costurile per
pacient
lipsa unui sistem care să impună efectuarea de analize periodice obligatorii
creşte incidenţa bolilor greu curabile sau incurabile

Protecție socială









creșterea gradului de sărăcie a grupurilor defavorizate - în special rromi poate
influenta negativ dezvoltarea județului - creșteri bugetare, criminalitate,
abandon școlar
creşterea numărului beneficiarilor de servicii de asistenţă socială poate duce
la o înrăutăţire a problemelor actuale în ceea ce privește serviciile de protecție
socială
numărul în creştere al persoanelor care beneficiază de sprijin din bugetele de
asigurări sociale (ajutor social, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii
complementare etc.) reflectă creşterea gradului de dependenţă a acestor
categorii faţă de sprijinul oferit de stat
creșterea numărului de persoane cu risc de excluziune socială datorat
abandonului nou născuților în maternitate și/sau în spitalul de copii
lipsa unor programe de integrare a tinerilor care provin din centrele de
plasament şi care au depăşit vârsta de 18 ani creşte riscul excluziunii sociale
a acestora
recesiunea economică şi lipsa unor politici de relansare economică va duce la
creşterea şomajului şi sărăcirea populaţiei.
migrarea personalului de specialitate datorită condiţiilor de lucru precare
(stres, salarii mici, legislaţie vicioasă)
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