C. CONCLUZII FINALE

PATJ – BRAŞOV 4

C.1. GRUPAREA
PROPUNERILOR
Propunerile avansate în domeniile socio-demografic, economic şi teritorial
au fost grupate în propuneri de completare a situaţiei existente şi propuneri de
revizuire / corectare a acesteia.
Privitor la propunerilor cu caracter inovator, de completare, acestea iau
în considerare echilibrarea nivelului de dezvoltare cantitativă a celor 3 subregiuni
(Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, Ţara Rupei) în sensul unor transferuri de
prerogative, funcţii şi activităţi. Pe de-o parte, sistemul urban Braşov (stimulat săşi amelioreze calitativ profilul) ar descentraliza (parţial) unele servicii la nivel
judeţean, stimulând pe de altă parte activităţile administrative din municipiul
Făgăraş şi oraşul Rupea.
Pentru echilibrarea dezvoltării economice în subregiunile defavorizate
(Ţara Făgăraşului, Zona Rupea) se propune plasarea între ele şi Ţara Bârsei a
unor componente de legătură cu profil de activităţi economice şi servicii
exploatând resursele specifice (de expertiză: parcul ştiinţific/tehnologic dintre
Braşov şi Făgăraş, istorice: reţeaua de distracţii şi agrement dintre Rupea şi
Braşov, naturale: benzile amenajărilor de odihnă şi sport de pe Olt, între Făgăraş
şi Rupea).
Respectivele obiective vor racorda “sistemul Urban Braşov” cu culoarul
de localităţi lonjând viitoarea autostradă Braşov- Făgăraş- Sibiu şi cu “asociaţia
de comune” gravitând în jurul localităţilor Rupea- Hoghiz- Homorod- Ungra,
ultimele 2 aglomerări corespondând în lungul viitoarei salbe de lacuri de pe Olt.

C.2. DEMERS
STRATEGIC
Consideraţiile generale care au stat la baza schiţării demersului
strategic al Planului de Amenajarea a Teritoriului Judeţului Braşov au fost:
- Conectarea la Perspectivele de Dezvoltare ale Spaţiului
European
- Înscrierea în prevederile legislaţiei tehnice din România
- Aplicarea Legii Administraţiei Publice Locale la nivel judeţean
- Completarea strategiei de dezvoltare a Consiliului Judeţean
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Principiile de bază de care s-a ţinut seama în schiţarea strategiei de
dezvoltare propusă de PATJ sunt:
- Asigurarea consensualităţii şi a parteneriatului dintre actori
- Garantarea descentralizării competenţelor şi diviziunii sectoriale
- Stimularea participării populaţiei pentru afirmarea specificităţii
proprii
- Apropierea şanselor de evoluţie prin dezvoltarea spaţială
echilibrată
- Monitorizarea resurselor în spiritul dezvoltării durabile
Obiectivele principale avansate pentru perioada de valabilitate a
PATJ (5-10 ani) sunt următoarele:
Obiectivul general:
Armonizarea la nivelul teritoriului judeţului Braşov a politicilor naţionale,
regionale şi locale, cu caracter global sau sectorial, pentru dezvoltarea durabilă
şi echilibrată a zonelor componente (Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, Ţara Rupei)
Obiective sectoriale:
- Încetinirea regresului demografic, normalizarea condiţiilor de
locuire şi de servire a populaţiei
- Stoparea declinului economic, revigorarea activităţilor de
producţie şi extinderea sectorului serviciilor
- Reconsiderarea dezvoltării reţelei de localităţi şi a infrastructurii
tehnice în echilibru durabil cu mediul natural

C.3. DIRECŢII DE
ACŢIUNE
Pentru atingerea obiectivelor circumscriind domeniile-ţintă menţionate,
demersul strategic ia în considerare următoarele direcţii de acţiune:
Structura socio-demografică
1. Asigurarea condiţiilor pentru un venit stabil garantând o viaţă
decentă
2. Dezvoltarea unui sistem de educaţie productivă accesibil tuturor
3. Sprijinirea familiilor la creşterea copiilor, stabilizarea tineretului
4. Facilitarea accesului la servicii medicale de calitate
5. Ridicarea standardului de locuire, îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii
6. Combaterea sărăciei, integrarea grupurilor defavorizate
7. Diminuarea dezechilibrelor dintre categorii sociale, grupuri de vârstă
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Potenţialul economic
1. Încheierea privatizării, creerea unui climat atractiv pentru investiţii
2. Retehnologizarea şi diversificarea activităţilor economice de tradiţie
3. Apropierea performanţelor forţei de muncă de parametrii UE
4. Modernizarea şi ecologizarea agriculturii şi industriei extractive
5. Restructurarea industriilor nerentabile, înfiinţarea de unităţi
performante
6. Exploatarea expertizei de care dispune învăţământul superior
7. Creşterea ponderii IMM-urilor în ansamblul activităţilor economice
8. Extinderea şi diversificarea sectorului serviciilor
9. Dezvoltarea activităţilor turistice legate de resursele specifice
Profilul teritorial
1. Definitivarea acţiunii de retrocedare a terenurilor şi clădirilor
2. Clarificarea patrimoniului public al Consiliului Judeţean, al consiliilor
locale
3. Revizuirea şi monitorizarea cartării valorice a teritoriului judeţean
4. Extinderea zonelor cu ridicări topografice şi cadastru
5. Constituirea şi dezvoltarea băncii de date teritoriale
6. Asigurarea monitorizării mediului, extinderea fondului forestier de
protecţie
7. Stimularea competitivităţii dintre localităţi, premierea prin ridicarea în
rang
8. Atragerea localităţilor în programe de dezvoltare complexă,
sectorială
9. Ameliorarea locuirii, completarea reţelei de dotări publice
10. Includerea patrimoniului cultural în circuit funcţional economic
11. Îmbunătăţirea sistemului de transport şi comunicaţii pe toate
palierele
12. Producerea şi consumul energiei în acord cu dezvoltarea durabilă
13. Monitorizarea sistemului de gospodărire complexă a apelor
C.4. UTILIZAREA PATJ
Conform Legii Amenajării Teritoriului şi a Urbanismului nr. 350/2001
precizează că “Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are caracter directiv
şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare social-economică a
judeţului”, adoptat de Consiliul Judeţean pentru atingerea diverselor obiective
specifice:
- îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi a colectivităţilor umane
- dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi
zonelor cu respectarea specificului acestora
- utilizarea raţională a teritoriului
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gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia
mediului

Pentru transpunerea în realitate a demersului strategic şi a planului de
măsuri incluse în PATJ- Braşov se are în vedere implicarea, în diferite modalităţi,
a unui cadru instituţional format din:
- Consiliul Judeţean, consiliile locale
- Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia
mediului a CJ
- Asociaţia metropolitană Braşov (propusă)
- Asociaţiile comunale Făgăraş, Rupea (propuse)
- Asociaţii ale întreprinzătorilor, promotorilor, investitorilor
- Organizaţii sindicale şi profesionale
- Organizaţii obşteşti şi neguvernamentale
Prezenta documentaţie este a fost concepută pentru a folosi la:
• Abordarea unor programe de dezvoltare la nivel european ,naţional, regional
• Monitorizarea dezvoltării judeţului în profil teritorial
• Echilibrarea relaţiilor dintre principalele categorii de folosinţă ale teritoriului
• Corelarea tendinţelor de dezvoltare spaţială a subzonelor şi localităţilor
• Pregătirea unor posibile intervenţii promoţionale conjuncturale
In contextul creării unui climat favorabil atragerii de energii şi resurse pentru
dezvoltare în conformitate cu propunerile PATJ, sunt de considerat diverse
aspecte cu caracter integrator:
- stimularea relaţiilor judeţului Braşov la nivel regional, relaţii
favorizate de vecinătatea cu regiunile de dezvoltare, de
capacitatea de polarizare şi organizare geografică, de
contactele multiple interjudeţene
- întărirea rolului de “flag ship” jucat de judeţ în plan economic,
îndeosebi al industriei turistice, a expertizei în diverse
specialităţi tehnice, a concentrării de energii culturale etc.
- înfrăţirea dintre diverse unităţi administrativ-teritoriale din judeţ
cu altele din ţări europene, înmulţirea manifestărilor cu
participare internaţională, includerea judeţului în marile reţele de
turism continentale.
Prin situare, substanţă, istorie, structură, resurse şi relaţii, judeţul
Braşov face parte din grupul celor mai vitale şi active unităţi administrativteritoriale ale României. Implementarea schiţei strategice şi a planului de
propuneri prioritare din PATJ poate oferi condiţii pentru menţinerea mai departe a
locului ocupat în structura teritoriului naţional.
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