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CARACTERISTICI GENERALE
Populaţia activă a judeţului însumează 296.300 de locuitori, din care
150.200 în industrie. Rata şomajului 1, stabilită la 31 decembrie 1999, a fost de
11,1%, puţin sub limita medie naţională de 11,5%.
Economia judeţului Braşov este complexă, cu un pronunţat caracter
industrial. Fondul funciar se întinde pe o suprafaţă de 536.309 ha, din care
suprafaţa agricolă reprezintă 55,5%, restul fiind ocupat de păşuni, ape şi alte
categorii de folosinţă. Terenul arabil ocupă 39,7%, păşunile 40,3%, iar fâneţele şi
livezile 20% din suprafaţa agricola (297.519 ha). Culturile reprezentative sunt
cele de cartofi, sfeclă-de-zahăr, plante de nutreţ, cereale pentru boabe, grâu şi
secară.
Creşterea animalelor este puternic reprezentată, atât în sectorul de stat,
cât şi în cel privat: bovine - 85.000 capete; caprine - 9.300 capete; cabaline 12.600 capete şi păsări - 2.850.000 capete.
Renumit prin posibilităţile multiple de turism în toate anotimpurile, judeţul
Braşov beneficiază de 172 de unităţi de cazare turistică din care 39 de hoteluri şi
moteluri, ocupând din acest punct de vedere locul doi pe ţară, după judeţul
Constanţa. Capacitatea de cazare turistică este de 10.775 locuri, numărul de
turişti cazaţi anual fiind în medie de 484.000.
Sectorul sanitar asigură asistentă pentru toţi locuitorii, prin cele 13 spitale
cu 9.130 paturi, 170 dispensare, 18 policlinici, 173 cabinete stomatologice, un
centru de medicină preventivă, o staţie de salvare, personalul fiind reprezentat de
1.106 medici şi 2.989 cadre medii sanitare.
Populaţia şcolarizată în principalele forme de învăţământ se ridică la
153.107 din care 9.586 în învăţământul superior, Universitatea "Transilvania" din
Braşov fiind admisă ca membru în Conferinţa Europeană a Rectorilor cu
începere din anul 1991.
E.1.SECTORUL PRIMAR

1

Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane – România 2000., UNDP 2001
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E.1.1. AGRICULTURA
Structura fondului funciar agricol pe categorii de folosinţă este:

Categoria

Suprafaţa

Ponderea

Teren agricol - din care:

536.309 ha
297.397 ha

100%
55,4% (din total)

Arabil

118.179 ha

Livezi şi pepiniere pomicole

2.561 ha

39,7% (din agricol)
22% (din total)
0,9 % (din agricol)

Vii şi pepiniere viticole

233 ha

0,08% (din agricol)

Păşuni

119.890 ha

Fâneţe

56.579 ha

40,4 % (din agricol)
22,4% (din total)
19,0% (idem)

Structura suprafeţei agricole, ca de altfel întreaga suprafaţă a regiunii de dezvoltare
Centru, dat fiind relieful predominant de podiş şi muntos, este dominată de păşuni şi
fâneţe (59,4% din totalul suprafeţei agricole); terenul arabil ocupă un procent de
aproximativ 39,7 % din totalul suprafeţei agricole şi 22% din suprafaţa totală.

Cu toată această repartiţie a suprafeţei agricole s-a înregistrat o scădere
semnificativă a producţiei animaliere. În ultimii ani se înregistrează o tendinţă de
declin al producţiilor vegetale şi al activităţii din sectorul zootehnic, atât de stat,
cât şi particular. Acest regres este cauzat de lipsa dotării cu mijloace tehnice, a
resurselor financiare necesare modernizării şi realizării de investiţii, ca şi a
pieţelor de desfacere pentru produse.
Dinamica şi structura suprafaţei cultivate în perioada 1990 – 2001 se
poate urmări în tabelul şi diagrama de mai jos:
Suprafaţa
cultivată

1990
ha

%

1995
ha

%

1999
ha

%

2001
ha

28.431

24.11

23.377

20.90

18.389

17.17

17.507

17,23

13.996
6.405

11.87
5.43

16.764
8.830

14.98
7.89

11.654
6.010

10.88
5.61

10.823
5.804

10,65
5,7

Grâu şi secară
Orz şi orzoaică
Ovăz

53

E. POTENŢIAL ECONOMIC

PATJ –BRAŞOV 4

10.769

9.13

9.969

8.91

8.558

8.00

8.359

8,2

Sfeclă de zahăr
Cartofi
Legume
Plante de nutreţ
Alte culturi
Total suprafaţă
cultivată

2.025
12.527
1.847
37.502
4.408
117.910

3.068
12.378
1.310
35.529
7.612
111.837

2.74
11.06
1.17
31.76
6.80
95%
din
supr.arabilă

2.909
15.456
1.411
41.943
772
107.102

2.71
14.43
1.32
39.16
0.72
91%
din
supr.arabil
ă

1.879
15.787
1.472
39.231
750
101.61
2

Suprafaţa arabilă

1.71
10.62
1.56
31.80
3.73
99,8% din
supr.arabil
ă

1,85
15,53
1,45
38,6
0,73
85,9% din
supr.arabil
ă

118.175

Pporub

118.175

118.085

118.179

Din analiza datelor de mai sus se observă că. suprafaţa efectiv cultivată a
scăzut continuu în ultimii 10 ani cu aproximativ 13,81% (16.298 ha). Culturile
dominante sunt cerealele - 17,23 % şi cartofii – 15,53 % din totalul suprafeţei
cultivate.
Producţia medie la hectar la principalele culturi (kg)
Principalele culturi

1990
total

Grâu şi secară
Orz şi orzoaică
Ovăz
Porumb
Sfeclă de zahăr
Cartofi
Legume
Plante de nutreţ

3212
3577
1622
2756
2014
9
1096
4
1150
0
2739
5

1995
propr.
priv.
2966
2295
1447
2605
25381

total

1999
total

2942
2482
1778
2963
25875

propr.
priv.
2856
2429
1769
2985
24893

12414

13887

10189
22930

2001
total

2952
2514
1730
2920
24188

propr.
priv.
2893
2578
1721
2935
24415

2731
2370
1690
2405
14932

propr.
priv.
2602
2542
1654
2290
14100

12936

18451

18522

13561

13828

11106

11217

11386

11605

13220

12965

40061

38689

48822

50848

47320

48340

E.1.2. ZOOTEHNIA
Creşterea animalelor constituie o ramură importantă în agricultura
judeţului fiind favorizată de cultura plantelor de nutreţ (peste 50.000ha.) şi de
răspândirea păşunilor şi fâneţelor naturale (59,4% din totalul suprafeţei agricole).
Dinamica sectorului privat este ascendentă, iar efectivele de animale raportate la
100 ha de teren se situează peste media pe ţară la toate speciile.

Producţia agricolă animală
Specificare

1991
total

sector
privat

%

1995
Total

Sector
privat

%

2001
total

sector
privat
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47915

17747

0,37

38390

18578

0,48

42475

35554

0,84

1117

503

0,45

1106

943

0,85

1192

1098

0,92

603
191

205
45

0,34
0,24

608
132

532
52

0,88
0,39

464
184

444
162

0,95
0,88

Producţia medie pe animal
Specificare

1991
total

1995

Lapte de vacă

2063

sector
privat
2135

Litri
Lapte de oaie

38

40

40

42

51

52

45

45

2,01

2,05

2,15

2,17

2,18

2,20

2,50

2,47

182

120

189

146

249

246

150

147

litri
Lână
kg.
Ouă
buc.

total

2001
total

2792

Sector
privat
2885

total

3233

sector
privat
3231

2990

sector
privat
2995

Din analiza datelor de mai sus rezultă că producţia medie realizată pe cap
de animal (în 2001) este superioară la aproape toţi indicatorii faţă de media pe
ţară ( mai puţin la lână).
E.1.3. SILVICULTURA
La nivel naţional, judeţul Braşov ocupă locul al treisprezecelea în ierarhia
judeţelor, după gradul de acoperire cu păduri, fiind considerat ca un judeţ “bogat
în păduri”.
Fondul forestier ocupă o suprafaţă de circa 200.000 ha şi reprezintă
circa 37 % din suprafaţa judeţului.
Structura fondului forestier pe tipuri de proprietate relevă faptul că 99
% aparţine domeniului public, 0,2 % alţi deţinători şi 0,8 % proprietăţi particulare.
Fondul forestier proprietate publică este gestionat de filiala “Romsilva” Braşov şi
respectiv prin ocoalele silvice: Braşov, Codlea, Făgăraş, Măieruş, Râşnov,
Rupea, Săcele, Şercaia, Feliu, Voila şi Zărneşti.
Suprafaţa medie de păduri şi alte terenuri forestiere, ce revine unui
locuitor este de 0,315 ha, fiind superioară mediei pe ţară (0,294 ha). Suprafaţa

53

E. POTENŢIAL ECONOMIC

PATJ –BRAŞOV 4

de fond forestier care revine la 100 ha este de 37,2 ha, având de asemenea o
valoare superioară medie pe ţară (28,0 ha).
Compoziţia pădurilor se caracterizează prin dominarea suprafeţelor
ocupate de foioase (în special fag) 65,6 %, răşinoase reprezentând 34,4 %.
Analizând compoziţia pădurilor în urmă cu 40 ani, se constată o scădere a
ponderii fagului şi a altor specii de foioase şi o creştere a ponderii răşinoaselor în
special prin extinderea culturii molidului.
Orientările ce decurg din “Strategia de dezvoltare a silviculturii” (1995) de
a reveni treptat la ponderile de 25 % răşinoase şi 75 % foioase valoroase, se
apreciază a fi cele mai bune, corespunzând condiţiilor pedo-climatice şi cerinţelor
de dezvoltare durabilă a pădurilor.
Analiza repartiţiei pădurilor pe forme de relief indică faptul că în zona
montană sunt concentrate pădurile de răşinoase şi de răşinoase în amestec cu
fag, iar în zonele depresionare şi de deal pădurile de fag în amestec cu alte
specii de foioase (paltin, frasin, gorun, stejar, etc.).
Posibilitatea anuală de exploatare a pădurilor stabilită
amenajamente silvice este de aproximativ 470.000 m3 volum brut.

prin

Volumul de masă lemnoasă pusă în circuitul economic, în anul 1999, a
fost de 534.200 m3 din care 178.200 m3 răşinoase, 257.000 m3 fag, 44.500 m3
stejar, 39.000 m3 diverse specii tari şi 15.600 m3 diverse specii moi.
Se remarcă faptul că volumul tăierilor de masă lemnoasă a depăşit
posibilitatea anuală de exploatare a pădurilor.
E.2. SECTORUL
INDUSTRIAL

E.2.1. INDUSTRIA ÎN PROFIL TERITORIAL
Analizat în profil teritorial, procesul de industrializare a cunoscut în
perioada 1990 – 2000 o evoluţie negativă, afirmaţie bazată pe diminuarea
numărului de salariaţi din industrie şi a celor din industria prelucrătoare.
La nivelul anului 1990 ecartul de variaţie al salariaţilor din domeniul
industriei era cuprins între sub 50 persoane (în cazul unor localităţi rurale) şi 101
915 persoane în cazul oraşului Braşov.
O altă remarcă este legată de hipertrofierea oraşului Braşov faţă de cel
de-al doilea centru industrial (Făgăraş) şi cel de-al treilea (Zărneşti). Ambele
aşezări aveau aproximativ 15 000 de salariaţi în domeniul industrial în anul de
referinţă 1990.
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Concetrări industriale de mai mică amploare faţă de cele amintite erau la
Săcele (peste 7800 salariaţi), Codlea, Ghimbav, Râşnov, Victoria, Prejmer,
Rupea, Hoghiz, Feldioara, Cristian şi Hărman (1200 salariaţi). Deci ecartul de
variaţie al salariaţilor industriali varia între cele două valori (1200-7800).Se
adăugau la acestea activităţile industriale de la Bod şi Racoş care concentrau
sub 500 de salariaţi fiecare.
La nivelul anului 1995, regresul este considerabil.
Ecartul de variaţie al salariaţilor era între sub 50 (chiar cu mult sub
această valoare) în marea majoritate a aşezărilor rurale şi 66 412 în Braşov.
În unele din aşezările urbane şi rurale amintite anterior procesul de regres
industrial a avut aspecte mai moderate: Făgăraş, Săcele, Codlea, Victoria,
Prejmer, Feldioara. În celelalte regresul industrial a căpătat accente deosebite,
mai ales în centrele industriale monospecializate. Astfel la Zărneşti numărul
salariaţilor a ascăzut de la 14 300 la 7500, la Ghimbav de la 6068 la 1895, la
Rupea de la 1404 la 216, la Hoghiz de la 1394 la 59 sau la Hărman de la 1211 la
196, în intervalul de timp 1990-1995.
Aceste evoluţii sunt specifice industriei prelucrătoare. Cauzele sunt legate
de dificultăţile financiare cu care s-au confruntat agenţii economici din localităţile
respective, dar şi condiţiilor impuse de procesul de privatizare şi restructurare
economică.
Regresul a continuat şi după anul 1995, dar valorile sunt mai moderate.
Astfel la nivelul anului 1998 se poate spune că industria judeţului era
concentrată în următoarele localităţi: Braşov (65012 salariaţi industriali), Făgăraş
(6975), Zărneşti (6687), Săcele (5600), Codlea (4331), Victoria (2722), Râşnov
(1943), Ghimbav (1671), Prejmer (796), Cristian (630), Bod (401), Rupea (338),
Hărman (189).

Oraşul Braşov rămâne, în continuare, un centru industrial
important cu ramuri diverse şi cu perspective de redresare economică.

Oraşul Fâgăraş este specializat în domeniul industriei chimice, prin
predominanţa agenţilor economici desprinşi din fostul combinat chimic. Această
caracteristică este specifică şi oraşului Victoria.
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Centrele Zărneşti şi Ghimbav sunt specializate în construcţii de maşini.

E.2.2. STRUCTURA INDUSTRIALĂ ÎN JUDEŢ
Profilul industrial al judeţului a fost şi este diversificat chiar dacă industria,
pe ansamblul său a cunoscut un proces de regres.
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2%

9%
3%

5%

1%
6%
3%
50%
2%

4%
14%

Combustibil
Chimie
Cel.hartie
Pielarie

Met.nefer.
Mat.constr.
Textila
Alimentara

Constr.mas.
Ind.lemn
Confectii
Altele

Structura Industriei în judeţul Braşov în anul 1990
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Evoluţia producţiei de gaze naturale în perioada 1990- 1999 (mii mc).
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Evoluţia numărului de salariaţi industriali din judeţul Braşov, în perioada 1991-2000
(persoane)

E.3. SECTORUL
SERVICIILOR
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E.3. 1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Sporul natural al populaţiei fiind în scădere, ca urmare a scăderii natalităţii,a
condus firesc şi la diminuarea numărului elevilor din învăţământul de toate
gradele. În cazul însă al învăţământului liceal s-a marcat o evoluţie oscilantă,
dictată de structura liceelor. Pe de altă parte a crescut însă numărul studenţilor,
desigur şi pe seama atracţiei oraşului Braşov exercitată şi în afara judeţului şi
înfiinţării de universităţi particulare.
14000
12000
10000
8000

Invatamant

6000

Sanatate

4000
2000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total

Liceal

199900

199899

199798
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199495

199394
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199192

160000
140000
120000
100000
80000
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40000
20000
0

199091

Evoluţia numărului de salariaţi din învăţământ şi sănătate în perioada 1991-2000
(persoane)

Universitar

Evoluţia numărului de elevi (total), din licee şi a numărului de studenţi

E.3.2. ASISTENŢA SANITARĂ
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Este relevată de următoarele aspecte:
- menţinerea relativ constantă a numărului de spitale aflate în proprietate
de stat: între 1990-1996 au funsţionat 13 spitale, iar între 1997-1999
numărul lor a fost de 14;
- a scăzut numărul de policlinici: 18 în 1990 şi 4 în 1999, ca urmare a
aplicării noilor reglementări în domeniul sanitar;
- aceeşi situaţie se remarcă în cazul dispensarelor, de la 188 în anul
1990 la 23 în 1999;
- procesul de privatizare al farmaciilor a dus la diminuarea celor aflate în
proprietate de stat de la 91 în 1990 la 18 în 1999;
- scăderea natalităţii precum şi dificultăţile financiare au condus la
diminuarea numărului creşelor de la 41 în 1990 la 7 în 1999;
- chiar dacă numărul de spitale a rămas constant numărul de paturi de
spital s-a diminuat de la 5861 în 1990 la 4190 în 1999.;
- numărul de medici a avut o evoluţie oscilantă, cu creşteri şi decreşteri
relativ mici, astfel în 1990 erau 1066 medici, iar în 1999 numărul lor era
de 1265;
- personalul sanitar mediu a cunoscut o diminuare între 1990 şi 1992 de
la 3664 la 3225, pentru ca ulterior să crească până la 3674 în 1996 şi
din nou să scadă până la 3180 în 1999.
E.3.3. SERVICIILE CULTURALE
Serviciile culturale sunt relevate şi de existenţa numărului de biblioteci şi a
patrimoniului de carte existent. Dacă numărul de biblioteci pe toatalul perioadei
1990-1999 a scăzut de la 391 la 342, cu intervale de creştere nesemnificative,
fondul de carte a rămas relativ constant la valoarea de puţin peste 4 milioane
volume. În cazul bibliotecilor publice numărul acestora a oscilat între 51 şi 73, în
anul 1999 fiind înregistrate 51 de biblioteci publice, cu un fond de carte de
aproape 1,4 milioane volume.
E.3.4. TURISMUL
Spaţiile de cazare
Trebuie menţionat faptul că nu au fost luate în calcul spaţiile de primire
reprezentate de pensiuni private inclusiv pensiuni agroturistice.

Conform datelor statistice pe anul 2000, acestea totalizează 2.429 spaţii
de cazare repartizate astfel: Poiana Braşov – 203, Făgăraş – 23, Săcele 230,
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Predeal – 901, Zărneşti – 44, Bran – 418, Buneşti – 48, Cristian – 4, Fundata –
18, Ghimbav – 22, Moeciu – 410, Voila – 100 şi Vulcan – 8.

•
•
•
•
•
•

Structura generală a reţelei de localităţi cu funcţii turistice
Prin configuraţie şi repartiţie, reţeaua existentă nu asigură valorificarea
integrală a resurselor turistice existente. Actualmente reţeaua de localităţi
turistice este următoarea:
trei staţiuni turistice montane, polifuncţionale respectiv Poiana Braşov şi
Predeal de interes naţional şi internaţional şi Pârâul Rece de interes naţional
şi regional;
două centre turistice: Braşov şi Făgăraş;
staţiune balneoclimatică de interes local, Homorod;
un punct turistic Sâmbăta, loc de odihnă şi recreere şi punct de plecare spre
crestele Munţilor Făgăraş;
11 localităţi agroturistice: Bran, Bucium, Cristian, Fundata, Moeciu de Jos,
Moeciu de Sus, Poiana Mărului, Predeluţ, Şirnea, Şoarş şi Vama
Buzăului.

E.4. FENOMENUL
ANTREPRENORIAL
E.4.1. GENERALITĂŢI
În anul 2001, în judeţul Braşov, funcţionau 35.822 agenţi economici 2,
din care:
 652 societăţi pe acţiuni;
 14 regii autonome;
 23376 societăţi cu răspundere limitată;
 215 societăţi în nume colectiv;
 12 societăţi în comandită simplă;
 108 organizaţii cooperatiste;
 3277 asociaţii familiale;
 8168 întreprinzători particulari.
După foram de proprietate, societăţile cu capital mixt, de stat şi privat erau
în număr de 73, iar societăţile cu capital majoritar de stat – 78; acestea deţineau
un capitalul social de 10860 miliarde lei din care 77,2% capital privat.

2

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Romănia., www.ccibv.ro/bv
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Forţa de muncă angrenata în sectorul privat a fost de 72,1% din total iar
societăţile mixte (cu aport de capital străin) erau în număr de 2274, cu un
capital străin de 97,123 milioane USD.
În anul 2001, cifra de afaceri din sectoarele industrie, construcţii, comerţ,
turism, transporturi, telecomunicaţii şi servicii a fost de 51400 miliarde lei în timp
ce producţia industrială realizată de către agenţii economici cu activitate
industrială a fost de 16819 miliarde lei.
Principalele domenii industriale care au contribuit la realizarea veniturilor
totale pe judeţ, în anul 2001, au fost după cum urmează:
industria - 40%, construcţiile - 6,8%, serviciile - 10,3%, comerţul - 39,4% şi
agricultura şi silvicultura - 3,5%.
Activitatea de investiţii în judeţul Braşov a fost, în anul 2001, în valoare de
2495,6 miliarde lei din care 62,7% reprezintă investiţii in sectorul privat.
În anul 1999, structura pe sectoare a salariaţilor din judeţul Braşov era axată
preponderent pe industrie (50,03%) şi în special pe industria prelucrătoare
(46,53%). Un rol important l-a avut şi sectorul de servicii care reprezenta în anul
1999 (decembrie) 28,59% din economia judeţului.
Locurile de muncă în judeţul Braşov, în anul 1999

Total economia judeţului Braşov, din care

Nr. salariaţi
- persoane 183134

Structura
-%100,00

Agricultura

6079

3,31

Silvicultura

2397

1,30

Industrie

91625

50,03

Ramuri economice



extractivă

1078

0,58



prelucrătoare

85215

46,53



energie electrică

5332

2,91

Construcţii

30717

16,77

Servicii

52316

28,59

% în economia regiunii Centru

-

28,07%
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Repartiţia societăţilor comerciale după forma de proprietate asupra capitalului în judeţul
Braşov în perioada 1990 – 2002

Judeţul Braşov (nr.)
Total,
din 28686
care:
100,00
- capital privat 28424
99,09
capital 110
majoritar de
stat
0,38
- capital mixt
152
0,53

România (nr.)
928309
916478
3455

8376

100,00
98,73

0,37
0,90

Sursa: Prelucrări date după Sinteza statistică nr. 124, Colecţia Biblioteca Oamenilor de Afaceri, CCIRMB,
Bucureşti, 2002

E.4.2. SPECIALIZAREA-EXCELENŢA
Specializarea la nivel judeţean a fost influenţată de mai mulţi factori, dintre
care cei mai importanţi sunt:
•
tradiţie industrială dată de existenţa centrelor meşteşugăreşti; dezvoltarea
atelierelor meşteşugăreşti încă din evul mediu a pus bazele apariţiei primelor
unităţi industriale moderne;
•
resursele naturale extractibile din alte zone ale ţării au contribuit şi ele la
dezvoltarea şi diversificarea industriei.
•
aşezarea judeţului de-a lungul unor importante căi de comunicaţii a permis
accesul facil la materii prime din alte regiuni ale ţării şi distribuirea produselor
finite.
•
gradul ridicat de concentrare în depresiunea Braşovului;
•
accesul la resurse energetice (gaz metan, petrol) şi la reţelele de distribuţie a
curentului electric;
•
ponderea ridicată a unităţilor industriale din sectorul construcţiilor de maşini şi
chimie în producţia totală;
predominarea surselor termoenergetice în producerea energiei termice şi
electrice;
Centrele industriale au distribuţie neuniformă în teritoriu, observându-se o
concentrare în jurul judeţului Braşov (care polarizează activităţile oraşelor
Zărneşti, Codlea, Predeal, Râşnov, Săcele). În zonele periferice ale judeţului sau dezvoltat unităţile industriale în oraşele Victoria, Făgăraş şi Rupea pentru a nu
se crea discrepanţe economice şi sociale majore în cadrul judeţului Braşov.
Din analiza rezultă următoarele centre judeţene de specializare:
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Braşovul este de departe cel mai important centru de specializare industrială
cu 36 de prezenţe în topul judeţean;
Oraşul Codlea este specializat în Industria extractivă, metalurgică şi a
construcţiilor metalice şi Industria confecţiilor;
Oraşul Făgăraş este specializat în Ind. metalurgică şi a construcţiilor metalice,
Construcţii de maşini, utilaje, echipamente şi mijloace de transport, Industria
confecţiilor şi Industria alimentară
Oraşul Săcele este specializat în Construcţii de maşini, utilaje, echipamente şi
mijloace de transport, Industria confecţiilor, Industria pielăriei, Industria
lemnului, Producţia de mobilier şi Fabricarea băuturilor
Oraşul Victoria este specializat în Ind. produselor primare şi energetice
Oraşul Zărneşti este specializat Industria uşoară şi Industria confecţiilor.

Investiţiile străine în judeţul Braşov, în perioada decembrie 1990 – decembrie 1999
Înmatriculări
de
societăţi
comerciale cu participare străină
Nr.
%
Locul
judeţului

Valoarea capitalului în valută
mii $

%

Locul
judeţului

Mun.
Bucureşti

38548

54,1

1

2323052,9

53,2

1

Timiş

4280

6,0

2

257143,6

5,9

3

Cluj

3029

4,2

3

83999,1

1,9

7

Constanţa

3002

4,2

4

122296,3

2,8

6

Bihor

2048

2,9

5

70939,9

1,6

10

Arad

1688

0,8

6

80768,8

1,9

8

Braşov

1674

2,3

7

54691,8

1,3

12

Prahova

1019

1,4

11

267935,2

6,1

2

Ilfov

1230

1,7

10

137269,1

3,1

5

Dolj

785

1,1

15

183235,6

4,2

4

Total
Naţional

71318

100

-

4363965,3

100

-

Sursa: Investiţia străină în România – Sinteza Statistică 1990 (decembrie) – 1999 (decembrie),
CCIRMB, Bucureşti, 2002
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101 915,00

Cata
Bunesti

Homorod
RUPEA

Jibert

10 000,00

Racos

5 000,00

Ormenis
Ungra

Soars

Hoghiz

Ticusu

500,00

Cincu

Comana
FAGARAS
Beclean

Parau

Feldioara

0,00

Bod
Sinca
Harseni

CODLEA
Ghimbav Sanpetru

Poiana
Marului Cristian
Vulcan
BRASOV

Recea
Lisa

VICTORIA

50,00

Halchiu

Dumbravita

Voila

Ucea

Maierus
100,00

Sercaia

Mandra
Vistea

1 000,00

Apata

Budila
Tarlungeni

RASNOV

ZARNESTI

Prejmer
Harman
Teliu

Vama Buzaului

SACELE

PREDEAL
Moieciu Bran
Fundata

NUMARUL DE SALARIATI DIN INDUSTRIE IN ANUL 1990

Cata
Bunesti
Jibert

66 412,00

Homorod
RUPEA

5 000,00

Racos

1 000,00

Ormenis
Ungra

Soars

Hoghiz

Ticusu

100,00

Cincu

Comana

Ucea

Harseni

Lisa

Halchiu

Dumbravita

Recea
VICTORIA

Parau

Voila

Harseni

Maierus
50,00

FAGARAS Sercaia
Beclean
Mandra
Vistea

500,00

Apata

Sinca

CODLEA

0,00

Feldioara
Bod
Prejmer
Sanpetru Harman

Ghimbav
Poiana
Marului Cristian
Vulcan
BRASOV

Teliu
Budila
Tarlungeni

ZARNESTI

Vama Buzaului

RASNOV

Moieciu

PREDEAL

SACELE

Bran
Fundata

NUMARUL DE SALARIATI DIN INDUSTRIE IN ANUL 1995
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CONCLUZII
Atuuri în context regional:















poziţia geografică avantajoasă în raport cu principalele fluxuri
transregionale, pe teritoriul său intersectându-se cele mai importante
trasee ale căilor rutiere şi feroviare; într-o ierarhizare a centrele urbane
după funcţia de transport oraşul Braşov deţine, prin intensitatea traficului
feroviar şi rutier, rolul de centru polarizator pentru judeţele Braşov, Mureş,
Harghita, Covasna şi Sibiu; la acestea se adaugă apoi faptul că judeţul
Braşov este situat de-a lungul unui coridor de circulaţie de importanţă
europeană;
potenţial uman ridicat: chiar dacă populaţia judeţului a înregistrat o
scădere faţă de recensământul din 1992 (în anul 2002 populaţia judeţului
reprezenta 91,5 % din populaţia înregistrată la nivelul anului 1992), judeţul
Braşov ocupă locul 13 în ierarhia judeţelor în privinţa numărului de
locuitori şi locul 7 în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (densitatea
medie a populaţiei judeţului Braşov fiind de 109,7 loc./kmp.);
pondere ridicată a populaţiei urbane: populaţia urbană reprezintă 74 % din
totalul populaţiei, în scădere cu 2,2 procente faţă de anul 1992;
capacitate a reşedinţei de a contrabalansa forţele de atracţie externe şi de
a asigura polarizarea complexă a întregului judeţ; puterea demografică şi
amplificarea funcţiilor au impus oraşul Braşov ca pol de atracţie la scară
regională;
repartiţie teritorială relativ omogenă a populaţiei rurale: populaţia rurală a
rămas relativ constantă în intervalul dintre cele două recensăminte, fiind
repartizată echilibrat în cadrul celor 43 de comune; ecartul de variaţie este
cuprins între 872 loc. (com. Ticusu) şi 8323 loc. (com. Prejmer), valorile
cele mai frecvente fiind cuprinse între 2000 şi 5000 loc. pe comună;
existenţa unor resurse naturale: roci de construcţie, ape minerale, păduri,
resurse agricole, dintre care se remarcă ultimele două;
ponderea ridicată a unor produse industriale în totalul producţiei naţionale;
potenţial turistic ridicat al zonelor montane, precum şi al aşezărilor urbane
şi posibilităţile variate de valorificare a acestuia;
locul ocupat de judeţ în cadrul ierarhiei judeţelor privind execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli în anul 2001, precum şi evoluţia execuţiei bugetului
de venituri şi cheltuieli al judeţului în intervalul 1990-1999;
semnificaţia istorică a unor localităţi;

Atuuri în context intrajudeţean:


varietatea resurselor naturale: spaţiul montan bogat în păduri, păşuni şi
fâneţe naturale, la care se adaugă şi resurse de teren arabil din zona
Depresiunii Braşov şi a Depresiunii Făgăraş; spaţiul deluros caracterizat
prin prezenţa terenurilor arabile;
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potenţialul de forţă de muncă calificată; fără a fi un specific numai pentru
acest judeţ, poate constitui un atuu în sprijinirea noilor iniţiative în
domeniul productiv; reducerea navetismului şi întoarcerea unei forţe de
muncă calificate
în mediul rural constituie o premisă pentru revitalizarea satului; din datele
preliminare ale recensământului 2002 rezultă că o serie de comune şi-au
sporit populaţia în intervalul 1992-2002 pe fondul scăderii populaţiei
tuturor oraşelor; acest fenomen este legat atât de evoluţia indicatorilor
demografic, dar şi de cel al revenirii forţei de muncă în mediul rural;
comunele care au marcat creşteri de populaţie în intervalul amintit sunt:
Apaţa (109,5 %), Budila (114,5 %), Buneşti (111 %), Caţa (103,5 %),
Comana (100,2 %), Cristian (105 %), Dumbrăviţa (101,2 %), Hălchiu
(109,3 %), Hărman (103,7 %), Măieruş (111, 8 %), Ormeniş (112,6 %),
Prejmer (100,3 %), Racoş (105,4 %), Sânpetru (102,8 %), {ercaia (112,4
%), Tărlungeni (107,2 %), Teliu (106,4 %), Ticuşu (101,9 %), Ungra (102,5
%), Vama Buzăului (103,7 %) şi Vulcan (104,1 %);
valorificarea tradiţiilor existente în creşterea animalelor, mai ales în spaţiul
montan, unde resursele de păşuni şi fâneţe crează premisele amplificării
acestei activităţi;
mulţimea oraşelor, care prin impulsionarea sectorului terţiar pot activiza
actualele zone de influenţă;
legătura strânsă dintre activităţile industriale şi resursele de materii prime
ale judeţului, ceea ce ar da primelor o anumită stabilitate în procesul
restructurării: industria prelucrării lemnului - resurse forestiere, industria
textilă - lâna, industria alimentară etc.
prezenţa unei reţele bine proporţionate de învăţământ, sănătate şi cultură;

Puncte slabe
 decalaje în privinţa accesibilităţii la principalele căi de comunicaţie;
 repartiţia inegală a centrelor urbane şi influenţa lor diferenţiată asupra
aşezărilor rurale; este evidentă concentrarea oraşelor în zona Depresiunii
Braşov şi o mai slabă polarizare urbană jumătăţii vestice a judeţului;
 stricta specializare industrială a unor centre, care în condiţiile
restructurării economice generează un ansamblu de fenomene sociale
(îndeosebi şomaj) cu impact asupra configuraţiei actuale a disparităţilor
intrajudeţene;
 absenţa unor parcuri tehnologice;
 deficienţe în privinţa culturii manageriale;
 accesul diferenţiat la infrastructura tehnică şi socială a localităţilor;
condiţiile concrete de localizare istorică
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Oportunităţi
o acceptarea politicilor de dezvoltare regională de către Guvernul României,
elaborarea Programului de dezvoltare regională şi constituirea cadrului
instituţional de implementare a acestuia;
o poziţia judeţului în raport cu programele naţionale de amenajare teritorială
sau cu proiectele transnaţionale, care vizează îndeosebi infrastructura;
este vorba de proiectele prevăzute în Planul naţional de amenajare a
teritoriului, secţiunea căi de comunicaţii care se referă la: reabilitarea
căilor ferate şi introducerea de trenuri rapide, extinderea reţelei naţionale
de autostrăzi şi de drumuri express;
o pentru Braşov şi zona sa de influenţă există un proiect de construcţie a
unui aeroport la Ghimbav (situat la 10 km de Braşov, în imediata
vecinătate a fabricii de elicoptere S.C. I.A.R. S.A., cu perspectiva de a
deservi şi judeţele Harghita şi Covasna, distanţa faţă de Sf. Gheorghe fiind
de 40 km; se
o
preconizează înfiinţarea unei zone libere situată în apropierea
aeroportului, de 145 ha);
o un alt proiect de infrastructură este legat de construirea şoselei de centură
a oraşului Braşov; lungimea totală a şoselei va fi de 35 km inclusiv
secţiunile de legătură, cu impact asupra decongestionării circulaţiei rutiere
în oraşul Braşov şi crearea unor posibilităţi de realizare a unor investiţii în
domeniul comerţului şi turismului;
o amenajarea complexă a râului Olt în sectorul Făgăraş-Hoghiz, prin
definitivarea acumulării Veneţia, cu rol în prevenirea inundaţiilor şi
alimentarea cu apă a aşezărilor;
o facilităţile legislative pentru sectorul IMM
o accelerarea procesului de privatizare a marilor întreprinderi industriale şi
difuzia creşterii economice urbane în mediul rural.
D. Riscuri
 instabilitatea legislativă;
 lipsa experienţei în administrarea şi gestionarea întreprinderilor de stat
decapitalizate;
 scăderea numărului de locuitori pe seama mişcării naturale, dar şi a celei
migratorii;
 reduceri de la buget pentru învăţământ şi sănătate;
 creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a procesului de
îmbătrânire a populaţiei;
 disoluţia sistemului de valori;
 apariţia şi manifestarea unor dezastre naturale: inundaţii catastrofale,
uscarea pădurilor, alunecări de teren etc.;
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 creşterea ponderii populaţiei neştiutoare de carte şi impactul pe termen
lung asupra comunităţilor locale.
DIRECŢII STRATEGICE
Pe baza acestor elemente se poate aprecia ca judeţul Braşov dispune de puncte
forte (atuuri) şi de oportunităţi care-i permit o dezvoltare susţinută.
Direcţiile strategice de dezvoltare sunt în concordanţă cu cele ale Regiunii de
Dezvoltare Centru din care face parte şi acest judeţ.

-

-

-

Creşterea performanţelor economice.
Acest obiectiv poate fi atins prin:
modernizarea activităţilor economice; acest lucru poate fi evidenţiat prin
existenţa a 6.097 firme (în anul 2001) în domeniul industriei şi al servciilor, cu
o gamă foarte variată de activităţi;
restructurarea ramurilor industriale şi stimularea unor activităţi performante;
procesul este în derulare şi afectează toate ramurile industriei; se remarcă că
din totalul de peste 60.000 salariaţi industriali, peste 39.000 aparţin sectorul
privat;
promovarea unui turism modern şi eficient;
modernizarea agriculturii şi exploatarea raţională a pădurilor;
creşterea ponderii IMM-urilor în ansamblul activităţilor economice;
reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport, comunicaţii,
energetice şI edilitare;
dezvoltarea serviciilor care să asigure finanţarea activităţilor economice şi să
încurajeze sectorul privat;
creşterea performanţei forţei de muncă.

Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor
- dezvoltarea unui sistem care să asigure accesul egal la educaţie şi care să fie
corelat cu dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- asigurarea accesului la servicii medicale; pentru cele două direcţii se poate
lua în considerare ponderea ce revine fiecărui sector în cadrul bugetului de
cheltuieli la nivelul judeţului;
- ridicarea standardului de locuire prin extinderea reţelelor edilitare; acest fapt
este confirmat de rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi al
Locuinţelor din 2002 care indică creşterea numărului locuinţelor proprietate
privată şi a gradului lor de confort, faţă de anul 1992.
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E.6. PROPUNERI DE
DEZVOLTARE

E.6.1. AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA
Obiective, măsuri, acţiuni pentru dezvoltarea agriculturii
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Strategia dezvoltării agriculturii are în vedere următoarele obiective:
realizarea securităţii alimentare prin asigurarea produselor necesare
consumului populaţiei.
obţinerea în condiţii de eficienţă a unei producţii agricole optime şi stabile.
integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare,
transport, distribuţie şi comercializare, corespunzător cerinţelor de consum.
asigurarea de produse alimentare de calitate, în mod deosebit din punct de
vedere ecologic într-o gamă sortimentală variată, cu costuri cât mai reduse
pentru a răspunde puterii de cumpărare a populaţiei şi a le face competitive la
export.
instituirea unui sistem de creditare care să faciliteze realizarea şi consolidarea unor
exploataţii agricole viabile, precum şi realizarea sistemului de integrare a producţiei
agricole şi a industriei alimentare.
asigurarea de utilaje agricole pentru noile exploataţii agricole astfel ca în
perspectivă să se ajungă la cel puţin 1 tractor la 50 ha teren arabil.
creşterea cantităţilor de îngrăşăminte chimice şi naturale pentru fertilizarea
solului
refacerea efectivelor de animale atât în sectorul privat cât şi în cadrul agenţilor
economici
creşterea producţiei de animale pentru satisfacerea în parte a cerinţelor
populaţiei
menţinerea şi dezvoltarea unităţilor de producţie agricole existente în teritoriu
dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură

Măsuri şi acţiuni de realizare a obiectivelor:
1. Dezvoltarea şi consolidarea sectorului privat prin concentrarea capitalului
funciar şi de exploatare în unităţi agricole competitive
•
Accelerarea procesului de privatizare;
•
Proiecte pentru facilitarea procesului investiţional în agricultură-programe de
investiţii menite să conducă la:
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concentrarea capitalului funciar şi de exploatare în unităţi de producţie
competitive ;
creşterea gradului de înzestrare tehnica a exploataţiilor;
îmbunătăţirea calităţii produselor ;
reducerea costurilor de producţie etc.

2. Intensificarea procesului de restructurare şi privatizare:
•
Privatizarea complexelor de animale (porci şi păsări), a societăţilor de tip
Comcereal, Cerealcom, a societăţilor de tip Agromec, Unisem si
o Semrom;
•
Clarificarea structurii de proprietate asupra terenurilor agricole;
•
Divizarea şi reorganizarea în vederea privatizării a fostelor IAS;
•
Privatizarea unor activităţi din domeniul sanitar-veterinar;
3. Formarea şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale,
•
Dezvoltarea cooperaţiei rurale în sferele tradiţionale ale acesteia
(aprovizionare, desfacere, prelucrarea produselor),
•
Facilitarea creării unor asociaţii profesionale şi interprofesionale ale
producătorilor agricoli, pe produse şi /sau grupe de produse.
4. Crearea unui sistem de stabilizare a pieţelor/ susţinerea veniturilor
producătorilor agricoli.
•
Stimularea procesului de integrare verticală în sectorul privat:
•
alocaţii pentru achiziţionarea de animale,
•
crearea infrastructurii de producţie.
•
Sprijinirea procesului de dezvoltare a reţelei de achiziţie a laptelui
(stimularea investiţiilor).
5. Dezvoltarea comunităţilor rurale prin constituirea unui fond de dezvoltare
rurală pentru:
• programe de încurajare prin îndemnizaţii a instalării tinerilor fermieri în
agricultură;
• programe de diversificare ocupaţională în gospodăriile ţărăneşti ca suport
al
transformării
exploataţiei
agricole
în
întreprindere
rurală
multifuncţională.
6. Dezvoltarea sistemului de formare profesională a producătorilor agricoli:
Elaborarea unui studiu privind sistemul informaţional de transmitere a
cunoştiinţelor agricole de la universitaţi şi staţiuni de cercetări către agricultorii
privaţi;

•
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Propuneri de dezvoltare a silviculturii

Principalele propuneri directoare care vizează dezvoltarea durabilă a
silviculturii sunt:
•

acţiuni privind conservarea fondului forestier prin:
• păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat;
• gospodărirea unitară a pădurilor din domeniul public şi privat.

•

acţiuni silvotehnice amenajistice privind:
• extinderea regenerării naturale a pădurilor;
• reconstruirea pădurilor necorespunzătoare din punct de vedere
economic şi ecologic;
• ameliorarea compoziţiilor şi schemelor de împădurire.

•

acţiuni privind ajustarea structurală a silviculturii prin:
• optimizarea structurilor administrative (optimizarea ocoalelor şi
cantoanelor silvice pentru îmbunătăţirea gestionării lor);
• crearea sistemului informatic integrat al silviculturii;
• sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice;
• exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu
depăşească posibilitatea anuală de exploatare a pădurilor;
• creşterea producţiei şi diversificarea valorificării produselor accesorii,
respectiv fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, pomi de iarnă,
precum şi optimizarea efectivelor de vânat în raport cu bonitatea
fondurilor de vânătoare;
• intensificarea protecţiei şi pazei pădurilor.

•

acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a mediului prin:
•
•
•
•
•

conservarea biodiversităţii pădurilor la nivel de biotopuri, specii,
ecosisteme, şi peisaje;
ocrotirea speciilor forestiere în curs de dispariţie;
extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de vegetaţie lemnoasă
în afara fondului forestier prin împădurirea terenurilor degradate prin
alunecări, eroziuni etc.;
stingerea torenţilor prin lucrări complexe silvice şi hidrotehnice;
creşterea ponderii pădurilor cu funcţie specială de protecţie până la 60
% din suprafaţa totală a fondului forestier prin amplificarea numărului
obiectivelor de protejat (lacuri de acumulare, căi de comunicaţii, oraşe
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staţiuni etc.), dar şi extinderea suprafeţei pădurilor constituite ca arii
protejate.

acţiuni privind modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului funciar prin:
• repararea reţelei de drumuri forestiere existente (1.122 km);
• dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere de la 5,4 ml/ha la peste 10 ml/ha;
•
•
•
•

•

executarea unor căi simple de acces în interiorul arboretelor pentru utilaje
şi mecanisme uşoare.
acţiuni în direcţia organizării gestiunii pădurilor private prin:
obligativitatea gospodării în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile
privind protecţia mediului.
acţiuni privind îmbunătăţirea sistemului legislativ al silviculturii.
E.6.2. TURISMUL

Analiza cantitativă şi calitativă a resurselor turistice pe ansamblul judeţului,
pune în evidenţă existenţa unor premise favorabile dezvoltării activităţii turistice.
Între acestea sunt amintite:
• existenţa unui potenţial turistic deosebit care concură la crearea unei oferte
pentru turismul montan, de sporturi de iarnă dar şi cultural precum şi peisaje
montane pitoreşti şi nepoluate, domeniu schiabil, în parte amenajat, vestigii
medievale, biserici fortificate şi cetăţi ţărăneşti săseşti unicate în Europa de SE,
monumente de arhitectură, muzee, etnografie etc.;
• posibilitatea practicării unor forme de turism diversificate în staţiunile
montane, conferindu-le acestora caracterul bivalent (de vară şi de iarnă);
• căile de comunicaţie bine dezvoltate şi în mare parte modernizate, ce permit
accesul la toate obiectivele turistice;
• ponderea mare pe care o deţin structurile turistice la nivelul judeţului şi mai
ales cele de confort superior;
• poziţia geografică, la intersecţia şi în apropierea unor artere turistice şi zone
turistice pe care se canalizează importante fluxuri turistice (E 60, E 64, E 572,
zonele turistice Sibiu, Covasna, Argeş, culoarul Bran – Rucăr etc.);
• situarea în apropierea capitalei (170 km), cel mai important oraş turistic al ţării
şi principalul centru de dispersie a turiştilor spre Valea Prahovei – Braşov, ca şi a
aeroportului internaţional Otopeni (140 km);
• tradiţia în desfăşurarea activităţii de turism, cu precădere cel montan şi
cultural;
• procesul de privatizare a patrimoniului şi activităţii de turism ce va impulsiona
sistemul concurenţial şi în consecinţă sporirea calităţii serviciilor şi creşterea
competitivităţii ofertei turistice.
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Dată fiind complexitatea potenţialului turistic ca şi valoarea sa deosebită, se
consideră că pe viitor sunt viabile următoarele forme de turism:
- Turismul pentru sporturi de iarnă beneficiază de un domeniu schiabil natural
apreciabil şi care se poate extinde, în perspectivă, printr-o amenajare şi dotare
corespunzătoare. Se pot realiza pârtii de schi alpin, de fond, de plimbare şi de
săniuş, ca şi teleferice de dimensiuni diferite spre a uşura accesibilitatea la
acestea şi a acoperi cerinţele la sfârşit de săptămână. Cererea turistică
internaţională, dar şi cea internă constituie un suport în dezvoltarea acestei oferte
turistice, care, spre a fi competitivă trebuie realizată la parametrii internaţionali.
- Turismul de odihnă şi recreere în vacanţe sau la sfârşit de săptămână va
deţine şi în continuare o pondere însemnată în special în staţiunile montane,
satisfacerea cererii turistice fiind condiţionată, îndeosebi de dezvoltarea
agrementului (hivernal şi estival), a dotărilor pentru sporturi de iarnă (pârtii şi
teleferice), a infrastructurii şi a structurilor de primire şi alimentaţie pentru turism.
- Turismul itinerant cu valenţe culturale constituie o altă componentă a ofertei
turistice, generată de valoarea potenţialului turistic cultural-istoric. Se pot realiza
programe turistice diverse, unele cu caracter de unicat, care pot antrena şi
judeţul Sibiu sau Mureş, programe optimale sau de sine stătătoare adresate, cu
precădere, turiştilor străini, inclusiv celor sosiţi în staţiunile montane din judeţ sau
în oraşul Braşov.
- Turismul de tranzit va continua şi în viitor să aibă un rol important dată fiind
poziţia oraşului Braşov şi a staţiunii Predeal pe arterele rutiere şi feroviare
internaţionale, dar şi în apropierea capitalei şi a aeroportului internaţional
Otopeni. Actualele dotări şi amenajări sunt insuficiente spre a sprijini
dezvoltarea acestei forme de turism.
- Turismul de afaceri şi reuniuni, timid reprezentat în prezent, are largi
posibilităţi de extindere datorită poziţiei geografice şi reputaţiei interne şi
internaţionale ale oraşului Braşov şi staţiunilor turistice din apropiere.
- Turismul rural. Patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural al aşezărilor rurale din
apropierea municipiului Braşov ca şi cadru natural pitoresc şi nepoluat, cu
multiple posiblităţi de odihnă şi recreere, favorizează dezvoltarea acestei forme
de turism la un nivel competitiv internaţional.
- Turismul balnear este favorizat de existenţa resurselor minerale cu calităţi
terapeutice de la Homorod, indicate în tratarea nenumăratelor afecţiuni.
Staţiunea Homorod este o staţiune balneoclimaterică de interes local, cu
funcţionare permanentă, dar care necesită modernizări.
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E.6.3. OPORTUNITĂŢI ŞI STRATEGII
Dezvoltarea Judeţul Braşov trebuie privită în corelaţie cu Strategia
Dezvoltării Regionale pentru Regiunea CENTRU.
Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru este următorul:
“Ridicarea nivelului de viata al locuitorilor prin dezvoltarea unei economii
performante, bazata pe mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane, in
corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului”.
Atingerea acestui obiectiv general este posibila prin realizarea a trei obiective
strategice generale:

A.
Dezvoltarea economică regională prin promovarea spiritului antreprenorial
şi prin modernizarea şi diversificarea activităţilor;
B.
Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor prin îmbunătăţirea serviciilor
sociale şi prin dezvoltarea tehnico-edilitara a localităţilor.
C.
Asigurarea unei dezvoltări durabile a localităţilor prin protejarea mediului şi
prin conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural al localităţilor.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii CENTRU, care se subsumează strategiei de
dezvoltare naţionale, vizează trei direcţii de acţiune:
1. Creşterea performantelor economice;
2. Ridicarea nivelului de viata al locuitorilor;
3. Dezvoltarea durabila a localităţilor prin conservarea mediului şi a
patrimoniului.
Creşterea performantelor economice reprezintă o prioritate a întregii
regiuni, urmărindu-se construirea unei economii regionale puternice.
Acest obiectiv va fi atins prin realizarea următoarelor obiective strategice de
acţiune:
•
modernizarea şi diversificarea activităţilor economice;
•
restructurarea ramurilor industriale nerentabile şi stimularea înfiinţării unor
activităţi industriale performante;
•
promovarea unui turism modern şi eficient;
•
modernizarea agriculturii şi exploatarea raţionala a pădurilor;
•
creşterea ponderii IMM-urilor in ansamblul activităţilor economice;
•
reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport, comunicaţii,
energetice şi edilitare;
•
dezvoltarea serviciilor care sa asigure finanţarea activităţilor economice şi
sa încurajeze dezvoltarea sectorului privat;
•
creşterea performantelor forţei de munca pentru a putea face fata unei
dezvoltări economice.
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Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor – este dezideratul de baza care se
urmăreşte a fi realizat prin implementarea acestei strategii.
Având în vedere necesităţile, resursele materiale şi financiare limitate, precum şi
condiţiile concrete din regiune, au fost adoptate următoarele obiective de acţiune:
•
dezvoltarea unui sistem care sa asigure tuturor cetăţenilor accesul egal la
educaţie şi care sa fie corelat cu dezvoltarea economico-sociala a zonei;
•
asigurarea accesului la servicii medicale de calitate in toate zonele
regiunii;
•
ridicarea standardului de locuire prin crearea reţelelor edilitare la sate şi
prin extinderea şi întreţinerea celor existente in oraşe;
•
modernizarea modelului de consum al populaţiei prin diminuarea
dezechilibrelor existente.

Dezvoltarea durabila a localităţilor prin conservarea mediului şi a
patrimoniului - Prin dezvoltarea durabila a aşezărilor umane se urmăreşte
asigurarea unui mediu construit sănătos şi coerent sub raport funcţional şi
cultural.
In strânsa corelaţie cu dezvoltarea fizica a localităţilor, strategia urmăreşte
conservarea şi promovarea patrimoniului natural, cultural şi istoric şi întărirea
identitarii comunităţilor.
Pentru realizarea acestui obiectiv general au fost stabilite patru obiective
de acţiune:
•
crearea unui parteneriat eficient intre organele administraţiei publice şi
populaţie in vederea dezvoltării durabile a localităţilor;
•
promovarea patrimoniului cultural şi istoric al localităţilor;
•
protejarea şi dezvoltarea zonelor cu potenţial turistic natural;
•
conservarea valorilor particulare ale localităţilor prin întărirea identitarii lor
şi prin încadrarea construcţiilor intr-o estetica tradiţională.
Ţinând cont de cele analizate anterior (resursele naturale şi umane, evoluţia
industriei, elemente de analiză SWOT, tendinţele demografice, necesităţile
populaţiei şi încadrarea judeţului Braşov în strategia de dezvoltare a Regiunii
Centru) se pot contura o serie de direcţii de dezvoltare economică:
În domeniul agriculturii se impune:
- menţinerea şi acolo unde este posibil creşterea suprafeţelor cultivate cu
cereale, legume, sfeclă de zahăr, cartofi; chiar dacă suprafeţele cultivate au
suferit oscilaţii cantitative (în intervalul 1990-1999) producţiile obţinute rămîn
însemnate mai ales la cartofi, grîu, porumb şi fructe;
- încurajarea sectorului zootehnic, în special creşterea bovine şi porcinelor
unde s-au marcat scăderi substanţiale în intervalul 1990-1999;
Aceste două direcţii din domeniul agriculturii sunt favorizate de o creştere relativă
a populaţiei din mediul rural, precum şi de faptul că există agenţi economici
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industriali care pot valorifica produsele agricole, la care se adaugă şi potenţialul
de consum al populaţiei.
În domeniul industriei direcţiile prioritare sunt:
- continuarea procesului de privatizare;
- introducerea de tehnologii moderne în procesul productiv mai ales în cazul
unităţilor industriale din domenii cu tradiţie (construcţii de avioane Ghimbav,
construcţii de maşini – Braşov, Zărneşti, industrie uşoară şi industria materialelor
de construcţii);
- încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul industrial şi
al serviciilor, al industriei alimentare etc.;
În domeniul infrastructurii pentru transporturi priorităţile sunt:
- definitivarea modernizării tronsoanelor de cale ferată care fac parte din
coridorul transeuropean pentru trenuri de mare viteză ce traversează Romînia pe
ruta Curtici – Arad – Simeria – Braşov – Bucureşti – Constanţa;

- construcţia de autostrăzi: Bucureşti – Braşov şi Braşov – Sighişoara – Cluj
Napoca – Oradea – Borş; în perspectivă construcţia unei autostrăzi pe ruta
Braşov – Tg.Mureş - Turda – Cluj Napoca;
- reabilitarea şi transformarea unor drumuri în drumuri expres (Calafat –
Craiova – Piteşti – Braşov – Bacău);
- construirea unui aeroport în zona Ghimbav, cu implicaţii în dezvoltarea
turismului, a industriei aeronautice;
- construirea liniei rutiere de centură a oraşului Braşov;
- modernizarea drumurilor publice locale care reprezintă peste 70 % din totalul
drumurilor (jumătate fiind nemodernizaţi, peste 500 km).
În sectorul serviciilor atît cele sociale (învăţămînt, asistenţă sanitară, cultură),
cît şi al comerţului, turismului şi serviciilor bancare ca orientări se impun;
- extinderea şi modernizarea serviciilor sociale în mediul rural în condiţiile unei
stabilităţi a populaţiei;
- extinderea activităţilor de turism rural şi a celor de turism cultural.
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E.7. PLAN DE MĂSURI
DOMENIU
SUBDOMENIU
DISFUNCTIONALITATI

VIITORUL POSIBIL
OBIECTIVE

MASURI GENERALE
PRIORITATI

ACTIUNI

1-2

3-4

5-6

7-8

Creşterea performantelor economice

-

E. POTENTIAL ECONOMIC
E1.SECTORUL PRIMAR

obţinerea în condiţii de eficienţă a • Accelerarea procesului de privatizare;
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unei producţii agricole optime ş
• Proiecte
pentru
facilitarea
stabile.
investiţional în agricultură

•
•

Scăderea producţiei agricole şi
pomicole
Exploatarea excesivă a fondului
forestier
Reducerea extracţiei de resurse
naturale

modernizarea şi diversificarea activităţilor economice;
restructurarea ramurilor industriale nerentabile şi
stimularea înfiinţării unor activităţi industriale performante;
•
promovarea unui turism modern şi eficient;
•
modernizarea agriculturii şi exploatarea raţionala a
pădurilor;
•
creşterea ponderii IMM-urilor in ansamblul activităţilor
economice;
•
reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport,
comunicaţii, energetice şi edilitare;
•
dezvoltarea serviciilor care sa asigure finanţarea
activităţilor economice şi sa încurajeze dezvoltarea sectorului
privat;
•
creşterea performantelor forţei de munca pentru a
putea face fata unei dezvoltări economice.
Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor
dezvoltarea unui sistem care sa asigure tuturor
cetăţenilor accesul egal la educaţie şi care sa fie corelat cu
dezvoltarea economico-sociala a zonei;
•
asigurarea accesului la servicii medicale de calitate in
toate zonele regiunii;
•
modernizarea modelului de consum al populaţiei prin
diminuarea dezechilibrelor existente.

•

Dezvoltarea durabila a localităţilor prin conservarea
mediului şi a patrimoniului • promovarea patrimoniului cultural şi istoric al
localităţilor;
• protejarea şi dezvoltarea zonelor cu potenţial turistic
natural;

-

-

procesului

integrarea producţiei agricole cu
industria alimentară, reţeaua de • Divizarea şi reorganizarea în vederea
privatizării a fostelor IAS;
depozitare, transport, distribuţie ş
comercializare,
corespunzător
• Privatizarea unor activităţi din domeniul
cerinţelor de consum.
sanitar-veterinar;
instituirea unui sistem de creditare care să
faciliteze realizarea şi consolidarea uno • Facilitarea creării unor asociaţii profesionale
şi interprofesionale ale producătorilor
exploataţii agricole viabile, precum ş
agricoli, pe produse şi /sau grupe de
realizarea sistemului de integrare a producţie
produse.
agricole şi a industriei alimentare.

-

asigurarea de utilaje agricole pentru •
noile exploataţii agricole astfel ca în
perspectivă să se ajungă la cel puţin 1
tractor la 50 ha teren arabil.

-

creşterea cantităţilor de îngrăşăminte
chimice şi naturale pentru fertilizarea
solului

programe de diversificare
ocupaţională
în
gospodăriile
ţărăneşti
acţiuni privind conservarea
fondului forestier

• acţiuni silvotehnice amenajistice
• acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a
mediului
• acţiuni privind modernizarea şi dezvoltarea
accesibilităţii fondului funciar
• acţiuni privind îmbunătăţirea
legislativ al silviculturii.

sistemului

E2.SECTORUL SECUNDAR
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Dezorganizarea unităţilor industriale
constructoare de maşini
Diminuarea producţiei în industria
prelucrătoare
Reducerea producţiei bunurilor de
ocnsum
Accentuarea decalajului tehnologic
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continuarea
privatizare;



introducerea de tehnologii moderne
în procesul productiv mai ales în
cazul unităţilor industriale din
domenii cu tradiţie (construcţii de
avioane Ghimbav, construcţii de
maşini – Braşov, Zărneşti, industrie
uşoară şi industria materialelor de
construcţii);



procesului

de

încurajarea
dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii din
domeniul industrial şi al serviciilor,
al industriei alimentare etc.;



modernizarea activităţilor economice; acest
lucru poate fi evidenţiat prin existenţa a
6.097 firme (în anul 2001) în domeniul
industriei şi al servciilor, cu o gamă foarte
variată de activităţi;



restructurarea ramurilor industriale şi
stimularea unor activităţi performante;
procesul este în derulare şi afectează toate
ramurile industriei; se remarcă că din totalul
de peste 60.000 salariaţi industriali, peste
39.000 aparţin sectorul privat;



creşterea ponderii IMM-urilor în ansamblul
activităţilor economice;



reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor
de transport, comunicaţii, energetice şI
edilitare;



dezvoltarea serviciilor care să asigure
finanţarea activităţilor economice şi să
încurajeze sectorul privat;



creşterea performanţei forţei de muncă.
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E3. SECTORUL TERţIAR
•
Subdezvoltarea serviciilor
Plafonarea industriei turistice
Restrângerea activităţilor din servicii
publice

•
•

extinderea
şi
modernizarea
serviciilor sociale în mediul rural în
condiţiile
unei
stabilităţi
a
populaţiei;
extinderea activităţilor de turism
rural şi a celor de turism cultural.
Consolidarea şi dezvoltarea ofertei
turistice

•
•

Modernizarea structurilor de primire şi
alimentaţie se propune:
Dezvoltarea ofertei pentru sporturi de iarnă

•
Dezvoltarea ofertei de agrement şi turism
montan
•
Dezvoltarea ofertei pentru turismul rural
Dezvoltarea ofertei pentru turismul de afaceri
şi recreere
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