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Introducere 
 
 

 La nivelul ţării noastre, unităţile spaţiale din categoria celei analizate în proiectul de faţă, 
echivalente în taxonomia europeană entităţilor NUTS 4, reprezintă, cel puţin în lipsa decelării şi 
decretării unor regiuni funcţionale ştiinţific delimitate, cele mai optime structuri spaţiale de 
program (de proiect), unde factorul politic decizional poate să-şi materializeze dezideratele 
dezvoltării economico-sociale. Ele facilitează, în general, din punct de vedere al extensiunii 
teritoriale şi numărului populaţiei, aplicarea programelor de optimizare a funcţiilor şi atributelor 
spaţiului geografic aferent, creşterea coeziunii teritoriale prin înlăturarea pragurilor inerţiale şi a 
disfuncţiilor de diverse tipuri şi cauzalităţi, armonizarea relaţiilor omului cu mediul etc. 
 Într-un atare context, o condiţie sine qua non a realizării intervenţiilor asupra 
conglomeratului de factori care definesc fenomenul dezvoltării este elaborarea riguroasă, ştiinţific 
argumentată, a planurilor şi strategiilor de amenajare şi organizare a teritoriului, de la cele mai 
punctuale, focalizate pe problematica locală (PATC – Plan de Amenajare a Teritoriului Comunal; 
PATIC - Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal), la cele zonale, de mai mare amploare 
(PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean; PATZ – Plan de Amenajare a Teritoriului 
Zonal – periurban, urban, inter-orăşenesc, metropolitan) şi culminând cu planurile centrate pe 
problematica cea mai complexă, a regiunilor de dezvoltare (PATIJ – Planul de Amenajare a 
Teritoriului Interjudeţean; PATR – Plan de Amenajare a Teritoriului Regional) sau a întregii ţări 
(PATN). Scopul declarat al acestor planuri şi strategii este de-a oferi un ghid, un fir călăuzitor, 
celor responsabili de aplicarea programelor de dezvoltare, un ghid care să conţină soluţii şi măsuri 
adecvate pentru fiecare etapă temporală a derulării fenomenului în cauză. Dezvoltarea anarhică, 
sub impulsul unor circumstanţe de moment, guvernată de liberul arbitru şi interesele oculte ale 
unor grupuri aflate temporar în posesia pârghiilor de intervenţie, fără un orizont şi ţinte precise, 
este astăzi de neconceput.  
 Planul de Amenajare a Teritoriului Inter-orăşenesc Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, 
Râşnov, Braşov (Poiana Braşov) se încadrează, ca urmare, în palierul  median  al documentaţiilor 
referitoare la planificarea şi organizarea teritorială, făcând o conexiune organică între taxonul 
inferior, local (cel al oraşelor de sine stătătoare) şi unul superior, zonal, sau chiar regional. De aici 
şi particularităţile unui astfel de plan care va trebui să includă atât soluţii pentru fiecare 
componentă în parte sau pentru probleme sectoriale specifice, cât şi deschideri spre proiecţiile 
vectorilor majori, regionali, naţionali sau chiar internaţionali, aşa cum în domeniul turismului, 
spre exemplu, zona oferă premise dintre cele mai favorabile.  
 Un Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-Orăşenesc trebuie să devină un reper 
fundamental, un sistem de referinţă irefutabil pentru iniţiativele factorilor responsabili de 
dezvoltarea infrastructurii tehnice a teritoriului (căi de transport, alimentarea cu energie, gaze şi 
apă, telecomunicaţii), a ramurilor şi subramurilor economice, a optimizării aspectelor sociale, a 
protecţiei şi conservării mediului. Pentru a-şi împlini pe deplin această menire el trebuie să 
conţină în mod obligatoriu următoarele: 

- o reliefare detaliată şi obiectivă a realităţilor spaţiului studiat; 
- o evaluare punctuală a resurselor naturale şi umane ale teritoriului chemate a asigura 

baza de susţinere a afirmării economiei zonale; 
- un cumul de măsuri şi soluţii realiste, corelate cu potenţialul/ necesităţile zonei şi 

capacitatea de susţinere financiară a realizării lor; 
- scoaterea în evidenţă a elementelor de specificitate (brand-urile zonei), pe baza cărora 

se poate imagina, înainte de orice, realizarea dezideratelor de competitivitate: 
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- prefigurarea interrelaţionării optime cu sistemele teritoriale, naţionale şi internaţionale 
învecinate în vederea materializării principiului avantajului comparativ; 

- o proiecţie a dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung, cu indicarea, pentru fiecare 
etapă, a priorităţilor;  

- realizarea tuturor obiectivelor planului în contextul dezideratelor coeziunii teritoriale, 
protecţiei mediului şi  dezvoltării durabile.   

 Ca urmare, Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orăşenesc: Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov) este un studiu cu caracter director, elaborat 
pentru o perioadă de timp mediu şi lung, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care are drept 
obiectiv final, ce va fi ilustrat în faza a II-a proiectului, formularea  unei strategii de planificare şi 
dezvoltare teritorială, bazată pe identificarea disfuncţionalităţilor teritoriale, propuneri de 
soluţionare a problemelor specifice şi revitalizarea zonei, integrând deopotrivă proiectele şi 
iniţiativele locale care converg acestui scop. 

Analiza potenţialului natural, a resurselor umane, sistemului de aşezări, infrastructurii 
tehnice a teritoriului, economiei şi aspectelor sociale s-a efectuat pe baza observaţiilor detaliate 
efectuate de echipa de elaborare în teren, a datelor de ordin statistic şi de previziune deţinute de 
factorii instituţionali avizaţi ai judeţelor Braşov şi Prahova (Consiliul Judeţean, Primăriile 
oraşelor vizate, Direcţiile Judeţene de Statistică, Agenţia pentru Protecţia Mediului (A.P.M.), 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratele Judeţene de Cultură, 
Sistemul de Gospodărire a Apelor (S.G.A.), Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
(O.S.P.A.), Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă (I.J.S.U.), Direcţia Silvică, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Centrul de Informare şi Promovare a Turismului Predeal, 
ş.a.).  

Fondul informaţional existent a fost coroborat selectiv cu funcţia diagnostică a mutaţiilor 
structurilor urbane, identificate atât prin evaluarea critică a literaturii de  specialitate, cât şi prin 
analiza la zi a stării de funcţionalitate a componentelor sistemului teritorial.  
 Reliefarea situaţiei existente îşi găseşte corolarul în analiza SWOT menită să sintetizeze 
atuurile şi labilităţile zonei, oportunităţile momentului şi riscurile ce o ameninţă. 
 Colectivul de specialişti ai Universitaţii Babeş-Bolyai îşi face o datorie de onoare din a 
oferi beneficiarului acestui atât de interesant şi necesar proiect, Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei, soluţii menite a înfrunta durata.  

 
 
 
         Şef de proiect, 
        Prof.univ.dr. Pompei Cocean 
       Prorector al Universităţii Babeş-Bolyai 
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Preambul 

 
Tema program: 

 realizarea unui PATZ cu specific Inter-Orăşenesc  
 organizarea de competiţii/jocuri (olimpice) sportive de anvergură 

 
Obiective: 

 analiza situaţiei existente a resurselor fizico-geografice, a situaţiei socio-economice 
existente, a calităţii mediului, a tipurilor de infrastructură existente; 

 valorificarea turistică a teritoriului şi identificarea capacităţii de răspuns a acestuia în 
contextul organizării unor evenimente sportive şi culturale de anvergură; 

 prezentarea disfuncţionalităţilor în profil teritorial şi a identificării unor posibile 
tendinţe de dezvoltare a acestora; 

 identificarea factorilor de dezvoltare; 
 evidenţierea relaţiilor funcţionale stabilite între componentele sistemului teritorial; 
 lansarea unor tendinţe de dezvoltare în vederea formulării propunerilor de dezvoltare 
şi crearea măsurilor şi acţiunilor strategice, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor 
existente. 

 
Metodologie 
Planul de Amenajare a Teritoriului Inter-orăşenesc Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, 

Râşnov, Braşov (Poiana Braşov) este un proiect cu caracter director, ce respectă o etapizare 
temporală clară, în funcţie de obiectivul urmărit. Acesta include trei părţi distincte: 

- analiza situaţiei existente; 
- identificarea disfuncţionalităţilor cu care se confruntă unităţile adminsitrativ-teritoriale din 

regiunea analizată; 
- realizarea strategiei de dezvoltare şi propunerea unui set de măsuri şi acţiuni concrete 

pentru remedierea disfuncţiilor identificate anterior. 
Analiza situaţiei existente are drept scop reliefarea impactului elementelor care 

condiţionează dezvoltarea, analiză văzută prin surprinderea aspectelor socio-umane, economice, 
de mediu. În cadrul celei de-a treia părţi sunt urmărite disfuncţionalităţile existente la nivel 
teritorial, prin evidenţierea unor priorităţi şi a unor premise de dezvoltare. În acest sens, se va face 
recurs la utilizarea analizei SWOT. O ultimă etapă va urmări conturarea unor propuneri, obiective 
şi măsuri de acţiune, pe fiecare domeniu ţintă, prioritizate prin raportarea la termeni temporali 
scurt, mediu şi lung. 

PATZIO este alcătuit din două părţi distincte: piese scrise şi piese desenate. În cadrul 
pieselor scrise se regăseşte memoriul tehnic, în conţinutul acestuia putând apare cartograme, hărţi, 
tabele, diagrame. Piesele desenate conţin planşele realizate care surprind situaţia existentă şi 
disfuncţionalităţile detectate cât şi propunerile întocmite în conformitate cu documentaţia de 
urbanism în vigoare. 

 
Surse de documentaţie consultate 
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I. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 
 

1. CONTEXTUL TERITORIAL, REGIONAL ŞI NAŢIONAL 
 

Sistemul urban Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov întruneşte toate 
condiţiile investirii ca regiune de program/proiect , nota definitorie fiind dată de: 

• conturarea unui sistem urban anizotrop; 
• intensele relaţii de polarizare exercitate între localităţi şi în afara arealului investigat; 
• creionarea unor poli de dezvoltare, puternic individualizaţi, între care se află relaţii 

strânse de colaborare, dependenţă şi competitivitate; 
• avantajul poziţional deosebit ce oferă regiunii un grad ridicat de accesibilitate şi 

deschide oportunitatea unor racordări pe plan naţional şi internaţional; 
• diversitatea resurselor naturale şi calitatea resursei umane; 
• identificarea unui areal turistic cu reverberaţii pe plan naţional sau european, care încă 

nu şi-a atins maximul de dezvoltare. 
Raportat la nivel european, sistemul urban avut în discuţie îndeplineşte trăsăturile unor 

oraşe-porţi, prin schimburile pe care le are cu teritoriul învecinat, fiind nevoie de o întărire a 
rolului jucat de aceste oraşe, rol plusat de avântul luat de dezvoltarea economică şi de 
infrastructură, de amenajări complexe şi integrate. Conform studiilor ESPON, Braşovul reprezintă 
o arie funcţională urbană de interes transnaţional, este completat de o reţea de poli regionali sau 
locali.  
 Nu se poate trece cu vederea nici impactul deţinut de zona metropolitană Braşov, 
suprapusă părţii istorice a Ţării Bârsei, din actualul sistem urban Braşov-Valea Prahovei 
incluzându-se, alături de Braşov, UAT-urile Râşnov, Cristian şi Ghimbav. 

Raportat la teritoriul naţional, municipiul Braşov beneficiază de cadrul unui coridor de 
transport între regiunile Vestice şi cele periferice ale Uniunii Europene, situaţie amplificată de 
concentrarea celei mai mari părţi a activităţilor industriale şi de servicii. Singurul oraş-municipiu 
de rangul I, Braşovul are un înalt potenţial de polarizare, pentru o arie de depăşeşte limitele 
administrative ale Văii Prahovei, valorificabil prin realizarea autostrăzii Transilvania şi a celei 
către Bucureşti, ceea ce asigură practic Braşovului pe de o parte accesibilitatea către centrul şi 
vestul continentului european, iar pe de altă parte, la portul maritim Constanţa, cu consecinţe 
vizibile la nivelul extensiunii teritoriale a spaţiilor rezidenţiale şi de servicii. 

Amplasarea sistemului urban Braşov-Valea Prahovei la intersecţia celor trei mari regiuni 
istorice româneşti imprimă un puternic caracter multicultural între zonele ţării. Traversarea 
acestuia de către artere importante de comunicaţie, fie ele rutiere sau feroviare, amplificate odată 
cu construcţia autostrăzii şi a aeroportului internaţional de la Ghimbav, demonstrează 
accesibilitatea crescută a localităţilor. 

 
 

2. STRUCTURA TERITORIULUI 
 

2.1. Localizarea geografică 
 Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov), 
beneficiază din plin de avantajul poziţional, fiind situat în partea centrală a ţării, de-a lungul 
vehiculatei artere rutiere şi hidrografice Valea Prahovei.  
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În contextul implementării politicii de dezvoltare regională, acest sistem urban se înscrie 
unei părţi din judeţele Braşov şi Prahova, şi Regiunilor de Dezvoltare Centru Şi de Sud. Prin 
existenţa unor centre polarizatoare, a căror sferă de gravitaţie depăşeşte limitele unităţii teritoriale 
analizate, acesta preia atributele unui sistem funcţional în care aspectele legate de organizarea şi 
amenajarea teritoriului vin să răspundă atât nevoilor actuale ale comunităţii locale cât şi creionării 
principalelor direcţii de dezvoltare.  

 
2.2. Cadrul natural / mediul 
 
2.2.1. Potenţialul morfologic şi riscurile asociate 
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orăşenesc: Sinaia – Buşteni – Azuga – 

Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov) este un studiu cu caracter director, elaborat pentru o 
perioadă de timp mediu şi lung, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care are drept obiectiv 
stabilirea unei strategii de planificare spaţială, bazată pe identificarea disfuncţionalităţilor 
teritoriale, propuneri de soluţionare a problemelor specifice şi revitalizarea zonei, integrând 
deopotrivă proiectele şi iniţiativele locale care converg acestui scop. 

La elaborarea sa s-au avut în vedere documentaţiile de amenajare a teritoriului, existente 
sau în curs de realizare, pentru regiuni care includ zona de studiu, documentaţiile de urbanism ale 
localităţilor, alte documente şi acte normative cu referire la strategii locale, regionale şi naţionale 
cu impact asupra promovării şi dezvoltării durabile a  sistemului teritorial analizat: 

 Legea 575/2001 privind aprobarea Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - PATN - 
Secţiunea a V-a, Zone de risc natural; 

 Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
 Ordonanţa nr. 27/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
 H.G. nr. 382/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime 

de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu 
riscuri naturale; 

 H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de elaborare 
şi conţinutul hărţilor de risc natural al alunecărilor de teren şi inundaţii; 

 Ordinul MLPAT nr. 62/N/1998, privind Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale; 
 Ordinul MLPAT nr. 18/N/1997, de aprobare a Ghidului privind identificarea şi 

monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor de intervenţie  - GT006-97, 
aprobat prin şi publicat în Buletinul construcţiilor nr.10/1998;    

 Plan Local de Dezvoltare Durabilă oraşul Buşteni; 
 Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi 

inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III, Judeţele Prahova 
şi Braşov, S.C. IPTANA - S.A; 

 Zona Metropolitană Braşov - PATJ  şi studiu urbanism (2007); 
 Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov (2002);  
 Legea Amenajării Teritoriului şi a Urbanismului nr. 350/2001, corelată cu întregul sistem 

de legi conexe;  
 Plan Urbanistic General - municipiul Braşov ; 
 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - Zona Metropolitană Braşov (2009); 
 Actualizare PUG şi RUL - oraş Azuga, Riscuri geografice (2009); 
 Studiu pilot – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Prahova (2002); 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul oraşului Ghimbav. 

Analiza potenţialului morfologic şi evaluarea stării morfodinamice existente s-au 
efectuat pe baza datelor de ordin statistic şi de previziune deţinute de factorii instituţionali avizaţi 
ai judeţelor Braşov şi Prahova (Agenţia pentru Protecţia Mediului (A.P.M.), Sistemul de 

http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/legi/lege_350_actual.pdf
http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/legi/ordonanta_27_2008.pdf
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Gospodărire a Apelor (S.G.A.), Consiliul Judeţean, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
(O.S.P.A.), Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă (I.J.S.U.), Direcţia Silvică, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Centrul de Informare şi Promovare a Turismului Predeal, 
ş.a.).  

Fondul informaţional existent a fost coroborat selectiv cu funcţia diagnostică a 
mutaţiilor structurilor peisagistice, identificate atât prin evaluarea critică a literaturii existente, 
cât şi prin analiza la zi a stării de funcţionalitate a componentelor morfostructurale, pe baza 
cercetării realităţilor din teren, inventarierii diferenţiate a formelor de impact environmental şi 
analizei vulnerabilităţii teritoriului la procese geomorfice şi hidrice de risc. 

În prezent, se constată că sistemele vale-versant au devenit în timp axe de intensă 
concentrare umană, chiar şi în areale vulnerabile (lunci inundabile, versanţi cu grad ridicat de 
instabilitate, conuri aluviale active, surplombe de eroziune diferenţială). Mai mult, formele de 
relief aflate într-un anumit echilibru au fost supuse unei presiuni umane, uneori încărcătura 
antropică depăşind capacitatea maximă de suport, rezultând fenomene de risc geomorfologic: 
alunecări de teren, eroziune torenţială, surpări, tasări, supraumectări, curgeri noroioase etc. 
 
 a). Potenţialul morfologic, substratul geologic şi tectonica regiunii  

Individualitatea perimetrului analizat derivă din puternica fragmentare tecto-structurală, 
asocierea unor entităţi litologice variate, morfologia diversificată şi complexele transformări 
evolutive, care sintetizează un spaţiu geografic de tip culoar intramontan, dezvoltat la 
contactul a două unităţi morfostructurale majore: în vest - Carpaţii Meridionali (Grupa Bucegi), 
iar în est - Carpaţii Orientali (Carpaţii de Curbură).  

Rezultanta geomorfologică a complexelor interacţiuni dintre tectonică, litologie, structură 
şi modelare subaeriană este sintetizată în matricea de evoluţie a reliefului actual, prin existenţa 
treptelor morfogenetice, dispuse etajat pe altitudine. 

Extins între localităţile Braşov şi Sinaia, în lungul celei mai circulate axe transcarpatice 
din România – Valea Prahovei, din punct de vedere geomorfologic, teritoriul înscris spaţiului de 
investigaţie, se suprapune (integral sau parţial) peste următoarele trepte morfogenetice:  

I.  Treapta morfogenetică montană:  
a)   compartimentul estic şi nord-estic al Munţilor Bucegi (abruptul prahovean); 
b)  Munţii Timişului/Bârsei (Masivul Postăvaru, Clăbucetele Predealului, sud-estul 

Masivului Piatra Mare); 
c)  versanţii estici ai Munţilor Baiului/Gârbovei (Culmea Baiul Mare, Culmea Petru-
Orjogoaia, Culmea Neamţului); 

II.  Treapta morfogenetică a bazinetelor depresionare şi culoarelor intramontane:   
a) bazinete depresionare suspendate şi de modelare selectivă (Predeal, Azuga, 

Buşteni-Poiana Ţapului, Sinaia); 
b) culoare intramontane (Culoarul Prahovei, Culoarul Timişului, Culoarul Râşnoavei); 

III.  Treapta morfogenetică depresionară:  
 a)  sectorul sud-vestic al Depresiunii Braşovului: Piemontul Braşovului, Piemontul 

Râşnovului, Piemontul Sohodolului, Câmpia piemontană a Bârsei. 
Analiza şi evaluarea reliefului, ca suport în susţinerea întregului eşafodaj teritorial, se 

face din perspectiva raportului de exprimare sintetică: funcţionalităţi (definite prin favorabilitatea 
exploatării şi valorificării facile şi prin favorabilitatea parametrilor constructivi - permisivitatea 
terenului pentru a fi echipat cu infrastructuri tehnice) /disfuncţionalităţi (induse de prezenţa ariilor 
vulnerabile, sensibile în cazul manifestării unor procese geomorfologice critice). 

Exprimarea prin indici cantitativi a particularităţilor morfometrice (hipsometrie, 
fragmentare, energie, geodeclivitate, expoziţie), alături de analiza elementelor morfologice 
(morfodinamica versanţilor, albiilor, luncilor), se instituie ca investigaţii preliminare efectuate 
asupra reliefului din perimetrul luat în studiu, ceea ce a permis identificarea modalităţilor optime 
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de valorificare a spaţiului geografic şi aprecierea gradului de pretabilitate a structurilor teritoriale 
la amenajarea şi valorificarea turistică în sistem integrat. 

Din punct de vedere altimetric şi în general morfometric, relieful regiunii se desfăşoară pe 
o diferenţă de nivel de cca. 2000 m (între 520 m, cota luncii la confluenţa Văii Ghimbăşel cu 
Valea Bârsei şi peste 2500 m, în Masivul Bucegi), ceea ce presupune o energie de relief 
accentuată şi un potenţial de denudare ridicat. 

Asociat acestora, apar structurile de fragmentare şi dislocare tectonică, cu poziţie de 
relativă independenţă faţă de unităţile adiacente, marcate prin secvenţe de şisturi cristaline 
(Culmea Zamora, versantul vestic al Masivului Postăvaru), eruptiv bazic (sectorul de confluenţă 
al văilor Azuga şi Prahova) şi klippe calcaroase (partea sudică a abruptului Bucegilor). 

 
Masivul Bucegi  

♦ extins în mare parte pe teritoriul judeţului Prahova, între Valea Prahovei la est, pe care o 
domină printr-un perete abrupt de peste 1000 m şi Munţii Leaota, la vest, prin înălţime şi 
masivitate alcătuieşte cel mai grandios edificiu orografic din această regiune; 

♦ prezintă cele mai înalte culmi din cadrul sistemelor montane analizate, care depăşesc 
frecvent altitudinea de 2000 m: Vf. Omu (2507 m), Vf. Coştila (2498 m), Vf. Caraiman 
(2284 m) Vf. Jepii Mici (2148 m), Vf. Jepii Mari (2071 m), Vf. Piatra Arsă (2071 m), Vf. 
Furnica (2103 m), Vârfu cu Dor (2030 m). Între altitudinile 1800 - 2400 m se observă o 
largă suprafaţă structurală - Platoul Bucegilor, corespunzător flancului estic. 

♦ din punct de vedere structural, Masivul Bucegi corespunde unei largi arii de sinclinal, 
orientat pe direcţie N-S. În secţiunea bazală a abruptului prahovean, depozitele 
conglomeratice vin în contact cu formaţiunile flişului cretacic inferior (stratele de Sinaia). 
Insular, calcarele jurasice apar sub formă de blocuri masive (klippe), incluse în masa 
conglomeratelor de Bucegi: Babele (Vf. Baba Mare), Platoul Caraimanului, etc.). 

♦ conglomeratele de Bucegi sunt de natură calcaroasă, fiind alcătuite din fragmente de tipul 
calcarelor albe, cenuşii, gresii, jaspuri, calcare roşii, şisturi cristaline, gnaise şi 
cuarţ/cuarţite (valoarea coeficientului de risc Ka

1 = 0,31 - 0,50; probabilitate medie - 
mare de producere a alunecărilor de teren). In zona alpină a culmilor nordice (de ex. în 
jurul Vf. Omul), în conglomerate apar intercalate şi blocuri de granit gnaisic sub formă de 
fragmente rulate, eterogene dimensional (de la pietriş până la blocuri cu diametrul de 
câţiva metri); 

♦ în jumătatea estică a masivului, în succesiunea conglomeratelor se întâlnesc frecvent 
intercalaţii de gresii conglomeratice, cu grad ridicat de susceptibilitate la eroziune 
(procese de solifluxiune, crioclastism, ravenare şi eroziune areolară).  

♦ Masivul Bucegi a fost declarat Parc Naţional (O.M. 7/27.01.1990), incluzând mai multe 
rezervaţii naturale complexe;  

♦ fragmentarea reliefului în decursul timpului a dat naştere curmăturilor, custurilor, văilor 
glaciare şi torenţiale, cu toate formele de eroziune specifice. În perimetrul acestora se 
disting: abrupturi impresionante, creste ascuţite, circuri şi văi glaciare, relief carstic şi 
văi torenţiale, forme specifice de relief (datorate modelarii îndelungate a rocilor de către 
agenţii exogeni: Sfinxul, Babele, Pietrele Singuratice, etc.);  

                                                 
1 Probabilitatea medie - mare de producere a alunecărilor de teren, în raport cu valoarea coeficientului de risc Ka = 
0,31 - 0,50, s-a apreciat ţinând cont şi de principalele proprietăţi fizico - mecanice ale acestor tipuri de roci: densitate ρ = 
2,739 g / cm3, densitate aparentă ρa = 2,690 g / cm3, compactitate c = 98,5%, absorbţie de apă la presiune şi temperatură 
normale a1 = 0,25 %, rezistenţa la compresiune în stare uscată σrcu = 1538 daN / cm2, rezistenţa la compresiune după îngheţ - 
dezgheţ σrcg = 1380 daN / cm2 (cf. Proiectului „Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de 
teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea II”, 2008). 
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♦ interfluviile netede contrastează cu versanţii abrupţi, pe care se dezvoltă procese 
gravitaţionale, dintre care predominante sunt: căderile de stânci, rostogolirile de blocuri şi  
avalanşele; 

♦ în succesiunea flişului de la baza versantului prahovean al Bucegilor se deosebesc două 
mari complexe: stratele de Sinaia (fliş grezos) şi un complex de gresii şi marne (fliş 
marnos), cu care se găsesc asociate calcare recifale masive. 

Spaţiul montan al Baiului  
♦ în limitele teritoriului analizat, se suprapune peste jumătatea vestică, extinsă între Valea 

Prahovei, Valea Azugii şi culmea principală sinuoasă, orientată pe direcţie nord-sud, de-a 
lungul căreia sunt prezente cele mai mari înălţimi din această unitate: Vf. Neamţului 
(1923 m), Vf. Şteviei (1907 m), Vf. Rusului (1902 m), Vf. Baiul Mare (1895m). 

♦ din nodul orohidrografic principal, se ramifică spre vest numeroase interfluvii secundare, 
dispuse etajat la altitudini de 1400-1500 m şi 1100-1200 m, alcătuite predominant din 
strate de Sinaia, cutate şi dispuse alternativ, într-o succesiune de formaţiuni geologice 
tipice, reprezentate de un complex grezos-marnos, de tip fliş, constituit la baza de roci 
pelitice (coeficientul de risc Ka

2 = 0,11 - 0,30; probabilitate medie de producere a 
alunecărilor de teren).  

♦ Munţii Baiului se desfăşoară pe un ax de sinclinal faliat3, alcătuit predominant din 
formaţiuni flişoide de vârstă cretacică şi se caracterizează prin uniformitate structurală şi 
petrografică. În bazinul hidrografic al Zamorei aflorează local şisturi cristaline, incluse în 
masa sedimentară, dezvelite în urma proceselor de eroziune diferenţială.  

♦ fondul lito-structural eterogen, versanţii cu pante accentuate în bazinele superioare ale 
văilor, alături de condiţiile climatice specifice etajului subalpin şi intervenţia antropică 
(defrişări, suprapăşunat), constituie factorii principali care au generat intensificarea 
proceselor erozivo-denudaţionale; 

♦ depresiunile nivale dispuse în releu, formate ca efect al marilor cornişe de zăpadă 
acumulate sub acţiunea vânturilor de vest şi nord-vest, au transformat obârşiile afluenţilor 
de pe stânga Văii Prahovei (Valea Feţei, Valea Şipa, Valea Zamora, Valea Rea, Valea 
Câinelui) şi majoritatea talvegurilor care drenează, spre Valea Azugii, versanţii nordici ai 
Culmii Cazacu-Orjogoaia şi cei vestici ai Culmii Neamţului (Valea Unghia Mare, Valea 
Cazacu, Valea Neamţului, Valea Şteviei), în câmpuri de ravene, ogaşe şi torenţi activi, 
adâncite în sol şi în depozitele deluviale, pe fondul unei litologii cu grad mare de 
vulnerabilitate (gresii, marne şi marno-calcare) la acţiunea proceselor de gelivaţie şi 
nivaţie;  

♦ prezenţa pe suprafeţe extinse a alunecărilor superficiale, solifluxiunilor, proceselor de 
tasare şi denudare peliculară, precum şi existenţa unor forme exocarstice - de tipul 
dolinelor, văilor de doline şi lapiezurilor - cu apariţie sporadică pe Culmea Sorica, Vârful 
lui Petru, Culmea Zamora. 

 
 
 

                                                 
2 Probabilitatea medie de producere a alunecărilor de teren, în raport cu valoarea coeficientului de risc Ka = 0,11 - 0,30, 
s-a apreciat ţinând cont şi de principalele proprietăţi fizico-mecanice şi chimice ale acestor tipuri de roci, dintre care 
menţionăm: densitatea ρ = 2,680 - 2,739 g / cm3, densitatea aparentă ρa = 2,680 - 2,739 g / cm3, compactitatea c = 95,9 - 98,5 
%, absorbţia de apă la presiune şi temperatură normale a1 = 0,25 - 1,08 %, rezistenţa la compresiune în stare uscată σrcu = 815 
- 1870 daN / cm2, rezistenţa la compresiune după îngheţ - dezgheţ σrcg = 1135 - 1560 daN / cm2, rezistenţa la întindere prin 
încovoiere în stare uscată σrîn = 192 daN / cm2, rezistenţa la forfecare în stare uscată τrfu = 175 daN / cm2, coeficientul de 
gelivitate μg = 2,6 - 7,3 %, rezistenţa la şoc mecanic K = 7 - 50 daN cm/ cm3, rezistenţa la uzură prin frecare în stare uscată 
cu nisip normal U1 = 0,15 – 0,255 g / cm2 (cf. Proiectului „Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, 
alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea II”, 2008). 
3 după Harta geologică (1980), foaia Baiu (Sinaia), scara 1: 50000. 
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Masivul Postăvaru  
♦ localizat între depresiunea intracarpatică a Braşovului (Depresiunea Bârsei), deasupra 

căreia se înalţă cu peste 1200 m şi versantul nordic abrupt al Masivului Bucegi; 
♦ constituie o uriaşă cută anticlinală, situată în prelungirea nordică a masivului cristalin al 

Leaotei, alcătuită din calcare de vârstă jurasică, conglomerate polimictice şi gresii 
cretacice;  

♦ calcarele predomină în cadrul culmilor din vest şi sud, unde apar forme endo- şi 
exocarstice de dimensiuni reduse (lapiezuri, doline, peşteri);  

♦ un pinten al masivului, extins către nord-est, îl reprezintă Muntele Tâmpa, formaţiune 
calcaroasă ce se ridică la 400 m faţă de nivelul piemontan al Depresiunii Bârsei; 

♦ în sectorul Tâmpa - Dealul Melcilor apar o serie de accidente tectonice: falii verticale şi 
cute deversate spre nord. 

 
Clăbucetele Predealului 

♦ înconjurate de masive mai înalte (Postăvarul, Piatra Mare şi Baiului, care au peste 1800 - 
1900 m şi Masivul Bucegi (2507 m), se prezintă ca o arie coborâtă, ale cărei altitudini 
scad treptat, de la est către vest;  

♦ între Valea Prahovei şi Azuga se află un sector mai compact de 1400 - 1500 m (Clăbucet 
Plecare - 1451 m, Clăbucetul Taurului - 1519 m, Clăbucetul Azugii - 1586 m), cu versanţi 
a căror geodeclivitate se încadrează predominant în categoriile de 20o - 35o; 

♦ pantele cu valori mici, cuprinse între 1- 50, se suprapun luncilor, glacisurilor de luncă şi 
teraselor; 

♦ în zona masivelor scunde predomină pantele medii între 7 - 18o şi mari 18 - 25o. La 
contactul cu rama montană înaltă, apar frecvent pante ce depăşesc 25o şi peste 35o. 
Suprafeţele plane sunt caracteristice unităţilor de luncă şi podurilor de terase. 

 
Masivul Piatra Mare (compartimentul sud-estic) 

♦ spaţiul analizat include şi interfluviul care delimitează bazinele hidrografice ale văilor 
Gârcinului, Timişului şi Azugii, identificat cu extremitatea sud-estică a Masivului Piatra 
Mare; 

♦ această arie montană corespunde cu sectorul în care se atinge altitudinea maximă din 
masiv (Vf. Piatra Mare - 1843 m) şi parţial platoului montan care se prelungeşte spre sud-
est, către Coada Pietrei Mari; 

♦ în alcătuirea masivului predomină conglomeratele şi calcarele de vârstă mezozoică, 
alături de care se mai întâlnesc gresii, marne şi argile; 

♦ pe lambourile calcaroase apar frecvent lapiezuri (Piatra Scrisă), doline în formă de pâlnie 
cu  diametrul de 5-6 m şi adâncimi de 2-3 m, alături de abrupturi. 

 
Depresiunea Braşovului 

♦ prin compartimentele sale (Depresiunea Bârsei şi Golful Zărneştilor) formează limita 
nordică şi nord-vestică a sistemului teritorial analizat; 

♦ contactul culmilor muntoase cu depresiunea prezintă o formă sinuoasă, fiind pus în 
evidenţă printr-o denivelare bruscă de 200 - 400 m, întreruptă adeseori de văi largi;  

♦ Depresiunea Bârsei este situată la circa 400 – 550 m altitudine, de origine tectonică, 
formată prin fracturarea şi scufundarea repetată a unor fragmente centrale ale Carpaţilor 
de Curbură, către sfârşitul pliocenului;  

♦ în cadrul acestei unităţi se diferenţiază două compartimente morfologice: o suprafaţă 
înaltă, de 550 - 600 m altitudine, de coline piemontane marginale (piemonturile 
Braşovului, Râşnovului şi Sohodolului) alcătuite din nisipuri şi pietrişuri, fiind foarte 
permeabile şi uscate (prezintă la bază o puternică pânză freatică, provenită de la apele de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pliocen
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2nz%C4%83_freatic%C4%83
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infiltraţie) şi o suprafaţă joasă, 520 - 550 m altitudine, de câmpie piemontană, formată în 
urma acumulării cuaternare (umedă şi mlăştinoasă, străbătută de numeroase pâraie şi 
canale de desecare); 

♦ piemonturile şi glacisurile ocupă rama înaltă a depresiunii între 850 m în Piemontul 
Sohodolului şi aproximativ 550 m la contactul cu câmpia aluvială. Contactul dintre ele 
este marcat de numeroase linii de izvoare; 

♦ fragmentarea reliefului are valori scăzute, comparabile cu ale regiunilor de câmpie; 
♦ densitatea fragmentării (0,6 - 1,7 km/km2) este datorată cursurilor fluvio-torenţiale ce 

coboară din munţi pentru a se îndreptă spre nivelul de bază coborât oferit de Olt (484 m - 
aval de Feldioara); 

♦ adâncimea fragmentării reliefului este cuprinsă între 150-200 m în cadrul piemonturilor 
marginale şi 50-150 m în interiorul câmpurilor aluviale; 

♦ declivitatea, în concordanţă cu aspectul de şes al depresiunii, înregistrează frecvent valori 
de 1o- 5o care cresc în aria piemontană, până la 15o. 

 
Analiza geomorfologică efectuată în etapa de diagnoză, prin corelaţie cu litologia, 

tectonica regiunii (neotectonica), fondul biopedologic, condiţiile hidroclimatice şi componenta 
antropică, s-a direcţionat spre: 

 evidenţierea factorilor generatori de procese şi fenomene de risc natural; 
 identificarea disfuncţiilor structurale şi funcţionale condiţionate de manifestarea 

proceselor naturale şi antropice; 
 evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc şi aprecierea 

gradului de vulnerabilitate locală;  
 estimarea riscului natural în corelaţie cu pretabilitatea morfologică la echiparea cu 

infrastructuri teritoriale; 
 zonarea teritoriului în funcţie de tipologia şi impactul proceselor riscogene. 

 
Zonele supuse periodic inundaţiilor sunt determinate de revărsarea cursurilor de apă şi 

de viituri torenţiale.  
► Teritoriile supuse cel mai frecvent inundaţiilor aparţin următoarelor localităţi: Braşov, 

Predeal, Râşnov, Buşteni, Azuga, Sinaia.  
► Măsurile aplicate pentru remedierea pagubelor şi apărarea împotriva viitoarelor inundaţii 

au fost: 
» lucrări pentru decolmatarea cursurilor de apă şi a văilor torenţiale; 
» realizarea lucrărilor de regularizare, apărare de maluri a cursurilor de apă şi a 

văilor  torenţilor (regularizarea râului Prahova, în oraşul Sinaia, L=4 km); 
» refaceri de poduri şi podeţe; 
» refaceri de lucrări hidrotehnice (baraje de retenţie aluviuni, diguri şi pentru 

combaterea viiturilor – ziduri de sprijin şi praguri).  
► Au fost executate lucrări de regularizare a albiilor şi îndiguiri de maluri la mai multe râuri: 

Ghimbăşel, Bârsa, Prahova, Valea Cerbului, Valea Azugii. Aceste lucrări sunt corelate cu 
lucrări de desecare în luncile cu exces de umiditate şi cu lucrări antierozionale pe versanţi, 
având drept scop limitarea fenomenelor şi proceselor generatoare de riscuri hidrice. 

► Starea potenţială de risc privind producerea de inundaţii pe cursurile unor văi (Azugii, 
Ghimbăşel, Cerbului, Prahovei, Albă, Dorului, etc.), precum şi de viituri torenţiale şi de 
versant, deplasări de teren tip solifluxiune, alunecări de teren şi creeping de intensitate 
moderată spre mare, se menţine datorită regimului precipitaţiilor şi ineficienţei unor 
lucrări hidrotehnice, peste care se suprapun diverse activităţi antropice necontrolate. 
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» Efecte: procese de eroziune ale solului, distrugerea infrastructurii de transport şi 
tehnico-edilitare, pierderea biodiversităţii naturale, poluarea cursurilor de apă şi a 
pânzei freatice cu repercusiuni asupra surselor de apă potabilă a localităţilor. 

 
Tabelul 1.  Zonele de risc la inundaţii 

 Sursa: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă PRAHOVA (G.S.T.S.U.4) 
 

                                                 
4  Grup de Suport Tehnic pentru Situaţii de Urgenţă. 
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OBIECTIVE AFLATE IN ZONA DE RISC 
LA INUNDATII 

ORAŞ AZUGA 

Prahova 
Azuga 
Valea 

Casieriei 
Valea Seacă 

Valea lui 
Cretu 

Versant Sorica 

90 
130 
150 

15 l/mp/ 3h 

25 l/mp/ 6h 
25 l/mp/ 1h 

- r. Prahova: 10 locuinţe colonie SC Stiaz SA  str. 
Prahovei nr.27-37; 
- V. Azuga: 7 locuinte str. Prahovei nr.1-7, str. 
Victoriei nr.40-61, str. Umbroasa nr. 5-7-7A, str. 
Postăvăriei nr.1-7; 
- V. Casieriei: 5 spaţii comerciale, piaţã, cãi de 
comunicaţii; 
- V. Seacã: 15 locuinţe, cãi de comunicaţii ; 
- V. lui Creţu: 3 locuinţe, cãi de comunicaţii;  
- V. Sorica: Blocare DN 1 ( alunecări de teren) 
str. Victoriei nr.36 

ORAŞ 
BUŞTENI 

Prahova 
Valea 

Cerbului 
Valea Babei 

Valea Urlătorii 
Valea Albă 
Valea Seacă 
Valea Jepilor 

70 
100 
150 

15 l/mp/ 3h 
25 l/mp/ 6h 
25 l/mp/ 1h 

- r. Prahova: 10 gospodării, depozit materiale, 
construcţii ind. SC Romaqua  ( Borsec) ,  păşune; 
-  V. Cerbului: 6 gospodării, 25 ha teren agricol; 
-  V. Albã: 6 gospodarii, căi de comunicaţii ; 
-  V. Babei: 12 gospodării, căi de comunicaţii ; 
-  V. Urlătorii: 12 gospodării, căi de comunicaţii ; 
-  V. Seacã: 4  gospodării, căi de comunicaţii ; 
-  V. Jepii: 2 gospodării, căi de comunicaţii, reţele 
alim. cu apă, gaze, electrice ; 
- Torenţi: 5 gospodării, subsolurile de la 6 
blocuri, subsol S.B.C., căi de comunicaţii ( zona 
str. Decebal, str. C. Petrescu). 

ORAŞ SINAIA 

Prahova 
Valea  Dorului 
Valea Iancului 

Valea 
Peleşului 
Torenţi 

- 
15 l/mp/ 3h 
25 l/mp/ 6h 
25 l/mp/ 1h 

- r. Prahova: hale producţie S.C.MEFIN S.A. 
Sinaia între sector A şi turnãtorie, 10 gospodãrii 
str. Scropoasa, pod Cumpãtu, DN1 (Calea 
Braşovului), DN1 Calea Braşovului intersecţie cu 
B-dul Ferdinand; 
- V. Dorului: 3 gospodãrii (calea Moroieni). 
gospodãrii anexe zona W. Maracineanu, pod  
CFR, 
- V.Iancului:  4 gospodãrii Calea Prahovei; 
-V. Peleşului :1 gospodărie ; 
- Torenţi: DN Calea Bucureşti, 1 imobil 
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 Conform Comandamentului Apărării Civile, teritoriul municipiului Braşov a fost 
afectat de alunecările de teren înregistrate în anul 2005.  
 Consiliul Judeţean Prahova şi Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov, deţin  

următoarele informaţii privind situaţia terenurilor degradate, ca urmare a alunecărilor de teren 
şi a altor procese erozionale: 

- AZUGA -0,5 ha - degradare teren - str. Baiului, str. Parcului - consolidare cu zid de 
sprijin; 
- BUŞTENI -1,0 ha - degradare teren - Valea Alba, Valea Cerbului - consolidare cu zid 
de sprijin; 
- BRAŞOV – 1,0 ha – degradare teren prin alunecări în valuri; 
- PREDEAL – 34,0 ha - degradare teren prin alunecări în valuri; 
- RÂŞNOV – 1227 ha - degradare teren prin alunecări în valuri. 

 Echilibrul precar al unor versanţi, dată fiind structura geologică (roca de bază compusă din 
strate de Sinaia aflate într-un stadiu avansat de alterare, sistem complicat de fracturi şi fisuri, 
grad ridicat de montmorillonitizare a fracţiunii argiloase) şi acţiunea factorilor favorizanţi 
(lipsa vegetaţiei forestiere, precipitaţii abundente, factorul gravitaţional, intervenţia antropică, 
etc.) poate fi uşor deranjat, prin executarea unor lucrări de construcţii (zona Dealului Aosta - 
Sinaia, 2007 - o alunecare de teren a evoluat de la ruperea stratelor în suprafeţe circulare, din 
care s-au format trepte de alunecare, până la trecerea în stare plastic-curgătoare a masei 
argiloase, afectând spaţiul locuit din aval; adâncimea planului de rupere s-a situat în intervalul 
h = - 4,4 - - 6,8  m, panta versantului: 16o, grosimea păturii de alterare la piciorul versantului: 
2,5-3,0 m5). 

 
Tabelul  2.  Localităţile afectate de hazarde naturale - alunecări de teren cuprinse în Legea 575/2001 

 
Tipul alunecării Nr. 

crt. U.A.T. 
Potenţial de producere a 

alunecărilor de teren 
Probabilitatea 
de alunecare primară reactivată 

1. Braşov scăzut foarte redusă - - 
2. Ghimbav scăzut foarte redusă - - 
3. Cristian scăzut foarte redusă - - 
4. Râşnov mediu redusă - - 
5. Predeal mediu redusă - - 
6. Azuga mediu redusă  - 
7. Buşteni mediu redusă - - 
8. Sinaia mediu redusă  - 

Sursa: Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a 
V-a – „Zone de risc natural” 
  

Riscul seismic 
- Factorul  seismic, deşi are cea mai mică frecvenţă de manifestare, nu poate fi exclus ca 

factor de risc, deoarece efectul mişcărilor tectonice generatoare de cutremure din Zona 
Vrancea şi Zona Făgăraş, se resimte şi asupra teritoriul analizat.  

- Cele mai puternice cutremure care pot afecta acest spaţiu sunt cele de tip 
INTERMEDIAR (70 < H < 170 km), intensitatea fiind dependentă de focarul Vrancea. 
Acestea sunt produse la adâncimi de 100-150 km, au magnitudini medii de M = 7° 
Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII grade pe scara MSK (Medvedev – 
Sponheur – Karnit).   

- Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea (care poate afecta Zona Văii Prahovei), 
arată că în această regiune există aproximativ 90% probabilitate de producere a unei 

                                                 
5 „Studiu geotehnic stabilizare versant in cadrul unei alunecari de teren”. Pensiunea turistică Sinaia, str. Furnica nr. 57 
A, Sinaia, jud. Prahova. 
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mişcări seismice cu magnitudine maximă aşteptată M.max.=7,5 R, o dată la 200 ani 
(conform INFP Bucureşti).  

- Riscul major îl constituie amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaţă prin 
reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale acceleraţiei, vitezei deplasării. 
Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, falieri, surpări, 
alunecări de teren (locale) datorită apelor subterane, a infiltraţiilor din apele meteorice 
de suprafaţă, care modifică starea de rezistenţă a rocilor compacte şi a stivelor de 
depozite superficiale.  

- Cutremurele făgărăşene, tipic polikinetice, au o durată lungă de manifestare, dar 
energie moderată.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate unităţile administrativ-teritoriale urbane amplasate în 
zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea 
seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK).  În conformitate 
cu prevederile STAS 11100/1 - 1993 şi ale Normativului P 100 - 1/2004, zona analizată se 
încadrează în aria macroseimică 71 (MSK), cu o perioadă de revenire la 50 ani6.  

 
Tabelul 3. Localităţile urbane amplasate în zone cu intensitatea seismică de minimum VII 

 

Sursa: Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a 
V-a – „Zone de risc natural” 

 
Conform STAS P100 -1/2006, privind zonarea teritoriului din punct de vedere al 

perioadei de colţ (Tc), spaţiul investigat se încadrează la valoarea Tc = 0,7 sec. Zonarea valorii de 
vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure având intervalul mediu pentru 
recurenţă - IMR = 100 ani este 0,24 g în partea de sud a regiunii şi de 0,20 g în partea nordică a 
acestuia (STAS P 100 - 1/2006). 

Ca urmare a condiţiilor în care funcţionează morfosistemul investigat, din punct de vedere 
al vulnerabilităţii seismice a regiunii se disting următoarele: 

 riscul apariţiei unor mişcări seismice cu focare aflate în proximitatea zonei Văii 
Prahovei; 

 riscul apariţiei unor seisme ca efecte sau replici a unor seisme cu focare pe teritoriul 
ţării; 

 riscul declanşării unor deplasări gravitaţionale pe versanţii supraîncărcaţi cu 
construcţii, alcătuiţi din depozite slab consolidate ca urmare a unor mişcări seismice 
(areale din intravilanul localităţilor Sinaia, Predeal, Buşteni, Azuga); 

 riscul producerii unor inundaţii ca urmare a mişcărilor seismice datorate avarierii sau 
distrugerii unor lucrări hidrotehnice, blocării şi/sau modificării cursurilor unor reţele 
hidrografice; 

                                                 
6 valoarea factorului de influenţă seismic (coeficient de risc - Kf) este de 0,75  (cf. Proiectului „Identificarea şi delimitarea 
hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea 
II”, 2008). 
 
 

Unitatea administrativ-teritorială Nr. de locuitori 
(2007) 

Intensitatea 
seismică (MSK) TC (sec) ag pentru 

IMR=100 ani 
Municipiul Braşov                       314.219   VII 0,7 0,20 g 
Oraşul Ghimbav 5.357 VII 0,7 0,20 g 
Oraşul Râşnov 16.055 VII 0,7 0,20 g 
Oraşul Predeal 5.174 VII 0,7 0,20 g 
Oraşul Azuga 5.028 VII 0,7 0,20 g 
Oraşul Buşteni 10.131 VII 0,7 0,24 g 
Oraşul Sinaia    11.935 VII 0,7 0,24 g 
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 riscul producerii unor accidente tehnologice, ca urmare a mişcărilor seismice, datorate: 
incendiilor izolate sau de mari proporţii, exploziilor, accidentelor de transport al 
mărfurilor obişnuite şi a celor periculoase. 

 
c).  Zonificarea teritoriului în funcţie de tipologia şi impactul proceselor riscogene 

 Modificarea pe verticală a condiţiilor de modelare condiţionează şi conturarea a două 
subetaje morfodinamice, diferenţiate prin predominarea fie a proceselor crionivale, fie a celor 
fluvio-torenţiale. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Harta expoziţiei versanţilor şi a densităţii fragmentării reliefului 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.  Harta geodeclivităţii şi a adâncimii fragmentării reliefului 
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 Subetajul crionival caracterizează culmile montane înalte, situate deasupra limitei 
superioare a pădurii din munţii Bucegi, dar şi culmile mai joase, lipsite de pădure din munţii 
Timişului şi Baiului. Durata mare a stratului de zăpadă, temperaturile scăzute, oscilaţiile termice 
diurne, absenţa precipitaţiilor şi lipsa covorului vegetal ca protecţie eficientă determină apariţia 
proceselor crionivale puse în evidenţă de degradări, curgeri de grohotiş, solifluxiuni, tasări, 
avalanşe. Se remarcă o dinamică deosebit de activă a crestelor montane şi versanţilor din 
masivele Bucegi (Vf. Omu, Bucşoiul Mare, Ţigăneşti, Mălăeşti, Coştila, Caraiman, Jepii Mici, 
Piatra Arsă, Muntele Furnica, Vârful cu Dor etc.), Postăvarul (Munchia Cheii) şi Baiului (culmile 
Neamţului, Petru-Orjogoaia, Baiul Mare). 
 Subetajul fluvio - torenţial include restul masivelor, văilor montane şi bazinetelor 
depresionare, situate la altitudini cuprinse între 1000 - 1600 m. Abundenţa precipitaţiilor şi a 
pantelor accentuate determină preponderenţa procesele de eroziune şi transport din lungul 
albiilor fluviatile şi torenţiale, dar şi apariţia proceselor de eroziune în suprafaţă şi ravenare pe 
versanţi datorită despăduririlor.  

 
Disfuncţionalităţile semnalate sub aspectul potenţialului de producere a alunecărilor de 

teren şi a altor procese şi  fenomene de risc natural, cu implicaţii asupra modului de 
valorificare optimă a teritoriului, la nivelul spaţiului investigat, au condus la delimitarea 
următoarelor tipuri de zone:  

1. Zone cu terenuri afectate de eroziune slab - moderată, cu risc mediu de producere a 
alunecărilor de teren şi solifluxiunilor, dar cu risc ridicat de accentuare a eroziunii 
fluvio torenţiale. Aceste areale se întâlnesc în câmpiile piemontane cu fragmentare 
redusă, pe versanţii cu pante de 5-15o din etajul culoarelor de vale şi al bazinetelor 
depresionare şi cu declivităţi sub 35o din spaţiul montan. Riscul de accentuare a 
eroziunii este foarte ridicat în caz de păşunat abuziv sau alte activităţi care pot afecta 
calitatea fondului biopedosferic (defrişări, incendii, turism supradimensionat). Pentru 
construcţii nu sunt probleme speciale, cu excepţia celor determinate de pantă, 
configuraţia terenurilor, riscul declanşării eroziunii în  adâncime şi inundabilitate; 

2. Zone cu terenuri instabile afectate de eroziune puternic - excesivă, cu alunecări 
relativ vechi şi/sau stabilizate, dar cu risc de activare în anii ploioşi sau prin 
schimbarea folosinţelor (defrişări, desţeleniri), lucrări de destabilizare a versanţilor 
(terasări, excavări), încărcare cu construcţii grele (clădiri, şosele). În timpul viiturilor 
se produc atât eroziuni verticale cât şi laterale. Nivelul apelor freatice se află la 
adâncimi mai mici de 5,0 m. 

3. Zone cu terenuri stabile, dar cu fenomene locale de deplasări gravitaţionale ale 
materialelor pe versanţi (declivitate peste 45o) - parţial sub vegetaţie naturală (păduri, 
pajişti), afectate moderat de procese erozivo-denudaţionale, care prezintă fenomene 
locale de prăbuşiri, căderi de stânci, rostogoliri şi avalanşe. Se suprapun reliefului 
montan intens fragmentat, utilizat ca resursă în economia forestieră, agropastorală, 
turism pentru sporturi de iarnă şi ecoturism. Din punct de vedere al substratului 
litologic nu sunt practic limitări pentru construcţii. Factorul restrictiv se datorează 
includerii unor teritorii în categoria ariilor naturale protejate, precum şi gradului 
mare de înclinare al versanţilor, ceea ce favorizează căderile de stânci, rezultate prin 
procese de dezagregare şi nivo-torenţialitate.    

 
2.2.2. Potenţialul şi riscurile climatice 
Potrivit regionării climatice din România, arealul Valea Prahovei-Poiana Braşov aparţine 

regiunii montane, ce cuprinde întreg lanţul carpatic şi depresiunile intracarpatice aferente 
(Bogdan, 2002). Cele patru staţii meteorologice analizate au fost alese respectând criteriul de 



 25

reprezentativitate pentru unităţile de relief în care sunt amplasate, dar mai ales din punct de vedere 
al perioadei de funcţionare, continue, cu şiruri de date omogene şi care acoperă un interval de cel 
puţin 30 de ani (conform normativelor OMM). 

 
 

a). Principalele elemente 
meteorologice de evaluare a 
potenţialului climato-turistic în 
arealul montan Valea Prahovei-
Poiana Braşov 

Caracterul complex al 
suprafeţei active determină 
distribuţia neuniformă a radiaţiei 
solare directe şi, implicit, a 
temperaturii aerului. În arealul 
analizat, valorile medii multianuale 
ale acestui parametru oscilează 
între -2.5°C (Vf. Omu) şi +7.6°C 
(Braşov), altitudinea determinând 
scăderea temperaturii aerului, 
conform unui gradient termic 
vertical de 1°C/100 m. În etajul 
alpin cele mai scăzute temperaturi 
se înregistrează în luna februarie 
(Vf. Omu - 10.3°C), în timp ce în 
munţii mijlocii şi în depresiuni, ele 
apar în luna ianuarie, valorile 
medii lunare fiind cuprinse între -
5.2°C (Sinaia) şi -4.4°C (Braşov). 
Cea mai caldă lună a anului este 
august, în zona vârfurilor montane 
de peste 2500 m altitudine (5.5°C) 
şi iulie, în restul arealului, 
temperaturile medii înregistrate 
fiind de 12.5°C la Sinaia, 14.4ºC la 
Predeal (1000-1500 m) şi depăşind 

chiar 17ºC la Braşov (fig. 3). 
Minima termica absolută s-a înregistrat la staţia meteorologică Bod (Depresiunea Braşov), 

în data de 25.I.1942 (-38.5°C), reprezentând totodată şi recordul minim absolut al României. 
Raportat la această valoare, în regiunea înaltă a arealului studiat, temperaturile minime absolute au 
fost de -38.0°C (10.II.1929) la staţia meteorologică Vf. Omu (Munţii Bucegi), în timp ce în etajul 
forestier, valorile au coborât cel mai mult până la -33.8ºC (11.II.1929) la Predeal.  

Temperaturile maxime absolute au depăşit 37.0°C, în arealele depresionare din nordul 
spaţiului montan, (37.3°C în data de 5.VII.2000 la staţia Braşov). Ca urmare a rolului moderator 
al altitudinii, cele mai ridicate valori din zonele montane au fost atinse la Predeal 
(33.2°C/4.VII.2000) (fig. 4). Anul 2000 s-a caracterizat prin valori termice mai ridicate, atât în 
arealele depresionare, cât şi în regiunea montană înaltă, fapt evidenţiat de valorile temperaturilor 
maxime absolute înregistrate la 2 din cele 4 staţii analizate (tabelul 5).  
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Fig. 3. Distribuţia valorilor termice la staţiile meteorologice 

din cuprinsul arealului studiat
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Fig. 4. Distribuţia altitudinală a extremelor termice absolute în 
arealul de studiu 
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Tabelul 5. Temperaturile minime şi maxime absolute înregistrate la staţiile meteorologice analizate  
(1896-prezent) 

 

Staţii Altit. (m) Minime absolute 
(ºC) 

Data 
producerii 

Maxime 
absolute °C) 

Data 
producerii 

Vf. Omu 2504 -38.0 10.II.1929 22.1 14.VII.1984 
Sinaia 1500 1510 -26.5 18.I.1963 30.0 6.VII.1988 
Predeal 1090 -33.8 11.II.1929 33.2 5.VII.2000 
Braşov 534 -32.3 14.I.1985 37.3 5.VII.2000 

  
Altitudinea influenţează în mod 

semnificativ valorile temperaturilor maxime 
absolute, acestea prezentând un raport de 
proporţionalitate inversă (fig. 5). Amplitudinea 
termică este determinată de diferenţa dintre 
temperaturile extreme absolute, în arealul 
montan studiat aceasta având valoarea de 
75.3ºC.  
 Advecţia unor mase de aer rece, precum 
şi procesele radiative intense determină frecvent 
scăderi ale temperaturii aerului sub pragul de 
0ºC. Aceste fenomene se produc pe parcursul 
întregului an, în consens cu diferenţierile 
altitudinale impuse de relief. Frecvenţa zilelor 

cu îngheţ (Tmin<0ºC) este relativ mare în cuprinsul depresiunii intracarpatice nordice (38.1% la 
Braşov) şi mare în regiunea montană propriu-zisă (44.9-71.2%). Anual, numărul de zile cu îngheţ 
totalizează de la 139 zile, în Depresiunea Braşov, la 260 zile, pe culmile înalte ale Munţilor 
Bucegi.  

Nopţile geroase (Tmin<-10ºC) pun în evidenţă intensitatea proceselor de răcire din cursul 
anului şi mai ales condiţiile aspre din timpul sezonului rece. Raportat la numărul zilelor din an, 
nopţile geroase deţin cele mai reduse frecvenţe dintre toate zilele caracteristice de iarnă, prin 
valori de 8.5% la Braşov şi între 9.9% la Predeal şi 26.8% la Vf. Omu. În spaţiul montan propriu-
zis, astfel de nopţi acoperă intervalul octombrie-aprilie, în etajul alpin (Vf. Omu) şi noiembrie-
martie, în cel forestier (Sinaia şi Predeal). 

 
Tabelul 6. Datele medii de apariţie şi dispariţie a îngheţului în aer (1961-2000) 

 

Staţii 

Data 
medie a 
primului 

îngheţ 

Data 
medie a 

ultimului 
îngheţ 

Cel mai timpurie 
îngheţ de toamnă 

Cel mai 
târziu 

îngheţ de 
toamnă 

Cel mai timpuriu 
îngheţ de 

primăvară 

Cel mai 
târziu îngheţ 

de 
primăvară 

Vf. 
Omu 

16.VIII 16.VII 1.VIII.1961, 1962, 
1968 

6.IX.1971 26.V.1999 31.VII.1976 

Sinaia 
1500 

25.IX 18.V 28.VIII.1981 31.X.1966 16.IV.1963 19.VI.1985, 
2000 

Predeal 2.X 12.V 13.IX.2001 22.X.1991 22.IV.1963, 1968 9.VI.1962 
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Fig. 5. Frecvenţa numărului mediu anual de zile 

cu îngheţ (1961-2000) 
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Zilele de iarnă (Tmax>0ºC) sunt mai puţin 
numeroase comparativ cu cele cu îngheţ, fiind 
frecvente din noiembrie până în martie, atât în 
Depresiunea Braşov, cât şi în spaţiul montan 
limitrof. Numărul mediu anual al zilelor de iarnă 
creşte proporţional cu altitudinea, de la mai puţin de 
40 zile (11% din an) în Depresiunea Braşov, la 162 
zile (44% din an) în Munţii Bucegi la peste 2500 m.  

 
Fig. 6. Corelaţia altitudinală a cantităţilor anuale de 
precipitaţii în arealul montan Valea Prahovei-Poiana 

Braşov 
Precipitaţiile atmosferice 
Precipitaţiile atmosferice se 

caracterizează printr-o mare neuniformitate în 
timp şi spaţiu. Interferenţa dintre influenţele 
climatice continentale din est cu cele oceanice 
din vest şi dispunerea treptelor de relief 
imprimă trăsături specifice regimului 
pluviometric din arealul montan Valea 
Prahovei-Poiana Braşov. Altitudinea reliefului 
are un rol hotărâtor, determinând zonalitatea 
verticală a repartiţiei precipitaţiilor (fig. 7). 
Astfel, cantităţile medii anuale de precipitaţii 
cresc treptat de la circa 500 mm, în Depresiunea Braşov, la circa 1000 mm, pe culmile montane 
(în jurul altitudinii nivelului de condensare), scăzând uşor pe cele mai mari înălţimi, ilustrând un 
gradient pluviometric vertical pozitiv. 

Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii sunt specifice zonelor joase şi anotimpului de 
iarnă (138-190 mm la munte şi 80-88 mm în depresiunea nordică). Maximele pluviometrice se 
înregistrează primăvara (230-260 mm la munte şi 150-200 mm la Braşov) şi vara (340-380 mm la 
munte şi 250-275 mm la Braşov). Cantitatea de precipitaţii căzute în aceste două anotimpuri 
totalizează 60-70% din suma anuală (fig. 8). Maximul pluviometric este atins în luna iunie, la 
staţiile meteorologice situate la altitudini cuprinse între 1000 şi 1500 m (Sinaia 137.0 mm şi 
Predeal 140.0 mm) şi în iulie, la în Depresiunea Braşov, la Braşov (89.2 mm), precum şi la peste 
2500 m, la staţia Vf. Omu (140.4 mm). 
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Fig. 8. Cantităţile medii anotimpuale de precipitaţii în arealul montan Valea Prahovei-Poiana Braşov 
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Fig. 7. Distribuţia cantităţilor anuale de precipitaţii 
în arealul montan Valea Prahovei- Poiana Braşov
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 În arealul montan Valea 
Prahovei-Poiana Braşov valorile 
însumate ale precipitaţiilor din 
semestrul cald oscilează între 418.0 
mm la Braşov şi 639.8 mm la Vf. 
Omu, în timp ce în etajul forestier 
sunt vizibil apropiate (circa 640 

mm). În semestrul rece, cantitatea de precipitaţii este în general mai redusă ca urmare a 
predominării regimului anticiclonic (circa 25-40% din cantitatea anuală de precipitaţii). 
Altitudinal, valorile precipitaţiilor din acest semestru oscilează între 177 mm la Braşov şi peste 
300 mm în spaţiul montan înalt (tabelul 7). 
 

Tabelul 8. Cantitatea de precipitaţii maxime absolute în 24 de ore (mm), înregistrate până în anul 2003 
 

Staţia Cantitatea (mm) Data producerii Media lunară multianuală (mm) 
Vf. Omu 115.0 14.VII.1929 125.5 
Sinaia 1500 121.9 20.X.1964 72.8 
Predeal 134.0 28.VI.1939 140.0 
Braşov-Ghimbav 83.7 20.VIII.1949 72.6 

 
 Începând cu lunile sfârşitului de toamnă, frecvenţa invaziilor de aer rece creşte, 
determinând oscilaţii ale temperaturii aerului şi solului prin pragul de 0ºC. Astfel, precipitaţiile 
încep să cadă predominant sub formă de ninsoare, formându-se stratul de zăpadă la sol. În 
Depresiunea Braşov, primele ninsori de toamnă îşi fac apariţia în ultima decadă a lunii noiembrie 
sau în situaţiile unor invazii temporare de aer polar continental, acestea apar încă din luna 
septembrie. Decalajul înregistrat între prima zi cu ninsoare şi prima zi cu strat de zăpadă este de 
până la 10 zile (Mihai, 1975). La altitudini mari, primele ninsori se produc încă din prima decadă 
a lunii septembrie (Vf. Omu 16.VIII), întârziind cu mai mult de 1 lună la 1000 m (Predeal 9.X) 
(tabelul 9). În funcţie de contextul sinoptic din unii ani, ninsorile se pot produce foarte devreme, 
încă din primele zile ale lui august (Vf. Omu 1.VIII) sau foarte târziu (Vf. Omu 6.X, Predeal 
17.XI), ceea ce se repercutează asupra regimului stratului de zăpadă − expresia cantitativă a 
ninsorilor.  
 

Tabelul 9. Datele medii de apariţie şi dispariţie ale ninsorilor (1961-2000) 
 

Data de producere a primei ninsori Data de producere a ultimei ninsori 
Staţii Cea mai 

timpurie Medie Cea mai târzie Cea mai 
timpurie Medie Cea mai 

târzie 
Vf. Omu 1.VIII 16.VIII 6.X 22.V 12.VI 31.VII 
Sinaia 1500 6.VI 1.X 5.XI 16.IV 20.V 27.VI 
Predeal 8.IX 9.X 17.XI 6.IV 4.V 17.VI 

 
La peste 1000 m, ultimele ninsori apar până la începutul lunii aprilie (Predeal 16.IV), 

efectele lor resimţindu-se uneori şi în ultima decadă a lunii iulie (Vf. Omu 31.VII). La Sinaia şi 
Predeal, stratul de zăpadă se formează în medie la sfârşitul lunii noiembrie, iar la altitudini de 
peste 2500 m (Vf. Omu) apare la mijlocul lunii septembrie. Stratul de zăpadă dispare în a doua 
decadă a lunii aprilie sau la începutul lunii mai (Sinaia 1500, Predeal), el păstrându-se până la 
sfârşitul lunii iunie (Vf. Omu). Pentru evaluarea potenţialului climato-turistic, cel mai mare interes 
îl prezintă calculul probabilităţii apariţiei şi dispariţiei stratului de zăpadă (echivalând unor 
perioade de revenire de 50 şi respectiv, 100 de ani). Astfel, se evidenţiază posibilitatea extinderii 
sezonului de schi (tabelul 10). 

Tabelul 7.Cantităţile semestriale de precipitaţii 
 
Staţii meteorologice Semestrul cald Semestrul rece 

Vf. Omu 639.8 359.3 
Sinaia 632.5 393.1 
Predeal 637.7 304.0 
Braşov 418.0 177.0 
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Tabelul 10. Datele extreme ale stratului de zăpadă cu diferite probabilităţi (Clima României, 2008) 

 
Probabilităţi de producere a datei de apariţie a stratului de zăpadă (%) Staţii 

meteorologice 20 10 5 2 1 
Vf. Omu 20.IX 31.VIII 21.VIII 11.VIII 1.VIII 
Sinaia 1500 7.X 25.IX 13.IX I.IX 20.VIII 
Predeal 16.X 5.X 24.IX 14.IX 5.IX 
Braşov 4.XI 24.X 13.X 2.X 19.IX 

Probabilităţi de producere a datei de dispariţiei a stratului de zăpadă (%) Staţii 
meteorologice 20 10 5 2 1 

Vf. Omu 8.VII 16.VII 22.VII 29.VII 2.VIII 
Sinaia 1500 17.V 24.V 30.V 5.VI 9.VI 
Predeal 9.V 16.V 21.V 27.V 31.V 
Braşov 18.IV 28.IV 6.V 15.V 22.V 

  
Vf. Omu

0

50

100

150

200

250

300

350

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

cm

Grosimi medii
Grosimi maxime

   

Sinaia 1500

0

50

100

150

200

250

300

350

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

cm

Grosimi medii
Grosimi maxime

 
 

Predeal

0

50

100

150

200

250

300

350

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

cm

Grosimi medii
Grosimi maxime

Braşov

0

50

100

150

200

250

300

350

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

cm

Grosimi medii
Grosimi maxime

 
 

Fig. 9. Grosimea medie şi maximă lunară a stratului de zăpadă în arealul montan studiat 
 

Durata medie a stratului de zăpadă atinge cele mai mari valori în zonele înalte (278 zile în 
Vf. Omu), aceasta oscilând între 228 zile şi 343 zile. În etajul forestier, durata medie a stratului de 
zăpadă este cuprinsă între 180 şi 200 zile, duratele extreme variind între 130-140 zile (durata 
minimă) şi 240-250 zile (durata maximă) (Clima României, 2008). 

Grosimea medie a stratului de zăpadă atinge valori maxime în lunile de iarnă, depinzând 
de: altitudinea reliefului, orientarea versanţilor faţă de fluxul radiativ, gradul de acoperire cu 
vegetaţie şi tipul acesteia. Grosimile medii lunare ale stratului de zăpadă (fig. 9) jalonează 
intervalul mediu anual al extinderii parametrului climatic, corelat cu condiţiile locale de geneză, 
persistenţă şi dispariţie ale acestuia din arealul montan. 
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Regimul vântului prezintă o serie de particularităţi induse de prezenţa orografiei şi a 
culoarelor montane şi de vale ce canalizează curenţii de aer pe anumite direcţii. Astfel, în sectorul 
depresionar nordic mişcările dominate ale aerului au direcţie nord-est către sud-vest, în 
concordanţă cu orientarea generală a văii Oltului. La Predeal şi Sinaia, direcţiile dominante sunt 
de la nord-vest la sud-est. La peste 2000 m, pe culmile cele mai înalte ale Munţilor Bucegi, 
vânturile dominante au direcţie nord-vest şi vest, în consens cu direcţia generală de circulaţie a 
atmosferei. Vitezele medii ale vântului au cele mai mari valori pe direcţiile dominante ale 
acestuia, depăşind 7-8 m/s la altitudinile mari, ca urmare a lipsei obstacolelor majore. Vitezele 
scad la 2.5-3.5 m/s în arealul depresionar nordic, ca urmare a gradului mare de adăpost conferit de 
culmile montane limitrofe (creşte frecvenţa calmului atmosferic: 39.2% Braşov) (Bogdan, 
Dragotă, 1997). 

b). Importanţa stratului de zăpadă pentru turismul de iarnă în arealul montan Valea 
Prahovei-Poiana Braşov 

Stratul de zăpadă constituie o valoroasă sursă de venituri pentru populaţia din staţiunile 
montane în care se practică sporturile de iarnă. Viabilitatea financiară a turismului de iarnă 
depinde însă de prezenţa unui strat de zăpadă cu grosimi corespunzătoare pentru practicarea 
sporturilor de iarnă (schi, snowboard). Eckel (1938, citat de Laternser şi colab., 2003) sublinia 
importanţa unor praguri de grosime a stratului de zăpadă ca o bază în evaluarea condiţiilor de 
practicare a schiului în staţiunile montane din Elveţia, considerând: grosimea de 30 cm ca fiind 
suficientă, 50 cm ca fiind optimă şi pe cea de peste 70 cm ca fiind excelentă pentru practicarea 

acestui sport. Investiţiile pentru 
dezvoltarea staţiunilor turistice 
montane specializate pe practicarea 
schiului pot fi profitabile din punct de 
vedere economic doar atunci când 
durata stratului de zăpadă depăşeşte 
100 zile pe an. Doar astfel, stratul de 
zăpadă poate oferi condiţiile necesare 
utilizării infrastructurii turistice 
specifice practicării schiului (Abegg, 
1996).  

Carpaţii Meridionali şi Orientali, 
oferă condiţii optime pentru practicarea 
sporturilor de iarnă (între 1500 şi 1800-
2000 m altitudine), prin deţinerea unui 
potenţial turistic important. Domeniul 

schiabil din România are extindere restrânsă prin raportarea la suprafaţa convenţională totală de 
circa 70000 km2 (Erdeli şi Gheorghilaş, 2006). Principalele masive montane valorificate din acest 
punct de vedere sunt Bucegi (116 ha), Postăvaru (57.4 ha), Clăbucetele Predealului (41.9 ha) şi 
Baiu (10 ha) (fig. 10). Staţiunile turistice din arealul Sinaia–Buşteni–Azuga–Predeal–Poiana 
Braşov, deţin cel mai complex grad de echipare tehnică, circa 80% din capacitatea de cazare şi 
circa 90% din totalul mijloacelor de transport cu cablu şi pârtii amenajate. Întregul domeniu 
schiabil al Văii Prahovei şi zonei Braşov-Râşnov are o lungime de aproximativ 45 480 metri, cele 
34 de pârtii fiind amplasate la altitudini de peste 1000 de metri.  

În mod curent, pârtiile de schi din Carpaţii Româneşti sunt amplasate în intervalul 
altimetric 800-2000 m, însă condiţiile optime pentru acest sport sunt întrunite în intervalul 1500-
2000 m. Fiind situate între 800 şi 1500 m, pârtiile de schi din arealul montan Valea Prahovei-
Poiana Braşov sunt deosebit de expuse variaţiilor condiţiilor termice şi pluviometrice de iarnă, pe 
fondul procesului general de încălzire a climei montane. Analiza duratei stratului de zăpadă pentru 
trei staţii meteorologice reprezentative din Masivul Bucegi şi staţiunile montane situate în cadrul 
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Fig. 10. Distribuţia suprafeţelor domeniilor schiabile în 
spaţiul montan al arealului de studiu comparativ cu 
restul masivelor montane din Carpaţii Româneşti 

(INCDT, 2003) 
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acestora (Vf. Omu 2504 m, Sinaia 1510 m şi Predeal 1090 m) indică o reducere a numărului de 
zile cu strat de zăpadă, mai ales în cazul staţiunilor situate sub 1500 m, o situaţie comparabilă cu 
ceea ce se întâmplă în Alpii Elveţieni şi Francezi (Baumgartner, Apfl, 1994; Martin, Durand, 
1998; Beniston, 1997; Beniston şi colab., 2003).  

Din punct de vedere climatic, o regiune este considerată favorabilă practicării sporturilor 
de iarnă prin lipsa temperaturilor negative extreme excesive sau a unor fenomene de viscol 
puternic, durate medii ale stratului cu zăpadă de cel puţin 120 zile/an şi grosimi medii decadice ale 
stratului de zăpadă de cel puţin 15-20 cm (INCDT, 2003). Spre exemplificare, în tabelul 11 sunt 
redate sintetic condiţiile de favorabilitate climatică pentru practicarea sporturilor de iarnă în 
arealul montan Valea Prahovei-Poiana Braşov, prin prisma staţiilor meteorologice existente. 

 
Tabelul 11. Favorabilitatea climatică pentru practicarea sporturilor de iarnă în arealul montan Valea 
Prahovei-Poiana Braşov, în intervalul de persistenţă maximă a stratului de zăpadă  (noiembrie-aprilie)  

Indicatori climatici de favorabilitate pentru sporturile de iarnă Vf. Omu* 

(2504 m) 
Sinaia 1500 

(1510) 
Predeal 
(1090 m) 

Temperaturi extreme (media temperaturilor minime ale aerului, ºC) -12.7 -7.7 -7.1 
Temperaturi extreme (media temperaturilor maxime ale aerului, ºC) -2.5 5.0 6.7 
Durata medie anuală a intervalului cu strat de zăpadă (zile) 281 191 179 
Numărul de zile cu strat de zăpadă cu grosimi >20 cm 136 94 88 
Data medie a primului strat de zăpadă 19.IX 24.X 29.X 
Data medie a ultimului strat de zăpadă 25.VI 30.IV 27.IV 
Numărul de zile cu îngheţ în aer 179 146 154 
Numărul de zile cu viscol 38 8 6 
Numărul de zile cu vânt tare (>16 m/s) 90 11 3 

*Staţie meteorologică reprezentativă pentru condiţiile climatice specifice etajului alpin, dar utilizată pentru 
comparaţie. 

Sursa: Micu şi Dincă, 2008 
Comparativ cu staţiunile de schi din Alpi, în cadrul arealului analizat majoritatea 

staţiunilor specializate pe sporturi de iarnă nu pot fi considerate viabile (excepţie: pârtiile de 
altitudine ale staţiunii Sinaia). Raportat însă la condiţiile climatice locale, în regiune există 
favorabilitate pentru practicarea schiului numai în intervalul decembrie-martie, îndeosebi pe 
pârtiile situate la peste >1500 m, din staţiunile Sinaia şi Poiana Braşov. Modificările survenite în 
regimul termic şi mai ales în cel pluviometric, pe fondul procesului general de încălzire a climei 
montane, pot avea implicaţii economice majore pentru practicarea activităţilor turistice din 
sezonul rece. Spre exemplificare, cele mai vizibile modificări survenite în perioada 1961-2000 se 
manifestă în privinţa ninsorilor, care prezintă o tendinţă de scădere susţinută, atât în intervalul 
noiembrie-aprilie, cât şi în timpul sezonului oficial de schi (decembrie-martie) (fig. 11). 
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Fig. 11. Variaţia şi tendinţa de evoluţie a numărului de zile cu ninsoare pe două intervale de timp 
reprezentative pentru practicarea sporturilor de iarnă în arealul montan studiat 
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Din aceste considerente, există un interes tot mai susţinut pentru adaptarea la noile condiţii 
climatice din timpul sezonului rece. Astfel, autorităţile locale din staţiunile montane de pe Valea 
Prahovei fac eforturi susţinute pentru echiparea pârtiilor de schi cu instalaţii de producere a 
zăpezii artificiale, prin investiţii importante susţinute, fie prin accesarea de fonduri 
guvernamentale, fie prin aplicare de proiecte dedicate dezvoltării infrastructurii specific turistice. 
În prezent, s-au făcut investiţii pentru dotarea cu instalaţii de zăpadă artificială a 8 pârtii de schi 
din întregul areal montan studiat (dintr-un număr total de 34 de pârtii), numai în staţiunile Buşteni, 
Azuga, Predeal şi Poiana Braşov, pe pârtii de schi situate în general între 1000 şi 1500 m 
altitudine (fig. 12). De menţionat este faptul că Sinaia deţine cel mai înalt domeniu schiabil (între 

1607m şi 2056 m), unde sporturile 
de iarnă sunt practicate în condiţii 
de zăpadă naturală. 

Prin nivelul actual de dotare 
al pârtiilor de schi din arealul 
montan Valea Prahovei-Poiana 
Braşov nu se reuşeşte contracararea 
efectelor procesului general de 
încălzire a climei (ierni mai calde şi 
frecvenţă tot mai scăzută a 
precipitaţiilor solide). Tunurile de 
zăpadă pot constitui o alternativă, 
mai ales la limita inferioară a 
pârtiilor şi în sectoarele de 
confluenţă a mai multor piste, acolo 
unde traversarea este importantă. 
Spre exemplificare, în iernile calde 

2000-2001 şi 2006-2007 din arealul montan studiat, când abaterile termice au fost mai mari de 
2ºC faţă de normală, funcţionarea acestor instalaţii nu a fost posibilă în majoritatea staţiunilor 
turistice. 

 
c). Hazarde climatice  
Raportat la teritoriul României, s-au identificat areale cu vulnerabilitate mixtă la 

fenomenele periculoase. La scară locală (arealul montan Valea Prahovei-Poiana Braşov) au fost 
delimitate areale cu grade diferite de vulnerabilitate la: 

• inversiuni de temperatură cu vulnerabilitate mare în nord şi nord-vest în depresiunea 
Braşov şi Culoarul Râşnovului şi mică în depresiunea Comarnic şi medie în restul 
spaţiului analizat (fig. 13); 

• vânt tare şi vijelii cu vulnerabilitate medie în depresiunea Braşov şi Culoarul 
Râşnovului şi mare în restul arealului de studiu; 

• viscolul cu areale de vulnerabilitate mare în Masivul Postăvarul, pe valea Timişului şi 
masivul Bucegi, la care se adaugă şi Munţii Baiului, şi vulnerabilitate medie în restul 
arealului analizat;  

• polei cu vulnerabilitate mare în arealul montan înalt, medie la altitudini mijlocii şi 
mică în spaţiile depresionare din nord, centru şi sud; 

• chiciură, cu acelaşi areale de distribuţie ca şi în cazul poleiului, dar cu grade 
diferite: excepţional de mare corespunde vulnerabilităţii mari la polei, 
vulnerabilitatea foarte mare la chiciură cu cea medie la polei şi mare la chiciură cu 
cea mică la polei; 

• ceaţa se poate identifica în două 
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Fig. 12. Situaţia dotărilor cu instalaţii de zăpadă artificială a 

pârtiilor de schi din arealul montan studiat (INCDT) 
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Fig. 13. Harta vulnerabilităţii arealului montan Valea Prahovei-Poiana Braşov  
la inversiuni de temperatură, vânt tare şi vijelii 

 
• areale de vulnerabilitate: foarte mare în spaţiul montan mediu şi înalt al munţilor 

Bucegi, Baiului, Postăvaru şi mare în restul arealului analizat. 
 

2.2.3. Resursele de apă 
Resursele de apă din teritoriul aferent sunt gestionate şi monitorizate de cele două 

sucursale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”:  Direcţia Apelor Olt (S.G.A. Braşov) şi 
Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa (S.G.A. Prahova) împreună cu S.C. Compania de Apă Braşov 
S.A. şi S.C. Hidro Prahova S.A., operatori ai serviciului public de furnizare a apei.  

 
a). Apele subterane 
În repartiţia teritorială a apelor subterane, în funcţie de condiţiile geologice se diferenţiază 

mai multe areale, care furnizează sau pot furniza apă de alimentare zonei Braşov-Valea Prahovei, 
chiar dacă uneori sunt situate în vecinătatea acesteia. 

Sectorul Ţării Bârsei deţine ape de adâncime de bună calitate cantonate la baza 
formaţiunilor calcaroase, în debite de 6 – 15 l/s. Apa freatică se întâlneşte la o adâncime de 1 – 2 
m, până la 10 – 15 m, cu o mineralizare de 0,5 g/l). Zona Sânpetru – Hărman – Prejmer, pe linia 
de front inferior a piemonturilor, ale căror materiale permeabile facilitează acumularea apelor de 
infiltraţie, cu debite de 10 – 25 l/s/100 m, apă potabilă la adâncimi de 50 – 100 m; Zona Zărneşti – 
Râşnov – Cristian – Ghimbav, debite de 7-8 l/s/100 m, apă potabilă la adâncimi de 60 – 100 m; 
Izvoarele din zona montană Ciucaş şi Bucegi au un debit de 100 l/s şi sunt captate pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor adiacente. Zona calcaroasă a masivului Piatra Craiului prezintă 
numeroase izvoare carstice, unele având debite maxime de peste 600 l/s.  

 
b). Reţeaua hidrografică 
Structura reţelei hidrografice din teritoriul studiat este definită de o distribuţie spaţială 

relativ uniformă, determinată de poziţia catenelor montane. În cadrul sistemelor de alimentare cu 
apă, sunt vehiculate importante volume de apă ce provin din apele de suprafaţă (râuri şi lacuri), 
fapt ce impune o cunoaştere adecvată a acestei resurse. 
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Cursurile de apă 
Dispoziţia reţelei hidrografice este în general convergentă, toate pâraiele care izvorăsc din 

munţi curgând spre depresiuni de unde sunt colectate de râul Olt sau de Prahova. Densitatea 
reţelei hidrografice este mai mare în spaţiul montan (1,4 km/km²)  şi scade odată cu altitudinea, 
cea mai mică fiind în Depresiunea Braşovului (0,6 – 0,7 km/km²) (tabelul 12).  

 
Tabelul 12. Caracteristicile morfometrice ale principalelor cursuri de apă şi bazine hidrografice din teritoriul 

aferent PATZ Braşov – Valea Prahovei (cursul superior) 
  (după Atlasul Cadastral al Apelor României, 1992) 

 
Date privind cursul de apă Date privind bazinul hidrografic 
Altitudinea (m) Nr. 

crt. Cursul de apă Lungimea 
(km) Amonte Aval 

Panta 
medie 
(‰) 

Coeficient de 
sinuozitate 

Suprafaţa 
bazinului 

(km²) 

Altitudinea 
media a 

bazinului 
(m) 

Suprafaţa 
fondului 
forestier 

(ha) 
  Teritoriul aferent judeţului Braşov 
1 Ghimbăşel 48 2320 491 38 1,23 403 826 20185 
2 Pârâul Mic 12 1210 655 46 1,37 67 979 4195 
3 Pârâul Cheii 7 1000 699 43 1,22 41 1012 2677 
4 Poiana 9 1000 704 33 1,44 27 1013 1720 
5 Canalul Timiş 14 660 525 9 1,26 64 713 3526 
6 Cheu 9 980 576 45 1,62 17 878 1954 
7 Timiş 35 1260 506 22 1,63 105 952 7028 
8 Durbav 21 1260 505 36 1,25 45 951 655 
  Teritoriul aferent judeţului Prahova 
9 Prahova 193 1100 56 5 1,24 3738 541 134627 
10 Azuga 23 1600 938 29 1,96 88 1360 6838 
11 Valea Turcului 6 1780 1146 106 1,21 7 1482 425 
12 Unghia Mare 7 1840 1063 111 1,70 10 1480 490 
13 Limbăşel 8 1380 992 49 1,35 14 1284 1360 
14 Valea Fetei 5 1400 882 104 1,12 10 1136 585 
15 Valea Cerbului 7 1400 861 80 1,14 26 1114 1716 
16 Zamora  7 1720 837 126 1,27 10 1311 628 
17 Valea Rea 7 1800 808 142 1,22 15 1337 975 
18 Peleş 6 1980 808 195 1,25 6 1415 356 
19 Izvorul Dorului 16 2140 753 87 1,50 33 1446 1661 

 
Lacurile  

Acest tip de unitate acvatică este mai 
puţin reprezentat în spaţiul de studiu, din cauza 
structurilor petrografice şi morfologice şi a 
organizării iniţiale a spaţiului geografic.  

Zona Braşov-Valea Prahovei are, însă, în 
vecinătatea sa numeroase lacuri cu diverse 
folosinţe, de la cele antropice create în interes de 
alimentare cu apă sau energetic, la cele naturale, 
care au valenţe turistice deosebite. 

Lacul de acumulare Târlung-Săcele 
(135,6 ha), situat în afara spaţiului studiat la 20 
km sud-est de municipiul Braşov, a fost dat în 
folosinţă în 1976 şi modificat ulterior prin 
ridicarea nivelului iniţial al barajului (fig. 14).  

Acumularea Azuga este propusă a fi 
amplasată pe râul Azuga şi va avea un volum total de 17,4 mil. m3 (volumul util fiind de 15,6 mil. 
m3). Este destinată pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru alimentarea oraşelor 

 
 
Fig. 14. Lacul de acumulare Târlung-Săcele 



 35

Azuga, Buşteni, Sinaia şi Comarnic. Ca funcţie secundară acumularea va spori atractivitatea 
turistică a oraşului Azuga.  

Acumularea Pleşiţa, amplasată pe pârâul Bârsa, va avea un volum de 9,5 mil. m3 apă, 
utilizaţi pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşelor Zărneşti, Codlea, Râşnov şi a 
comunei Vulcan. 

 
c). Aspecte privind scurgerea lichidă 
Debitul mediu al râului Prahova creşte treptat de la 0,59 m3/s, la Azuga, la 5,13 m3/s la 

confluenţa cu Izvorul Dorului, la Sinaia, ca urmare a contribuţiei pâraielor Tufa, Cumpătu, Valea 
Rea, Valea Câinelui, Peleş, Căsăria, Valea Iancului, Zgârbura şi Izvorul Dorului.  

Debitul mediu multianual 
al râului Azuga la confluenţa cu 
Prahova este de 1,48 m3/s, destul 
de redus pentru a asigura 
umplerea viitoarei acumulări 
Azuga, în condiţiile exploatării 
intensive a apei pentru 
alimentare. Construirea unor 
aducţiuni-derivaţii, care să 
capteze pâraie din bazine 
învecinate lacului pentru 
suplimentarea debitului, ar 
constitui o soluţie tehnică viabilă.  

În spaţiul corespunzător 
judeţului Braşov cursurile de apă 
au debite ceva mai reduse, cu 
excepţia celor care curg la 
periferie (tabelul 13).  

Debitul mediu specific 
(q-l/s.km2) reprezintă un 
parametru care permite 
compararea diferitelor cursuri de 
apă indiferent de dimensiunea 
bazinului. Valorile 
corespunzătoare acestui element 
în zona de studiu variază pe un 
ecart destul de larg (fig. 15). 

Cele mai ridicate valori 
corespund zonei montane, cu un substrat compact, depăşind uşor 30 l/s.km2, iar cele mai reduse se 
înregistrează pe vatra Depresiunii Braşovului, apropiindu-se de 3 l/s.km2, unde cantităţile de apă 
precipitate se infiltrează în depozitele recente, constituind importante rezerve de ape subterane.  

 
Tabelul 13. Debitele unor pâraie din zona Braşov-Valea Prahovei drenate spre Olt 

 
Nr.   
crt. Cursul de apă Secţiunea Debit mediu multianual mc/s Debit minim mc/s 

1 Ghimbăşel Râşnov 2,10 0,185 
2 Cristian Cristian 0,22 0,015 
3 Pietrosu Cristian 0,105 0,011 
4 Pănicel Râşnov 0,160 0,028 
5 Canal Timiş amonte Ghimbăşel 1,15 0,215 
6 Bârsa Râşnov 2,9 0,280 

 
Fig. 15. Scurgerea medie specifică multianuală (q- l/s.km²) 

în zona Braşov–Valea  Prahovei 
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Înălţimea stratului scurs (Y – mm) oferă o imagine asupra potenţialului de scurgere a unui 

teritoriu. Acest parametru depinde de cantitatea de precipitaţii, de infiltraţia în subteran, de 
evaporaţia de pe suprafaţa unui bazin etc. Valorile acestui element depăşesc 800 mm în zona 
montană şi 300 mm în zona depresionară, din nord. 

Conform reprezentării cartografice zona montană dispune de un potenţial apreciabil, în 
ceea ce priveşte disponibilul de apă pentru alimentare, fiind capabilă să susţină atât necesarul 
propriu, cât şi cel al teritoriilor învecinate, adesea mai puţin favorizate în această direcţie.  

 
d). Aspecte privind calitatea apelor  
La nivelul zonei studiate au fost monitorizate numeroase foraje, cursuri de apă, unele 

unităţi lacustre, precum şi surse de poluare care induc modificări de ordin calitativ asupra apelor. 
Conform Ordinului nr. 161 din 16.02.2006, “Elemente şi standarde de calitate biologice, chimice 
şi fizico-chimice pentru stabilirea stării ecologice a apelor de suprafaţă”, această categorie este 
evaluată pe 5 clase de calitate. 

 
Apele subterane 
În zonele urbane, în general, poluarea apelor subterane este dată în principal de lipsa 

sistemului de canalizare sau uzura acestuia.  
Din punct de vedere hidrogeologic, pe teritoriul judeţului Braşov se găsesc formaţiuni 

poroase, permeabile, constituite din nisip, pietriş şi bolovăniş care se dezvoltă până la adâncimea 
de peste 150 m. Acolo unde stratul permeabil nu are un tavan acoperitor, apa este cu nivel liber, 
stabilindu-se între 2-4 m de la suprafaţa terenului. 

Din acest motiv se constată o scădere a calităţii acesteia. Poluarea acestui strat este 
produsă atât de unii agenţi economici cât şi de gospodăriile individuale ale crescătorilor de 
animale care deversează la suprafaţa solului diferite substanţe nocive. 

Calitatea resurselor de apă de suprafaţă şi cele de apă subterană este direct influenţată de 
factorii antropici. Principalii poluatori în zonă sunt: 

- localităţile Braşov, Râşnov, Predeal care au sisteme de canalizare a apelor uzate 
degradate, cu capacităţile de funcţionare depăşite; 

- depozitele de deşeuri menajere şi industriale ale oraşelor Braşov, Râşnov şi cele 
neorganizate aflate în special pe malul cursurilor de apă din zonele învecinate localităţilor; 

- evacuarea apelor uzate menajere provenite din localităţile rurale ale zonei, care nu au 
sisteme de canalizare şi epurare a lor sau au capacităţile de funcţionare depăşite. 

 
Cursurile de apă 
Pe valea Ghimbăşel evacuările de ape uzate neepurate din canalizarea oraşului Braşov 

converg direct în canalul Timiş şi Timişul Sec. Compania de Apă Braşov – asigură tratarea, 
distribuţia apei potabile, transportul şi evacuarea apelor uzate menajere şi o parte a apelor 
industriale din localităţile: Braşov, Săcele, Cristian, Poiana Braşov şi Râşnov. Epurarea apelor 
uzate se asigură prin staţia de epurare Stupini, staţie care a fost modernizată şi retehnologizată în 
perioada 1998-2000. S-au constatat depăşiri sporadice ale limitelor maxim admise la azotiţi, 
azotaţi, extractibile, fosfor, produse petroliere, zinc, precum şi la indicatorii bacteriologici.  

Pârâul Bârsa este afectat de evacuările de ape uzate neepurate sau insuficient epurate de 
pe platformele SC Romacril Râşnov şi de la halda de nămol a Companiei de Apă Braşov. Apele 
uzate de pe platforma chimică a oraşului Râşnov poluează pârâul Pănicel, Bârsa precum şi pânza 
de apă freatică din zona de influenţă cu compuşi organici greu biodegradabili şi/sau 
nebiodegradabili. În urma analizelor efectuate s-au înregistrat depăşiri sporadice. 

Canal Timiş (amonte de confluenţa cu Ghimbăşel) este influenţat de apele evacuate de 
unităţile industriale şi o parte din apele uzate menajere din Braşov; 
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Raul Prahova este supravegheat in 3 secţiuni de control: Predeal, Azuga şi amonte de 
Sinaia. Caracteristicile hidrochimice ale râurilor Azuga şi Prahova sunt influenţate de 
caracteristicile litologice ale substratului şi respectiv cantitatea de deversări care se realizează din 
reţeaua de canalizare a localităţilor. Valorile măsurate în ultimii ani, în urma monitorizării 
realizate de APM Prahova, indică o scădere de la un an la altul în ce priveşte încărcarea organică a 
apei reprezentată de indicatorii de oxigen, metale grele şi la cei chimici de poluare ai apei.  

Râul Azuga corespunde concentraţiilor maxime admisibile clasei I de calitatea apei în 
jumătatea din aval. În sectorul amonte, râul depăşeşte limitele acestei clase la indicatorul fenoli, 
probabil din cauza exploatărilor forestiere din zonă. Datele hidrochimice ale râului Azuga scot în 
evidenţă un pH mediu al apei de 7,9 şi un reziduu fix de 116 mg/l. Duritatea apei este de 12,4 °G. 
Concentraţia de minerale în suspensie este de: Ca 75,7 mg/l, Mg 7,8 mg/l, Na+Ka 9,2 mg/l. 

Celelalte cursuri de apă mici din bazinul Prahovei s-au încadrat în categoria a I–a de 
calitate, cu excepţia pâraielor Căşăria şi Secăria, care s-au încadrat în categoria a II-a. 

 
Lacurile  
Apa acumulării Târlung-Săcele s-a încadrat la clasa I-a de calitate, la majoritatea 

indicatorilor de calitate fizico-chimici determinaţi, cu unele excepţii. Lacul se încadrează în 
categoria ultraoligotrof din punct de vedere al biomasei fitoplanctonice. 

 
2.2.4. Resursele bio-pedogeografice 

 
a). Solurile 

 Învelişul de sol al zonei cuprinde practic întreaga diversitate a sistematicii pedologice 
caracteristice munţilor înalţi din zona temperată, de la solurile corespunzătoare condiţiilor de etaj 
montan inferior, sub făgete, la acelea corespunzătoare condiţiilor de etaj alpin inferior şi superior. 
 Clasa protisoluri, cunoscută anterior ca şi clasa solurilor neevoluate, include soluri cu un 
profil încă incomplet diferenţiat apărând pe suprafeţe discontinui, diseminate în areale de mărimi 
diferite. În cadrul acestei clase se remarcă: litosolurile (soluri cu volum edafic foarte mic şi 
rezervă scăzută de substanţe nutritive, deci o fertilitate naturală foarte scăzută) şi aluvisolurile 
(soluri caracteristice luncilor, fiind legate de prezenţa materialelor aluviale, având o fertilitate 
relativ bună, dar condiţionată de unele probleme pe care le ridică – inundabilitate, exces de 
umiditate de natură freatică etc.). 
 Clasa cernisoluri, include două tipuri de sol: faeoziomurile (prezente în Depresiunea 
Braşovului) şi rendzinele (dezvoltate pe unele areale din Munţii Bucegi). Dintre acestea o 
importanţă şi pondere mai mare o au faeoziomurile (cunoscute anterior sub denumirea de soluri 
cernoziomoide). Având o fertilitate naturală bună, acestea se pretează pentru o gamă foarte largă 
de culturi. 
 Clasa umbrisoluri, reprezentată printr-un singur tip de sol – humosiosolul (denumit 
anterior sol humico-silicatic). Este solul evoluat la cele mai mari altitudini (peste 1800 m), în 
condiţiile unui climat rece şi umed. În aceste condiţii şi având un volum edafic mic (profilul 
scurt), fertilitatea naturală este redusă, fiind ocupate de pajişti naturale de slabă calitate. 
 Clasa cambisoluri este cea mai reprezentativă din zonă, incluzând două tipuri majore de 
soluri: eutricambosolurile (specifice ariilor depresionare) şi districambosolurile (reprezentative 
pentru spaţiul montan mijlociu, 800-1300 m altitudine). 
 Clasa luvisoluri reprezentată prin două tipuri de sol (preluvosolul şi luvosolul) este mai 
reprezentativă pentru sectoarele mai înalte din cadrul depresiunii Braşov, la contactul cu spaţiul 
montan. Având însuşiri fizico-chimice relativ bune, se pretează a fi cultivate cu majoritatea 
plantelor agricole. 
 Clasa spodisoluri include două tipuri de soluri prepodzol şi podzol, este reprezentativă 
pentru treapta înaltă a spaţiului montan, făcând trecerea între districambosoluri şi humiosoluri. 
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Ambele tipuri de sol, evoluând în condiţii bioclimatice restrictive (rece şi umed) şi având o 
fertilitate naturală redusă, sunt folosite în silvicultură sau ca pajişti naturale. 
 Clasa hidrisoluri cuprinde două tipuri de sol gleisol şi stagnosol, soluri a căror 
caracteristică principală o constituie prezenţa excesului de apă prelungit sau permanent pe profilul 
solului. Având un regim aerohidric defectuos, aceste soluri sunt folosite doar ca fâneţe dominate 
de specii de plante cu o slabă valoare furajeră. 
 

Categorii şi clase de terenuri după pretabilitatea la diferite folosinţe 
• Clasa a II-a – terenuri cu limitări slabe, care reduc gama culturilor agricole sau care 

necesită, în cazul cultivării, măsuri simple de protecţie a solurilor. În cadrul acesteia, 
întâlnită în Depresiunea Braşovului, sunt incluse faeoziomurile şi parţial 
eutricambosolurile şi aluvisolurile. 

• Clasa a III-a – terenuri cu limitări moderate şi pretabilitate mijlocie – solurile brune 
eumezobazice, preluvosolurile şi luvosolurile. Necesită măsuri sau lucrări speciale 
de protecţie, conservare sau ameliorare a resurselor de sol. 

• Clasa a IV-a – terenuri cu limitări severe care reduc gama culturilor agricole sau 
care necesită măsuri sau lucrări speciale de protecţie, conservare sau ameliorare a 
resurselor de sol (districambosolurile, unele eutricambosoluri şi luvosolurile). 

• Clasa a V-a – terenuri cu limitări foarte severe care nu pot fi folosite ca atare, dar 
care după amenajare şi ameliorare pot fi folosite pentru culturi de câmp sau plantaţii 
pomiviticole (hidrisolurile, luvosolurile stagnice). 

• Clasa a VI-a – terenuri cu limitări extrem de severe care nu pot fi folosite pentru 
culturi de câmp chiar şi după amenajare şi ameliorare (litosolurile, humiosolurile, 
podzolurile şi prepodzolurile litice). 

 
b). Vegetaţia naturală 

 Prezenţa în cadrul zonei a unei întinse regiuni muntoase-deluroase constituie cauza unor 
modificări profunde a climei. Creşterea rapidă a altitudinii provoacă o scădere treptată a căldurii şi 
o creştere a precipitaţiilor inducând o evidentă zonare a vegetaţiei pe altitudine –etajarea 
biopedoclimatică – reprezentată prin: etajul nemoral (al pădurilor de foioase); etajul boreal (al 
pădurilor de molid); etajul subalpin (al tufărişurilor); etajul alpin (al pajiştilor scunde şi 
tufărişurilor pitice). 

• Pădurile de molid constituie formaţiunea zonală a etajului boreal, la altitudini medii 
de 1000 – 1700 m. Având o structură relativ simplă sunt dominate aproape exclusiv 
de molid (Picea abies), asociat cu exemplare rare de mesteacăn, paltin de munte şi 
uneori brad. 

• Pădurile de amestec fag cu răşinoase, având ca principală specie edificatoare fagul 
(Fagus sylvatica), care se asociază în proporţii variate, de obicei, cu molidul, se 
desfăşoară la altitudini ceva mai joase (600 – 1000 m). 

• Pădurile de fag cu o structură relativ simplă, dominate de fag, se întâlnesc la 
altitudini variabile, de la 400 – 800 m (făgetele colinare), până la 1000 – 1200 m 
(făgetele de mare altitudine). 

• Pădurile de gorun ocupă cele mai joase altitudini, de la nivelul spaţiului  
depresionar (300 – 500 m) până la nivelul deluros – submontan (600 – 800 m), fiind 
constituite aproape în exclusivitate din Quecus petrea. 

• Pajiştile alpine şi subalpine alcătuite din asociaţii de ierburi secundare, adaptate la 
frig şi vânturi puternice, formează complexe de vegetaţie cu tufărişuri scunde alpine 
şi subalpine. Se întâlnesc în Munţii Bucegi, la peste 2000 – 2200 m şi pe suprafeţe 
mai restrânse în Munţii Baiului. 
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• Pajiştile montane, formate pe locul pădurilor defrişate antropic, sunt compuse din 
ierburi de talie medie şi talie înaltă, dominate de specii ca Festuca rubra, Agrostis 
tenuis, Cynosurus cristalus, Deschampsia caepitasa etc. 

• Pajiştile de deal s-au format preponderent pe locul pădurilor de gorun sau pădurilor 
de gorun în amestec cu alte foioase. Se întâlnesc la cele mai mici altitudini, de obicei 
sub 700 m, având ca principale specii edificatoare: Agrostis tenuis, Festuca rubra, 
Festuca pratensis, Cynosuurus cristatus. 

 
2.3. Patrimoniul natural şi construit 
 
2.3.1. Patrimoniul natural 
În România, habitatele naturale şi speciile sălbatice au fost inventariate prin utilizarea a 

două tipuri de baze de date: baza BIMS (Sistemul de Management al Informaţiei privind 
Biodiversitatea) şi a bazei EMERALD (stabilită sub Convenţia de la Berna), compatibilă cu 
„Natura 2000”. În 2005 a fost elaborată lucrarea Habitatele din România, apărută la Editura 
Tehnică Silvică, Bucureşti, lucrare în care sunt descrise principalele tipuri de habitate existente în 
ţara noastră. Au fost descrise 357 de tipuri de habitate, mare parte dintre acestea având echivalente 
în principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european, 199 habitate au echivalent în 
habitatele din sistemul de clasificare Natura 2000; 213 habitate au echivalent în habitatele din 
sistemul de clasificare Emerald; 170 habitate au echivalent în habitatele din sistemul de clasificare 
Corine; 367 habitate au echivalent în habitatele din sistemul de clasificare Palearctic; 263 habitate 
au echivalent în habitatele din sistemul de clasificare Eunis.  

La nivel european, România deţine cel mai diversificat şi valoros patrimoniu natural; 
suprafaţa ariilor naturale protejate de interes naţional, raportată la suprafaţa ţării, este de 7%, iar 
suprafaţa totală a siturilor Natura 2000, raportată la suprafaţa ţării, este de 17,84%. 

În ţara noastră există mai multe categorii de arii protejate, care se diferenţiază în principal 
în funcţie de regimul de ocrotire, conservare şi utilizare. Acestea sunt: rezervaţii ştiinţifice; parcuri 
naţionale; monumente ale naturii; rezervaţii naturale; parcuri naturale; rezervaţii ale biosferei; 
zone umede de importanţă internaţională; situri naturale ale patrimoniului universal; arii speciale 
de conservare; arii de protecţie specială avifaunistică; situri de importanţă comunitară; geoparcul.  

O modalitate de a conserva patrimoniul natural este aceea de a crea o reţea de arii naturale 
protejate, reprezentativă pentru diversitatea speciilor şi habitatelor ce trebuie protejate. 
Conservarea diversităţii biologice se realizează prin intermediul Reţelei Ecologice „Natura 
2000”. Scopul Reţelei Natura 2000 este de a proteja biodiversitatea Europei şi de a promova 
activităţi economice benefice pentru biodiversitate. 

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 oferă numeroase instrumente utile în acest 
sens, iar extinderea reţelei prin includerea şi gestionarea ariilor naturale protejate din România 
reprezintă un pas important în direcţia conservării peisajului şi biodiversităţii, prezentând 
oportunităţi în numeroase direcţii: de la un turism durabil la o combinaţie între activităţile agricole 
şi alternativele de protejare a naturii. Avantajele sunt următoarele:  

• activităţile economice pot continua într-un sit Natura 2000, cu condiţia evitării 
activităţilor care ar putea afecta speciile sau habitatele specifice sitului; 

• sunt recunoscute şi protejate interesele localnicilor - Natura 2000 nu înseamnă 
scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiţionale agro-pastorale şi 
silvice care nu dăunează patrimoniului existent; dezvoltarea turismului şi agro-
turismului, etichetarea de produse naturale locale ce pot deveni mărci recunoscute, 
preferate în locul preparatelor artificiale;  

• proprietarii de terenuri din siturile Natura 2000 vor fi scutiţi de plata impozitului; 
• posibilitatea de a atrage fonduri europene;  
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• locuri de muncă; 
• relaxarea şi petrecerea timpului liber;  
• promovarea tezaurului natural şi cultural;  
• statutul de sit Natura 2000 înseamnă un câştig de imagine şi recunoaştere europeană, 

ceea ce reprezintă un motiv de mândrie pentru localnici;  
• se creează un lanţ al locurilor din Europa cu o natură ce merită păstrată în bună stare 

pentru că are multe de oferit şi generaţiilor viitoare. 
Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din: arii speciale de conservare, pentru conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice incluse în Directiva Habitate şi arii de protecţie 
specială avifaunistică, pentru conservarea păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări. Directiva 
privind păsările (79/402/EEC), publicată în aprilie 1979, a fost primul act legislativ menit să 
protejeze speciile de păsări şi mediile lor naturale şi prevede stabilirea la nivel naţional a unor arii 
de protecţie specială (SPA – Special Protection Areas), iar Directiva privind habitatele 
(92/43/EEC), publicată în 1992, solicită selectarea la nivel naţional şi european a unor arii speciale 
de conservare (SAC – Special Areas of Conservation). Ambele Directive au fost transpuse în 
legislaţie, iar România, ca stat membru, are obligaţia protejării şi conservării durabile a speciilor şi 
habitatelor periclitate. 

Datorită diversităţii deosebite de biotopuri şi habitate, judeţul Prahova se bucură de un 
bogat inventar de specii de floră şi faună sălbatică, din care nu lipsesc endemismele, speciile rare, 
relictele glaciare, speciile de importanţă comunitară. Din păcate, presiunea exercitată de 
activităţile antropice (necesitatea extinderii intravilanului unor localităţi, proiectele de dezvoltare a 
turismului, activităţile tradiţionale - păşunatul sau exploatarea lemnului) ameninţă cu restrângerea 
arealului pentru numeroase dintre aceste specii. Valoarea patrimoniului natural al judeţului 
Prahova este probată prin existenţa elementelor de importanţă europeană din zone ce au fost 
introduse în reţeaua ecologică europeană Natura 2000. 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea a III-a zone protejate, în cazul 
judeţului Prahova, menţionează doar Parcul Natural Bucegi şi alte 6 rezervaţii naturale şi 
monumente ale naturii ca parte a patrimoniului natural, ce necesită protecţie. Dintre acestea, în 
cuprinsul teritoriului analizat, se regăsesc următoarele: 

 
Tabelul 14. Ariile naturale din judeţul Prahova (integrate arealului investigat) 

 
Nr. crt. Denumirea Localizarea Suprafaţa (ha) 

1. Abruptul Prahovean Bucegi Oraşele Sinaia, Buşteni 3478 
2. Locul fosilifer Plaiul Hoţilor Oraşul Sinaia 6 
3. Munţii Colţii lui Barbeş  Oraşul Sinaia 1513 
4. Arinişul de la Sinaia Oraşul Sinaia 1,037 

 
Primele trei rezervaţii din tabelul de mai sus sunt incluse într-o arie protejată de categorie 

superioară, şi anume Parcul Natural Bucegi. 
Pe lângă Parcul Natural Bucegi şi cele şase rezervaţii naturale şi monumente ale naturii 

existente, la nivelul PATJ au fost făcute 14 noi propuneri de rezervaţii naturale de interes judeţean 
şi 134 de propuneri de rezervaţii naturale de interes local.  

 Muzeul de Ştiinţe Naturale Ploieşti, împreună cu autoritatea judeţeană pentru protecţia 
mediului, au propus declararea şi instituirea regimului de arie naturală protejată, pentru 
următoarele situri din arealul investigat: 
 

Tabelul 15. Rezervaţii naturale de importanţă judeţeană din judeţul Prahova  
(integrate arealului investigat) 

Nr. 
crt. Denumirea Suprafaţa (ha) Localizarea 

1. Rezervaţia naturală complexă”Valea Rea” 2 Oraşul Sinaia 
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Tabelul 16. Rezervaţii naturale de importanţă locală din judeţul Prahova (integrate arealului investigat) 
 

Nr. 
crt. Denumirea Suprafaţa 

(ha) Localizarea 

1. Rezervaţia naturală botanică „Clăbucet” 18.7 Oraşul Azuga 
2. Rezervaţia naturală botanică „Unghia Mare” 8.1 Oraşul Azuga 
3. Rezervaţia naturală complexă „Valea Turcului” 133.7 Oraşul Azuga 
4. Rezervaţia naturală complexă I „Unghia Mare” 42 Oraşul Azuga 
5. Rezervaţia naturală complexă II „Unghia Mare” 40 Oraşul Azuga 
6. Rezervaţia naturală complexă III „Unghia Mare” 78.7 Oraşul Azuga 
7. Rezervaţia naturală complexă „Valea Cazacului” 257.7 Oraşul Azuga 
8. Rezervaţia naturală geologică şi geomorfologică „Unghia Mică” - Oraşul Azuga 
9. Rezervaţia forestieră „Piatra Arsă” 103 Oraşul Sinaia 
10. Rezervaţia botanică şi geologică „Sf. Ana” 2 Oraşul Sinaia 
11. Megalit „Masa Ciobanului” 1 Oraşul Sinaia 
12. Avenul „Vânturiş” 0.5 Oraşul Sinaia 
13. Cascada „Vânturiş” 0.5 Oraşul Sinaia 

 
Obiectivul principal îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a 

patrimoniului natural, prin: 
- menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor şi a 

speciilor din flora şi fauna sălbatică; 
- asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare in situ a bunurilor 

patrimoniului natural. 
Parcul Natural Bucegi s-a constituit prin Ordinul nr. 7/27.01.1990 al M.A.P.P.M. În 

prezent, statutul legal al Parcului Natural Bucegi a fost dat de Legea 5/12.04.2000 - privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – „Zone naturale 
protejate de interes naţional şi monumente ale naturii” 1.0 - „Rezervaţii ale biosferei, parcuri 
naţionale sau naturale” la poziţia H - „BUCEGII” - cu o suprafaţă de 32663 ha, întins pe teritoriul 
a 3 judeţe: Prahova, Dâmboviţa şi Braşov. Pe teritoriul judeţului Prahova - Parcul Natural Bucegi 
ocupă o suprafaţă de cca. 8322 ha. El include teritorial Rezervaţia Naturală Bucegi (Abruptul 
Prahovean), Rezervaţia Naturală „Colţii lui Barbeş” şi Rezervaţia Geologică „Punctul 
Fosilifer Plaiul Hoţilor”.  

Rezervaţiile naturale din interiorul Parcului Natural Bucegi conţin cele mai 
reprezentative eşantioane ale cadrului natural, sub raport ştiinţific, valoric, genetic, funcţional – 
estetic, ce concentrează o diversitate impresionantă de asociaţii vegetale şi animale. Flora 
endemică şi rară a Bucegilor este bogată, întâlnindu-se 60 specii endemice, 22 endemisme 
carpatice generale, 45 endemisme carpatice Româneşti, 5 endemisme locale. Fauna este în general 
foarte bine cunoscută datorită accesibilităţii ei. În Bucegi există 3000 specii animale. 
Nevertebratele sunt reprezentate de rotifere, cca. 105 specii gasteropode (15 endemice pentru 
Bucegi), 160 specii arahnide şi 1300 specii insecte. Fauna acvatică - 8 specii - este slab 
reprezentată. Dintre vertebrate se cunosc 129 specii păsări şi 45 specii mamifere. 

Rezervaţia „Abruptul Prahovean” a fost legiferată prin H.C.M. nr. 965/1943 şi prin 
Legea 5/2000. Lista speciilor protejate în rezervaţia Abruptul Prahovean cuprinde 2 specii de 
mamifere (capra neagră şi râsul), 7 specii de păsări (cocoşul de munte, acvila de munte, bufniţa 
mare, corbul), 1 specie de peşti (păstrăvul), mai multe specii de nevertebrate şi peste 35 specii de 
plante (papucul doamnei, sângele voinicului, floarea de colţ, ghinţura galbenă, garofiţa albă, 
crucea voinicului, jneapănul, zâmbrul, tisa, laricele, genţiana). 

Rezervaţia naturală „Munţii Colţii lui Barbeş” a fost legiferată prin H.C.M. nr. 
965/1943 şi Legea 5/2000. Aici există specia floricolă Iris dacica (stânjenelul de munte) - 
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endemism în munţii Bucegi. Fauna rezervaţiei este reprezentată prin: urs, mistreţ, lup, căprioară, 
acvila de munte, cerbul şi vulturul. 

Rezervaţia Geologică „Punctul Fosilifer Plaiul Hoţilor” a fost legiferată prin H.C.M. 
nr. 894/1952 şi Legea 5/2000. Obiectul ocrotirii îl constituie blocurile de calcar de Stramberg, 
care conţin circa 250 specii fosile, dintre care bivalvele reprezintă 80 de specii, gasteropodele 60 
de specii şi, în număr mai mic, decapode, cefalopode, branhiopode, corali, spongieri şi hidrozoare. 

Arinişul de la Sinaia este situat în exteriorul luncii râului Prahova, la baza unui versant, 
prezentând microdepresiuni cu vegetaţie hidrofilă şi fiind dominat de Alnus incana şi Salix 
purpurea. 

Pe parcursul anului 2007 a continuat procesul de cunoaştere a patrimoniului natural al 
următoarei propuneri de sit Natura 2000: Bucegi (oraşele Comarnic, Sinaia, Buşteni, Azuga) – 
aproximativ 13000 ha în judeţul Prahova. De remarcat faptul că propunerea „Munţii Bucegi” 
include actualul Parc Natural Bucegi, fiind mai mare decât acesta.  

Habitatele de interes comunitar, identificate în judeţul Prahova şi validate prin Ordinul nr. 
1964/2008, sunt: 

1. 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane 
2. 4070 - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium 
3. 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale 
4. 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix 
5. 40C0 - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 
6. 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane 
7. 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane 
8. 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine 
9. 6230 - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 
10. 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la 

cel montan şi alpin 
11. 6210 - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros 
12. 6520 - Fâneţe montane 
13. 6110 - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bayifite din Alysso-Sedion albi 
14. 7220 - Izvoare petrifiante cu formare de travertin 
15. 7110 - Turbării active 
16. 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase 
17. 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante 
18. 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel 

alpin 
19. 8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin 
20. 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 
21. 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo-albi-Veronicion 

dilleni pe stâncării silicioase 
22. 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis 
23. 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 
24. 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion 
25. 9180 - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 
26. 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
27. 9160 - Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din 

Carpinion betuli 
28. 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior 
29. 91V0 - Păduri dacice de fag 
30. 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană 
31 .9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană 
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În total, numărul habitatelor de interes comunitar este de 30, dintre care 9 prioritare, 
probând bogăţia naturală a Prahovei. Numai pe teritoriul administrativ al oraşului Sinaia există 32 
specii de plante rare şi 40 specii endemice şi subendemice.  

Speciile de plante de interes comunitar incluse în Directiva Habitate şi ocrotite în cadrul 
siturilor NATURA 2000 sunt în număr de 11, după cum urmează: 

• Buxbaumia viridis – Bucegi; 
• Dicranum viride – Bucegi – plantă din familia muşchilor, circumpolară şi hidrofilă; 
• Draba dorneri (flamânzica) – Bucegi – plantă superioară endemică pentru România, 

aflată şi pe Lista Roşie naţională, fiind rară şi vulnerabilă; 
• Meesia longiseta – Bucegi; 
• Tozzia carpathica (iarba gâtului) – Bucegi - plantă superioară perenă aflată şi pe Lista 

Roşie naţională, fiind rară, ameninţată la nivel european; 
Şi în judeţul Braşov există o mare diversitate geologică, geomorfologică, floristică şi 

peisagistică, datorată unui complex de factori, printre care se numără: 
- dispunerea relativ echilibrată a reliefului muntos, deluros şi depresionar, ceea ce 

favorizează multitudinea ecosistemelor specifice acestora (ex: relieful glaciar din 
etajul alpin al munţilor Bucegi);  

- deşi în arealele deluroase şi de şes depresionar vegetaţia naturală a fost în mare parte 
înlocuită de culturi agricole, local se remarcă prezenţa unor asociaţii vegetale de mare 
importanţă ştiinţifică (mlaştini eutrofe, rarităţi botanice etc.); 

- prezenţa de topoclimate locale a căror variabilitate se impune în diversitatea 
ecosistemelor şi permit formarea unor staţiuni botanice de interes ştiinţific. 

Acest complex de factori, corelat cu poziţia faţă de centrele genetice şi căile de migraţie 
ale faunei, au determinat existenţa în judeţul Braşov a unor elemente floristice foarte diferite: 
eurasiatice, europene şi central europene, alpino-carpatice, submediteraneene, carpato-balcanice, 
ca şi o serie de specii endemice sau semiendemice.  

În conformitate cu Legea 5/2000 şi cu H.G. 2151/2004, 1581/2005, în judeţul Braşov sunt 
32 de arii protejate, dintre care două sunt parcuri naţionale/naturale (Piatra Craiului şi Bucegi). 
Din anul 1999, Parcul Natural Piatra Craiului şi, din 2004, Parcul Natural Bucegi, au administraţie 
proprie. 

 
Tabelul 17. Ariile naturale din judeţul Braşov (integrate arealului investigat) 

 
Nr. 
crt. Denumire Localizare Tipul Supr. 

(ha) 
Anul 

declarării 
Administrator 

(custode) 
1. Muntele 

Postăvarul 
Braşov, Râşnov, 
Timişul de Sus 

Mixt 
 

1025.5 
 

1980 
 

Direcţia Silvică Braşov 

2. Muntele 
Tâmpa 

Municipiul 
Braşov 

Mixt (floristic-
forestier, 
peisagistic) 

188.2 1962 Direcţia silvică Braşov-
custode 

3. Stejerişul 
Mare 

Municipiul 
Braşov 

Mixt (floristic-
forestier) 

16.3 1962 Direcţia silvică Braşov 

4. Peştera „Valea 
Cetăţii” 

Oraş Râşnov Speologic 1.0 1980 Direcţia silvică Braşov 

 
Conform Legii nr. 467/2001 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, ariile protejate din judeţul Braşov se încadrează în următorul 
regim de management:   

• rezervaţii naturale, în care se protejează habitate şi specii naturale importante sub 
aspect floristic, faunistic, forestier, geologic, speologic, paleontologic, pedologic). Ele  
corespund categoriei IV IUCN. 
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• arii de protecţie specială avifaunistică, în care se conservă habitatele specifice, 
desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice; 

• parcuri naturale, care au ca scop protejarea şi conservarea unor ansambluri 
peisagistice. La această poziţie se încadrează Parcul Natural Piatra Craiului şi Parcul 
Natural Bucegi (corespund categoriilor II şi V IUCN). 

• monumente ale naturii, al căror scop este protecţia şi conservarea unor elemente 
naturale cu valoare ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebită (corespund categoriei 
III IUCN). 

Varietatea  tipurilor de arii protejate, care adăpostesc o diversitate extrem de complexă, 
face posibilă declararea acestora ca situri Natura 2000. 

 
Tabelul 18. Monumente ale naturii din judeţul Braşov (integrate arealului investigat) 

 

Cod naţional Cod european Denumire Suprafaţă 
Unităţi 

administrativ-
teritoriale 

Anul declarării 

2.248. 183692 Peştera „Valea Cetăţii” 15.63 Râşnov 1980 
 

Tabelul 19. Rezervaţii naturale din judeţul Braşov (integrate arealului investigat) 
 

Cod naţional Cod 
european Denumire Suprafaţă Unităţi administrativ-

teritoriale 
Anul 

declarării 
2.255. 11775 Muntele „Tâmpa” 203 Municipiul Braşov 1980 
2.253. 63628 Muntele „Postăvarul” 1236 Municipiul Braşov, 

oraşul Predeal, Râşnov 
1980 

2.256. 183838 Stejerişul Mare 293 Municipiul Braşov 1980 
 

Tabelul 20. Parcuri naturale din judeţul Braşov (integrate arealului investigat) 
 

Cod 
naţional 

Cod 
european Denumire Suprafaţă Unităţi administrativ-teritoriale Anul 

declarării 
H 20678 Bucegi 32663 Oraşele Comarnic, Sinaia, Buşteni (judeţul 

Prahova), oraşul Râşnov, comunele Bran, 
Moieciu (judeţul Braşov), Moroieni (judeţul 
Dâmboviţa) 

1990 

 
Arii naturale protejate incluse în arii protejate mai mari şi încadrate în alte categorii de 

clasificare sunt: 
 

Tabelul 21. Rezervaţii naturale incluse altor categorii de clasificare 
 

Cod naţional Cod 
european Denumire Suprafaţă Unităţi administrativ-

teritoriale 
Anul 

declarării 
Parcul Natural Bucegi 

2.234. 9376 Bucegi (Abruptul Bucşoiu, 
Mălăeşti, Gaura) 

1717 Comunele Râşnov, 
Bran 

1926 

 
La nivelul judeţului Braşov, în conformitate cu Ord. 207/2006 privind constituirea bazei 

de date aferentă reţelei de situri Natura 2000, s-au cules date şi pregătit documentaţii pentru 32 de 
propuneri de situri Natura 2000. Dintre acestea, au fost validate de Grupul Natura 2000, 25 de 
situri Natura 2000, dintre care 8 SPA-uri-situri de protecţie specială avifaunistică ( 43% din 
suprafaţa judeţului) şi 17 SCI-uri – situri de importanţă comunitară (19% din suprafaţa judeţului). 
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Tabelul 22. Siturile Natura 2000 din judeţul Braşov corespunzătoare arealului studiat 
 

Nr. 
crt. Denumire sit Suprafaţa, conf. bazei de date 

online Natura 2000 (ha) 
1. Bucegi 38744,8 
2. Muntele Tâmpa 203,4 
3. Piatra-Mare 4282,6 
4. Postăvarul 1280,0 

 
ROSCI0013 Bucegi 
Judeţul Prahova: Azuga (28%), Buşteni (64%), Comarnic (18%), Sinaia (50%) 
Judeţul Braşov: Bran (47%), Moeciu de Jos (16%), Predeal (8%), Râşnov (21%) 
Judeţul Dâmboviţa: Moroeni (58%) 
ROSCI0120 Muntele Tâmpa 
Judeţul Braşov: Braşov (1%) 
ROSCI0195 Piatra Mare 
Judeţul Braşov: Predeal (9%), Săcele (10%) 
ROSCI0207 Postăvarul 
Judeţul Braşov: Braşov (3%), Predeal (6%), Râşnov (<1%), Săcele (<1%) 

 
Bucegi 
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - 

Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie 
lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 
4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-
arctice de salix; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi; 
6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe 
substraturi silicioase; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării 
oscilante (nefixate de substrat); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul 
montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie 
chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - 
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-
Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - 
Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană. 

Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus 
(Lup); 1361 – Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun). 

Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 
2001 – Triturus montandoni (Triton carpatic). 

Specii de peşti : 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc). 
Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 4046  

Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1065 - Euphydryas aurinia; 
4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4039 - Nymphalis 
vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 4054 - Pholidoptera 
transsylvanica (Cosaşul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1015 - Vertigo 
genesii. 

Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 – 
Dicranum viride; 2113 - Draba dorneri (Flămânzică); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, 
Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului). 
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Muntele Tâmpa 
Tipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 9110 - Păduri de fag 

de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - 
Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice de fag 
(Symphyto-Fagion). 

Specii de mamifere : 1354* - Ursus arctos (Urs brun). 
Specii de nevertebrate : 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag). 
Specii de plante : 1689 - Dracocephalum austriacum (Mătăciune); 4097 - Iris aphylla ssp. 

hungarica (Iris). 
 

Piatra Mare 
Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor 

montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix; 
6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 7220* - Izvoare 
petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi 
calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 – Versanţi stâncoşi 
cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-
Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea). 

Specii de mamifere : 1354* - Ursus arctos (Urs brun) 
Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 

2001 – Triturus montandoni (Triton carpatic) 
 

Postăvarul 
Tipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-

arctice de salix; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8120 - 
Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea 
rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri 
de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 
9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice 
de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana 
(Vaccinio-Piceetea). 

Specii de mamifere : 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus 
arctos (Urs brun). 

Specii de amfibieni şi reptile:  1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta 
galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton 
carpatic). 

Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvan); 4026 - 
Rhysodes sulcatus (Gândac de apă); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - 
Stephanopachys substriatus (Gândac). 

Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus 
(Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele) 
 

b). Delimitarea zonelor ecologice fragile  
Studiul „Coridoare utilizate de speciile carnivore mari (urs, lup, râs) pentru deplasarea 

între masivul Piatra Craiului şi M. Bucegi”, elaborat de Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice, în scopul implementării în România a „Proiectului Managementului Conservării 
Biodiversităţii“, finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială, conform O.U.G. nr. 



 47

236/2000, aprobată prin Legea nr. 462/2001, are drept scop conservarea ecosistemelor, 
habitatelor, speciilor, diversităţii genetice şi a peisajului, între ariile protejate Piatra Craiului şi 
Bucegi. Studiul propune definirea coridoarelor dintre cele două zone, permiţând protejarea faunei 
respective în vederea migrării şi dispersării între zonele de protecţie şi alte zone naturale pe 
termen lung, ciclic şi zilnic, pentru hrană, adăpost etc. S-au determinat astfel trei coridoare : 

• Coridorul I: se dezvoltă sub forma a două ramuri la NE şi S de localitatea 
Dâmbovicioara şi care se unesc între localităţile Fundata şi Podul Dâmboviţei. Este 
constituit, în cea mai mare parte, din vegetaţie forestieră, prezentând două zone de 
întrerupere de 1 km, formate din fâneţe şi mici terenuri agricole; 

• Coridorul II: este situat, pe de o parte, între localităţile Şirna şi Fundata, iar pe de altă 
parte, între Moeciu de Jos şi Moeciu de Sus. E constituit, în principal, din trupuri 
separate de fâneţe şi mici terenuri cultivate, vegetaţia forestieră fiind slab reprezentată; 

• Coridorul III: prezintă alternativa ocolirii localităţilor prin spaţiul agricol dintre 
Tohanul Nou şi Bran, fiind compus, în cea mai mare parte, din vegetaţie forestieră 
continuă. 

Ca urmare a studiilor efectuate în 1995 de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de Medicină 
Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Fizică Bucureşti, privind „Ierarhizarea Zonelor 
naturale protejate de importanţă balneoclimaterică” s-a stabilit lista localităţilor 
balneoclimaterice din judeţul Braşov, în arealul studiat de noi, integrându-se Poiana Braşov, 
Predeal şi Timişul de Sus, care constituie fond balnear de rezervă (unele au funcţionat ca băi până 
în 1960-1970).  

 
2.3.2. Patrimoniul construit  

 
a). Legislaţie şi delimitări conceptuale 
Lista monumentelor istorice a fost publicată în anexele 1 şi 2 (ultima pentru monumentele 

istorice dispărute) ale Ordinului nr. 2314 din 8 iulie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 646 
din 16 iulie 2004, pe baza Legii nr. 422 din 18 iulie 2001. Prin Ordinul nr. 2314/2004 al 
Ministrului Culturii şi Cultelor a fost aprobată „Lista monumentelor istorice”. Acest capitol se 
bazează pe lista monumentelor istorice pentru judeţele Braşov şi Prahova. 

În Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată 
în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2006, se dau următoarele definiţii celor trei tipuri de 
monumente istorice: 

„a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 
componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă 
din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul 
aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de 
vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori 
muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate 
delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt 
mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, 
istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.” 

Conform legii, monumentele istorice sunt clasificate în monumente, ansambluri şi situri, 
având o valoare culturală naţională şi universală, dacă au fost incluse în categoria A, şi o valoare 
culturală locală, dacă au fost clasate în categoria B. De asemenea, relevanţa lor culturală este 
definită şi de includerea monumentului istoric, după natura lui, în una dintre următoarele patru 
categorii: I) Arheologie; II) Arhitectură; III) Monumente de for public şi IV) Monumente 
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memoriale/funerare. În plus, acestea sunt clasificate şi în funcţie de vechimea lor, astfel putând fi 
incluse în una dintre următoarele categorii referitoare la valoarea lor de patrimoniu, primind un 
calificativ: până în anul 1775 – excepţional; între anii 1775-1830 – foarte mare; între anii 1830-
1870 – mare; între anii 1870-1920 – medie; între anii 1920-1960 – mică. 

 
b). Caracteristici principale ale patrimoniului construit  
Sistemul urban Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov găzduieşte 592 de 

monumente istorice incluse în patrimoniul construit naţional, al judeţelor Braşov şi Prahova. 
Majoritatea acestora revine municipiului Braşov, cu un total de 411 (tabelul 23), acesta fiind 
urmat de Sinaia, din punct de vedere numeric, în vreme ce toate celelalte unităţi administrativ 
teritoriale sunt situate la o distanţă apreciabilă după acest criteriu. 

 
Tabelul 23. Patrimoniul construit al regiunii analizate, pe oraşe şi comune – monumente cu valoare culturală 

universală, naţională şi locală 
 

Monumente istorice cu 
valoare culturală 

naţională şi universală 

Monumente istorice cu 
valoare culturală locală Oraş sau 

comună/Tipul 
monumentului 

istoric 
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Total 

Dintre care, cu 
valoare culturală 

naţională şi 
universală 

Braşov 66 10 2 320 9 4 411 78 
Predeal 0 0 0 7 1 0 8 0 
Cristian 2 1 0 8 1 0 12 3 
Ghimbav 4 2 0 8 0 0 14 6 
Azuga 0 1 0 10 0 0 11 1 
Buşteni 4 0 0 13 1 0 18 4 
Râşnov 7 2 2 0 6 0 17 11 
Sinaia 31 4 0 64 2 0 101 35 
Total 114 20 4 430 20 4 592 138 

 
Dintre cele 592 de monumente, aproape un sfert (23,31%), adică 138, sunt clasate în 

categoria celor cu valoare culturală naţională şi universală (categoria A), în timp ce 454 (76,79%) 
au valoare culturală locală (categoria B). Această structurare a monumentelor în funcţie de 
valoarea lor de patrimoniu se regăseşte şi în cazul municipiului Braşov, unde monumentele de 
patrimoniu imobil cu valoare culturală naţională şi universală deţin 18,98% din total.  

Cele 592 de monumente ale zonei se structurează astfel: 544 sunt monumente, 40 sunt 
ansambluri şi opt sunt situri. Această defalcare este similară şi în cazul clasificării monumentelor 
de patrimoniu construit după importanţa lor, întrucât, atât în categoria celor cu valoare culturală 
naţională şi universală, cât şi în cea a monumentelor cu valoare culturală locală, ierarhia tipurilor 
de monumente se păstrează, cu o dominare netă a monumentelor (82,61% din categoria A şi 
94,71% din categoria B), urmate de ansambluri (14,49% din categoria A şi 4,41% din categoria 
B) şi situri (2,9% din categoria A şi 0,88% din categoria B). 

În zona Valea Prahovei, patrimoniul construit este cel mai bine reprezentat în oraşele 
Braşov şi Sinaia, acestea deţinând cel mai mare număr de monumente istorice (512 dintre cele 
592 ale zonei). 

După natura lor, majoritatea monumentelor istorice ale zonei au relevanţă arhitecturală 
(512) (tabelul 60), fiind urmate de cele memoriale şi funerare, în număr de 55, de cele cu valoare 
arheologică (17) şi de cele cu valoare de for public (opt). O explicaţie a numărului mare de 
monumente clasate în categoria celor memoriale sau funerare este propusă de numeroasele case 
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aparţinând unor personalităţi ale culturii şi istoriei române (de exemplu, Andrei Mureşianu, 
Lucian Blaga, Tudor Vianu, George Enescu) şi de monumentele dedicate acestora. 

Multitudinea monumentelor cu relevanţă din punct de vedere arhitectural se explică prin 
existenţa unor categorii foarte bine reprezentate: palate, castele, dar mai ales case şi vile cu 
valoare arhitecturală. Datorită acestora, perioada modernă este foarte bine reprezentată în ceea ce 
priveşte stilurile arhitecturale, Braşov şi Sinaia situându-se pe primele locuri într-o ierarhie a 
reprezentării în această zonă. 

Datarea monumentelor de patrimoniu atestă locuirea veche a zonei, urmele dacice şi 
romane fiind printre primele care indică permanentizarea populaţiei. Epocile istorice reprezentate 
prin monumente de patrimoniu construit în această zonă sunt epoca bronzului, Hallstatt (800-400 
a Chr.), Latène (400-106 p. Chr.), epoca romană (106 - 271 (275)), Ev Mediu timpuriu (sec. IX-
sec. XII), Ev Mediu clasic (sec. XII-1699, Pacea de la Karlovitz), epoca modernă (1699-1918) şi 
perioada contemporană (1918-prezent). De asemenea, din perspectiva vechimii lor, aproximativ 
300 dintre cele 592 de monumente au o vechime excepţională (fiind construite până în 1775). 

 
c). Tipologia monumentelor istorice (pe localităţi) 
Tipurile de monumente istorice ale zonei sunt enumerate mai jos: 
• aşezări cu valoare arheologică: Braşov, Râşnov; 
• ansambluri urbane: Braşov, Râşnov, Sinaia; 
• incinte fortificate: Braşov, Cristian, Ghimbav, Râşnov, Sinaia; 
• clădiri cu destinaţie culturală sau pentru învăţământ: Braşov, Cristian, Buşteni; 
• clădiri cu destinaţie economică sau administrativă: Braşov, Azuga, Buşteni, Sinaia; 
• biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică: Braşov, Predeal, Cristian, 

Ghimbav, Râşnov, Sinaia; 
• sinagogi: Braşov; 
• palate, castele, conace: Braşov, Buşteni, Sinaia; 
• hoteluri: Braşov, Sinaia; 
• restaurante şi hanuri: Braşov; 
• vile cu valoare arhitecturală: Braşov, Buşteni, Sinaia; 
• case cu valoare arhitecturală: Braşov, Cristian, Ghimbav, Azuga, Buşteni, Poiana 

Ţapului, Sinaia; 
• case parohiale: Braşov, Predeal; 
• porţi cu valoare arhitecturală: Braşov, 
• monumente: Predeal; 
• statui, busturi:  Braşov, Buşteni, Sinaia; 
• troiţe, cruci: Braşov, Buşteni, Sinaia; 
• necropole, cimitire, edificii funerare: Braşov, Cristian, Azuga, Sinaia; 
• parcuri: Braşov, Sinaia. 
Printre monumentele de patrimoniu imobil care dau specificitate zonei sunt relevante 

incintele fortificate, atestând nu numai convieţuirea românilor cu alte etnii (saşi, maghiari), ci şi 
importanţa strategică şi economică a aşezărilor respective, din această perspectivă Braşovul fiind 
un exemplu semnificativ. În plus, clădirile cu funcţie ecleziastică pun în evidenţă, mai ales în 
jumătatea nordică a zonei, o reprezentare a principalelor culte religioase din Transilvania. 

Monumentele de patrimoniu construit care au dispărut sunt următoarele: 
În municipiul Braşov  
• Claustru, Str. Sf. Ioan, 7, sec. XIX  
• Casă, Str. Coastei, 39, sec. XVIII  
• Casă, Str. Lacea Constantin, 37, 1775  
• Casă, Str. Pajiştei, 13, sec. XIX  
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• Casă, Str. Pajiştei, 69, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pajiştei, 82, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pajiştei, 86, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pann Anton, 4, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pe Tocile, 15, 1837  
• Casă, Str. Pe Tocile, 20, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pe Tocile, 34, sec. XVIII  
• Casă, Str. Pe Tocile, 110, sec. XVIII  
• Casă, Str. Piatra Mare, 59, sec. XVIII  
• Casă, Str. Poarta Schei, 30, sec. XVI-XIX  
• Casă, Str. Poarta Schei, 32, sec. XVI-XIX  
• Casă, Str. Poarta Schei, 34, sec. XVI-XIX  
• Casă, Str. Poarta Schei, 36, sec. XVI-XIX  
• Casă, Str. Poarta Schei, 38, sec. XVI-XIX 
• Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 158, sec. XVIII  
• Poartă de lemn, Str. Piatra Mare, 61, sec. XVIII  
În oraşul Azuga 
• Casa Costache Corolea, Str. Parcului, 19, înc. sec. XX. 
Bogăţia şi varietatea potenţialului turistic antropic, ale patrimoniului construit, recomandă 

zona Văii Prahovei pentru practicarea unor activităţi turistice diverse. 
 
2.4. Reţeaua de localităţi 

 
a). Evoluţia istorică a sistemului de localităţi 
Cele mai vechi urme de activitate omenească sunt atestate în zona Braşovului şi în bazinul 

văii Prahovei încă din paleolitic. Continuitatea de locuire de-a lungul secolelor se poate urmări 
foarte bine, în special în Ţara Bârsei (cursul superior al Prahovei fiind mai greu accesibil). 
Caracteristica de bază este larga şi variata întrepătrundere de culturi. Vechile aşezări au ocupat, în 
general, spaţiile celor de astăzi, sau altele din imediata lor apropiere. 

În Evul Mediu, Ţara Bârsei reapare în documente odată cu colonizarea cavalerilor teutoni 
în această zonă, de către regele Andrei al II-lea al Ungariei, în anul 1211. Diploma Andreiană din 
1224, care acordă saşilor o largă autonomie, reglementează pentru multă vreme relaţiile şi 
raporturile economice, sociale, politice, militare, juridice şi administrative dintre regalitate şi saşi. 

Deja la 1234 este menţionat documentar oraşul Braşov, cu numele „Corona”, iar câţiva 
ani mai târziu, în 1252 apare şi cu denumirea „Barasu”, forma arhaică a numelui actual.  

În secolul al XIV-lea sunt atestate documentar şi celelalte localităţi din apropierea 
Braşovului, care fuseseră de curând colonizate cu populaţie germană: Râşnov (Rosnou, Rosenau, 
1331), Ghimbav (Weidenbach, 1342) şi Cristian (1362), mult mai vechi decât atestarea lor.  

Ulterior, pe cursul superior al Prahovei, se înfiripă primii germeni ai viitoarelor oraşe-
staţiuni: Sinaia, Azuga, Predeal, care vor cunoaşte de-a lungul următoarelor secole o pronunţată 
dezvoltare, pe fondul dezvoltării industriei şi a construcţiei de cale ferată şi a şoselei (1842-1854).  

În 1852 ia fiinţă comuna Podu Neagului, care includea toate aşezările de pe cursul 
superior al Prahovei: cătunul Lespezi din apropierea schitului de lângă Comarnic, cătunele 
Posada, Izvor (Sinaia), Poiana Ţapului, Buşteni, Între Prahove (Azuga) şi Predeal. Comuna avea o 
lungime de 34 km şi avea sediul în Buşteni, de unde era condusă de un pârcălab ajutat de trei 
deputaţi, care adunau birurile. În vremea aceea, nucleul principal al localităţii Buşteni se afla pe 
valea Cerbului, unde se aflau câteva gospodării şi funcţionau unele instalaţii pentru prelucrarea 
primară a materialului lemnos. În acelaşi timp, pe versantul celălalt al Carpaţilor, în Transilvania, 
pe valea Timişului, apar primele atestări ale localităţilor Timişu de Jos şi Timişu de Sus, ca 
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puncte de vamă, încă din 1850, dovadă că drumul Braşov – Predeal, pe valea Timişului, era 
funcţional. În 1864, cătunele Lespezi şi Posada se desprind de comuna Podu Neagului, fiind 
alipite comunei (viitorului oraş) Comarnic. 

Zece ani mai târziu, ca urmare a dezvoltării superioare a localităţii Sinaia în comparaţie cu 
celelalte sate componente, comuna Podu Neagului îşi mută centrul de la Buşteni aici, fiind 
redenumită Sinaia (1 decembrie 1874).  Devenită reşedinţă regală, Sinaia se transformă în centru 
al vieţii politice şi o zonă rezidenţială privilegiată. În anul 1884, Sinaia devine oraş (comună 
urbană), desprinzându-se de celelalte aşezări, care vor forma comuna rurală Predeal, care includea 
localităţile Predeal, Azuga, Buşteni şi Poiana Ţapului. În 1889, reşedinţa comunei se mută de la 
Predeal la Azuga, pentru a fi mai aproape de locuitorii din Buşteni şi Poiana Ţapului. 

De altfel, odată cu construcţia căii ferate, industria explodează, şi odată cu ea, şi aşezările, 
care se extind în toate direcţiile dinspre nucleul lor original. Practic, abia de acum începe procesul 
de dezvoltare al aşezărilor actuale, vechile cătune fiind doar nişte grupări de gospodării, risipite pe 
văi şi versanţi. 

În anul 1908, localităţile Buşteni şi Poiana Ţapului se desprind din comuna Azuga şi 
formează o comună de sine stătătoare, în vreme ce comuna Azuga mai include doar localitatea 
Predeal. În 1912, şi aceste două aşezări se separă, formând comunele Azuga şi Predeal. În această 
perioadă, pe valea Prahovei, localitatea cu dezvoltarea cea mai reprezentativă este Sinaia, 
concepută, din 1901, ca staţiune de lux pentru vacanţe.  

Predealul se remarcă în mod deosebit ca staţiune pentru practicarea sporturilor de iarnă, 
pârtia Clăbucet fiind amenajată pentru schi din 1892. Din nefericire, drept consecinţă a poziţiei 
sale strategice pe vechea graniţă, Predealul va fi aproape în totalitate distrus în anii primului 
război mondial, dar va cunoaşte o nouă epocă de înflorire în perioada interbelică, fiind în cele din 
urmă declarat oraş în 1936. 

De fapt, Marea Unire de la 1918 a contribuit decisiv la dezvoltarea zonei analizate ca un 
tot unitar, eliminând piedicile artificiale, cum erau vămile sau sistemele administrative diferite. Se 
creează un sistem unic de aşezări, fără bariere politice sau economice, care leagă zona turistică a 
Braşovului cu zona turistică a văii superioare a Prahovei. Pe vechea graniţă iau naştere noi aşezări 
(Pârâu Rece), se dezvoltă cele mai vechi (Predeal, Timişu de Sus, Timişu de Jos), se construiesc 
noi drumuri (Predeal-Râşnov, Predeal-Trei Brazi, Râşnov-Poiana Braşov), se instituie marcaje 
turistice unitare în masivele Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare şi Baiului. În această etapă, o 
extensiune deosebită vor înregistra Braşovul, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-
devenind un centru de convergenţă pentru magistralele feroviare 2, 3, 4 şi alte linii secundare. Tot 
acum o dezvoltare mare ia şi funcţia turistică a oraşului. 

În perioada comunistă, oraşul Braşov se dezvoltă şi se extinde. În 1930, el număra 59000  
de locuitori; în 1948 ajunsese deja la 83000, în 1961 la 124000 de locuitori, în 1972 avea 192000 
de locuitori, iar în 1990 depăşea 300000 de locuitori. După 1990, populaţia Braşovului (ca de 
altfel a întregii ţări) s-a diminuat, ajungând în prezent la aproximativ 280000 de locuitori. Această 
creştere semnificativă a populaţiei, atât în perioada antebelică şi interbelică, cât mai ales în cea 
postbelică, a determinat schimbări majore în peisajul urban al oraşului, cu direcţii de dezvoltare 
spre sud-est, foarte aproape de Săcele, spre Cristian şi Ghimbav, spre nord, respectiv spre Hărman 
şi în direcţia Feldioara. Navetismul ia amploare deosebită, dinspre toate aşezările Ţării Bârsei spre 
Braşov. După 1990, şi în special după 2000, în condiţiile reluării construcţiilor rezidenţiale, noile 
cartiere vizează, în principiu, tot ariile situate la periferia oraşului, în continuarea celor existente. 

Şi în celelalte aşezări urbane (Ghimbav, Râşnov, Sinaia, Buşteni), perioada comunistă se 
distinge prin înfiinţarea sau dezvoltarea unităţilor industriale existente, şi construcţia de zone 
rezidenţiale noi de tip blocuri de apartamente.  

În paralel cu dezvoltarea industrială, atât la Buşteni, cât şi la Azuga şi la Predeal, se dau în 
folosinţă noi pârtii de schi, se construiesc hoteluri moderne, se redimensionează infrastructura 
tehnică şi edilitară, în vederea primirii unui număr cât mai mare de turişti. Această tendinţă se 
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manifestă şi în prezent. O importanţă deosebită pentru dezvoltarea turistică a întregii zone o au 
punerea în funcţiune a telecabinei Buşteni – Babele (1978), prelungită ulterior pe tronsonul 
Babele – Peştera. 

De asemenea, în cazul Predealului, se observă o externalizare a funcţiei turistice, prin 
apariţia de noi locaţii de interes turistic, în afara nucleului central al staţiunii. Astfel, ia naştere 
localitatea Pârâul Rece (în 1966, desprinsă din Râşnov), pe drumul spre Râşnov, cu funcţie 
turistică de interes local; cabana Trei Brazi, legată de Predeal printr-o şosea modernizată; cabana 
Susai; satele Timişu de Jos şi Timişu de Sus, care, arondate fiind oraşului Predeal, şi-au dezvoltat 
la rândul lor funcţia turistică, prin construcţia unei tabere de elevi.  

 
b). Clasificarea aşezărilor după dimensiunea demografică 
În România, principala modalitate de ierarhizare a aşezărilor umane, în general, şi urbane, 

în special, a avut la bază criteriul cel mai la îndemână, şi anume cel demografic, la care s-a 
adăugat, în unele cazuri, cel administrativ, prin aceasta înţelegându-se fie funcţia de reşedinţă de 
judeţ, fie rangul de municipiu, oraş sau comună. 

Cea mai cunoscută ierarhie de acest gen este cea care grupează: 
• oraşe foarte mari (Bucureşti); 
• oraşe mari, de peste 100000 de locuitori, care sunt la rândul lor divizate pe trei trepte 

ierarhice (peste 300000, între 200000 şi 300000, între 100000 şi 200000); 
• oraşe mijlocii, având între 20000  şi 100000 de locuitori, divizate în mai multe grupe – 

în funcţie de pragul de 50000 de locuitori (mijlocii mari – peste 50000; mijlocii mici – 
sub 50000), respectiv în funcţie de criteriul administrativ – cele care sunt reşedinţe de 
judeţ, şi cele care nu sunt, sau cele care sunt municipii şi cele care nu sunt etc.; 

• oraşe mici, sub 20000 de locuitori, la rândul lor divizate în funcţie de pragul de 10000  
de locuitori. 

Aplicând această clasificare la aşezările din teritoriul studiat, constatăm că municipiul 
Braşov se detaşează în mod evident, ca singurul oraş mare, cu o populaţie de aproximativ 280000 
locuitori. De altfel, prin calitatea sa de reşedinţă de judeţ şi de centru economic şi cultural 
polarizator al întregii părţi de sud-est a Transilvaniei, având totodată o influenţă semnificativă 
asupra unor spaţii din Moldova şi Muntenia, importanţa teritorială a municipiului Braşov 
depăşeşte cu mult cadrul spaţiului analizat. 

Toate celelalte centre urbane se încadrează în rândul oraşelor mici, cu precizarea că se pot 
institui două trepte ierarhice la nivel inferior, în funcţie de pragul de 10000 de locuitori. Astfel, 
trei oraşe, şi anume Râşnov (peste 15000 de locuitori), Sinaia şi Buşteni au peste 10000 de 
locuitori, şi se află pe prima treaptă ierarhică în rândul oraşelor mici, în vreme ce oraşele Predeal, 
Azuga şi Ghimbav, între care ultimul declarat ca atare abia în 2002, au în jur de 5000 de locuitori 
şi se situează pe a doua treaptă ierarhică, care coincide cu limita inferioară precizată de lege 
(PATN - secţiunea a IV-a - Reţeaua de Localităţi, în prima sa formă, din 2001) pentru populaţia 
unui oraş. 

Aşezările rurale sunt în număr destul de mic, respectiv în arealul studiat există o singură 
comună, Cristian, cu un singur sat aparţinător, care, datorită vecinătăţii imediate a oraşului Braşov 
s-a dezvoltat în ultimul secol ca o localitate periurbană a marelui municipiu, având o evoluţie 
demografică ascendentă, depăşind la sfârşitul perioadei comuniste 5000 de locuitori. După 1990, 
pe fondul emigraţiei etnicilor germani, comuna a cunoscut o scădere demografică semnificativă, 
dar în prezent asistăm la o creştere ca urmare a migraţiei urban-rural dinspre Braşov. Cu 
aproximativ 4000 de locuitori, localitatea se încadrează în rândul satelor mari, la limita inferioară 
a celor foarte mari. 

Celelalte aşezări rurale sunt localităţile componente şi/sau satele aparţinătoare ale oraşelor 
deja menţionate. Acestea sunt: Poiana Braşov (care din 2002 apare ca localitate componentă a 
municipiului Braşov), Pârâul Rece, Timişu de Jos, Timişu de Sus (toate aparţinând de Predeal) şi 



 53

Poiana Ţapului (care aparţine de Buşteni). Dintre acestea se evidenţiază localitatea Poiana 
Ţapului, atestată documentar de la începutul secolului al XIX-lea, şi care din 1921 s-a desprins de 
Buşteni şi a format o comună separată, iar din 1946 a primit statutul de staţiune turistică. În 1950, 
ca urmare a reformei administrative, localitatea a fost din nou alipită de oraşul Buşteni, ca sat 
aparţinător, fără a pierde însă statutul de staţiune turistică. În prezent are aproape 3000 de 
locuitori, astfel că Poiana Ţapului face parte din categoria satelor mari. 

O situaţie specială o prezintă localitatea Pârâul Rece. Apare pentru prima dată la 
Recensământul din 1966, şi până în 1992 are între 100 şi 210 locuitori, pentru ca în 2002 să deţină 
peste 1000 de locuitori, o creştere demografică semnificativă. Astfel, în prezent, staţiunea Pârâu 
Rece se încadrează în rândul satelor mijlocii, la fel ca şi Timişu de Sus. În cazul localităţii Timişu 
de Jos asistăm la o situaţie opusă celei de la Pârâul Rece, respectiv o scădere demografică de la 
peste 1000 de locuitori (în perioada 1966-1977) la sub 800 de locuitori (în 1992) şi puţin peste 
200 de locuitori (2002), fapt ce determină încadrarea acestei localităţi în rândul satelor mici. Tot 
în această categorie ar putea fi inclusă şi Poiana Braşov, care avea 350 de locuitori permanenţi la 
recensământul din 2002.  

Evident, o categorisire de acest fel a unor staţiuni turistice unde, în plin sezon, se află mii 
de turişti, este una superficială, şi trebuie ţinut cont că, atât staţiunile de pe valea Prahovei, cât şi 
Poiana Braşov, nu sunt simple aşezări urbane sau rurale, şi că populaţia lor permanentă reprezintă 
doar un procent, uneori nesemnificativ, din populaţia care se află la un moment dat în staţiune. 
Astfel, toate dotările acestor localităţi trebuie dimensionate, nu după populaţia permanentă, ci 
după numărul mediu şi/sau maxim de turişti care se află pe teritoriul lor la un moment dat. De 
altfel, în perspectiva organizării unor evenimente sportive importante, cum sunt Jocurile Olimpice 
de Iarnă pentru Tineret din 2013, respectiv Olimpiada de Iarnă din 2022, trebuie avute în vedere 
dotări care să deservească un număr mare de persoane, mizând pe capacitatea maximă de cazare, 
atât a sportivilor şi oficialilor, cât şi a spectatorilor, foarte numeroşi în cazul unor evenimente 
sportive de o asemenea anvergură. 

 
c). Funcţiile aşezărilor 
În raport cu repartizarea locurilor de muncă în cele trei sectoare economice, primar, 

secundar şi terţiar, se constată că majoritatea oraşelor din regiunea studiată prezintă funcţii 
industriale şi de servicii. După 1990, pe fondul declinului marilor unităţi industriale, ponderea 
populaţiei angajate în sectorul terţiar a crescut constant, la nivelul tuturor unităţilor administrative: 
- Municipiul Braşov, metropolă de importanţă naţională, prezintă funcţii complexe, ca centru 

administrativ, industrial, comercial, financiar-bancar, turistic, al întregii regiuni. Dezvoltat 
iniţial ca centru comercial şi meşteşugăresc, de o importanţă deosebită în perioada medievală, 
începând cu secolul al XIX-lea începe să se dezvolte şi funcţia industrială. După 1990, în 
paralel cu restructurarea şi redimensionarea unităţilor industriale mari, are loc un transfer 
semnificativ de forţă de muncă din sectorul secundar spre sectorul terţiar, în comerţ şi servicii. 
Un alt domeniu care a cunoscut o dezvoltare deosebită după 1990 este turismul, care a generat 
numeroase locuri de muncă, în mod direct (în hoteluri, pensiuni, muzee etc.) sau indirect (prin 
creşterea volumului de mărfuri sau servicii vândute). În mod special, funcţia turistică a 
oraşului se manifestă pregnant în cadrul staţiunii Poiana Braşov, localitate componentă a 
municipiului, şi care a beneficiat de numeroase proiecte de investiţii, în special în sectorul 
hotelier şi al serviciilor conexe.  

- Dintre celelalte oraşe din teritoriul analizat, singurul care nu a avut aproape deloc vreo funcţie 
industrială, fiind axat exclusiv pe sectorul serviciilor, a fost oraşul Predeal. Cu excepţia unor 
unităţi mici de industrie alimentară, Predealul a fost şi în perioada comunistă un oraş a cărui 
populaţie lucra aproape exclusiv în domeniul serviciilor, în special cele turistice. Se poate 
afirma că oraşul Predeal are o funcţie principală, cea turistică, şi una secundară, cea 
rezidenţială. După 1990, această funcţie rezidenţială, care înainte era motivată de prezenţa 
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populaţiei navetiste, are o nouă componentă, prin construcţia a numeroase case de vacanţă sau 
reşedinţe secundare ale unor persoane cu domiciliul stabil în Braşov, Bucureşti, Ploieşti sau 
alte oraşe mari. 

- Celelalte oraşe de pe valea Prahovei, Azuga, Buşteni şi Sinaia, au avut în perioada comunistă, 
alăturat funcţiei turistice, o funcţie industrială clar determinată de unităţile mai mari existente 
pe teritoriul lor. În prezent, odată cu încetarea activităţii în majoritatea unităţilor industriale 
menţionate, aceste oraşe au o funcţie aproape exclusiv turistică. 

- Considerăm că această rezervă de spaţiu, generată de incapacitatea întreprinderilor de a face 
faţă pe piaţa liberă, trebuie gestionată cu multă atenţie, şi nicidecum utilizată exclusiv în 
scopuri imobiliare. Pe de o parte, unele din aceste fabrici reprezintă un patrimoniu construit cu 
un anumit potenţial turistic, ca monumente de arhitectură industrială cu valoare excepţională, 
fiind posibilă transformarea lor în muzee, adăugând aşadar o componentă culturală turismului 

orientat momentan 
predominant spre 

practicarea 
sporturilor de iarnă 
şi a drumeţiei.  

 
Fig. 16. Localizarea 

zonelor industriale în 
cadrul intravilanelor 

municipiilor şi oraşelor 
din zona Braşov - Valea 

Prahovei 
 

Pe de altă parte, 
această rezervă de 
spaţiu s-ar putea 
dovedi foarte utilă în 
momentul construcţiei 
unor elemente absolut 
necesare de 

infrastructură 
(autostrada Bucureşti-
Braşov, lacul de 
acumulare de la 
Azuga) sau a unor 
dotări de interes 
turistic sau sportiv 
(hoteluri, restaurante, 
pârtii de schi fond sau 
biatlon, patinoare, 
chiar o parte din satul 
olimpic) în contextul 
intrării zonei în 
circuitul internaţional 

al sporturilor de iarnă, prin organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret în 2013 şi 
eventual a Olimpiadei de Iarnă din 2012, când dotările actuale s-ar putea dovedi ineficiente. 
- În apropierea municipiului Braşov, localităţile Râşnov, Ghimbav şi Cristian sunt integrate în 

zona de influenţă apropiată a marelui oraş. În cazul Râşnovului, se pot decela trei funcţii, şi 
anume: cea de servicii, în continuă creştere, şi organic relaţionată cu activităţile turistice; cea 
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industrială, în scădere; şi cea rezidenţială, de asemenea în uşoară scădere (pe fondul 
descreşterii numărului de navetişti). Oraşul Ghimbav are funcţie industrială (materializată prin 
IAR şi alte unităţi mai mici), una de servicii, una agricolă şi una rezidenţială, iar în cadrul 
comunei Cristian se evidenţiază funcţiile agricolă, industrială şi rezidenţială. Distanţa foarte 
mică de municipiul Braşov face ca aceste două localităţi, Ghimbav şi Cristian, să aibă 
funcţiuni asemănătoare unor cartiere ale acestui municipiu. De altfel, funcţia lor ar putea 
evolua, odată cu construcţia autostrăzii Bucureşti – Braşov prin Râşnov, care va avea ieşirea 
spre Braşov în apropiere de Cristian, şi a aeroportului Braşov, a cărui locaţie ar putea fi la 
Ghimbav. În aceste condiţii, funcţia de servicii (specifice pentru transportatorii rutieri sau 
pentru traficul aerian) ar putea deveni predominantă şi în cazul acestor aşezări.  

 
d). Repartizarea aşezărilor în teritoriu în funcţie de marile trepte de relief  
Toate aşezările din arealul studiat sunt situate în spaţiul carpatic, în zona de interferenţă a 

Carpaţilor Orientali cu Carpaţii Meridionali, putându-se constata încadrarea acestora în câteva 
categorii: 
− cele situate în Depresiunea Braşovului, cu altitudinile cele mai scăzute: Braşov (între 550 m 

în partea de „şes” şi 650 m în dreptul ultimelor locuinţe din Schei), Ghimbav (între 550 şi 
570 m), Cristian (între 580 şi 600 m) şi Râşnov (între 620 şi 650 m); 

− cele situate pe Culoarul Prahovei: Predeal (1000 – 1100 metri), Azuga (895-950 m), 
Buşteni şi Poiana Ţapului (între 880 şi 940 m), Sinaia (între 800 şi 970 m altitudine). 

− cele situate în masivul Postăvaru: Poiana Braşov (între 950 şi 1050 m) şi Pârâul Rece 
(1050-1080 m); 

− cele de pe valea Timişului: Timişu de Jos (670 – 750 m) şi Timişu de Sus (800 – 900 m). 
 
e). Repartizarea aşezărilor în teritoriu în funcţie de marile axe de comunicaţie imprimă 

teritoriului analizat o anumită accesibilitate, distingându-se următoarele particularităţi: 
− municipiul Braşov îşi datorează locul ocupat în ierarhia centrelor urbane din România 

poziţiei sale de invidiat, la intersecţia unor căi majore de comunicaţie, atât rutiere, cât şi 
feroviare; 

− toate localităţile din bazinul superior al văii Prahovei (Sinaia, Buşteni, Poiana Ţapului, 
Azuga, Predeal) şi de pe valea Timişului (Timişu de Jos, Timişu de Sus) sunt localizate, în 
bună măsură, de-a lungul drumului naţional 1 (sau european E60) şi a căii ferate magistrale 
Bucureşti – Ploieşti – Braşov. Doar două aşezări (Poiana Braşov şi Pârâul Rece) nu au acces 
la calea ferată, iar localităţile Râşnov şi Cristian sunt uşor defavorizate în raport cu celelalte, 
întrucât sunt poziţionate pe o cale ferată secundară (Braşov – Râşnov – Zărneşti) şi pe un 
drum naţional de o importanţă mai redusă decât cel de pe valea Prahovei (DN 73). 

− În afara drumurilor naţionale, zona este deservită de numeroase drumuri judeţene, comunale 
sau forestiere, care fac posibil accesul la diferite cabane sau puncte de interes turistic: 
dinspre Predeal la cabana Trei Brazi, la cabana Susai, sau la cabana Forban; dinspre Buşteni 
pe valea Cerbului la Gura Dihamului; dinspre Sinaia la hotel Alpin. 

− accesibilitatea tuturor aşezărilor va suferi o schimbare semnificativă după darea în folosinţă 
a proiectatei autostrăzi Bucureşti – Braşov, relaţionată mai departe cu Autostrada 
Transilvania. În mod cert, oraşele de pe cursul superior al Prahovei (Predeal, Azuga, Buşteni 
şi Sinaia) vor fi racordate la autostradă, la fel ca şi municipiul Braşov, şi îşi vor menţine 
statutul privilegiat în raport cu căile de transport. Viitoarea autostradă va avantaja în special 
aşezările de pe traseul său care momentan sunt într-un „con de umbră” – Pârâul Rece, 
Râşnov, Cristian şi Ghimbav, în detrimentul celor de pe valea Timişului, Timişu de Jos şi 
Timişu de Sus. 
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f). Ierarhizarea aşezărilor conform PATN – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi. 
Dotarea cu servicii publice şi echiparea tehnico-edilitară a localităţilor 

Deşi există mai multe alternative de ierarhizare a aşezărilor, unele dintre ele prezentate 
deja (de exemplu, după dimensiunea demografică a acestora), în România există, începând cu 
2001, o ierarhizare oficială a localităţilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii 351/2001, respectiv 
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), secţiunea a IV-a, Reţeaua de Localităţi. 
Conform ierarhizării localităţilor pe ranguri, în zona studiată, există un municipiu de rangul 1 – 
Braşov; şase oraşe de rangul 3 – Râşnov, Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal şi Ghimbav; o localitate 
de rangul 4 – Cristian; şi cinci localităţi componente ale oraşelor şi municipiului – Poiana Ţapului, 
Pârâul Rece, Timişu de Jos, Timişu de Sus şi Poiana Braşov. 

Pentru fiecare dintre aceste ranguri, legea prevede, în anexa II, o serie de elemente şi 
nivele de dotare, care sunt respectate după cum urmează: 

• în cazul Braşovului, municipiu de rangul 1, aceste criterii sunt, aproape în unanimitate, 
respectate,  singurul aspect care este deocamdată nerezolvat este aeroportul, care 
urmează însă să fie construit. Cu mici excepţii (grădină botanică, aeroport), în toate 
celelalte privinţe, municipiul Braşov se ridică la nivelul cerinţelor legii, beneficiind şi 
de dotări suplimentare faţă de cele stipulate în actul legislativ. 

• Oraşele de rangul 3 respectă condiţiile de dotare recomandate. Totuşi, se impune 
precizarea că localizarea lor într-o grupare urbană (zonă metropolitană, în cazul zonei 
Braşovului, sau conurbaţie, în cazul văii Prahovei) în curs de constituire face ca zonele 
acestora de influenţă să fie restrânse practic la nivelul propriului teritoriu 
administrativ.  

Dintre oraşele localizate în aria de studiu, singurul care are un nivel de dotare mai scăzut 
este Ghimbav, recent declarat ca atare (2002). Distanţa minimă faţă de municipiul Braşov face ca 
unele din dotările amintite mai sus (spital, judecătorie, liceu, notariat, hotel) să nu fie necesare. 
Alte dotări nu apar nici măcar în oraşele de pe valea Prahovei, cu un nivel de dotare mult superior 
celui cerut de lege, întrucât se adresează unei populaţii mult mai numeroase decât cea permanentă 
din localitate. Astfel, consemnăm lipsa tribunalului (specific doar reşedinţelor de judeţ, şi amintit 
aici în mod eronat de câtre legiuitor), judecătoria (care este prezentă doar la Sinaia), 
cinematograful (care a dispărut din majoritatea oraşelor, odată cu „invazia” televiziunii prin cablu 
şi, mai recent, a celei digitale, prin satelit). 

• singura localitate de rangul 4, Cristian, deţine toate dotările obligatorii. Datorită 
localizării sale în imediata vecinătate a municipiului Braşov, ca şi a dimensiunii sale 
demografice, ea deţine şi unele dotări superioare celor cerute de lege (sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi canalizare, magazine diversificate etc). 

• rangul 5 aparţine acelor sate care nu deţin funcţia de reşedinţă de comună, fiind aşadar 
sate aparţinătoare ale unei comune, oraş sau municipiu, sau localitate componentă a 
acestora din urmă. Cele câteva localităţi care sunt componente ale oraşelor şi a 
municipiului, fiind în general staţiuni (Poiana Braşov, Pârâul Rece, Poiana Ţapului, 
Timişu de Sus, Timişu de Jos) deţin dotări cu mult superioare celor pretinse de lege, 
inclusiv cabinete medicale, magazine diverse, staţii de autobuz şi/sau staţii C.F.R., 
terenuri de sport, oficii poştale, în majoritate adresate turiştilor. În mod paradoxal, nu 
toate aceste aşezări (de exemplu Pârâul Rece, Poiana Braşov, Timişu de Sus) au 
şcoală, nici măcar primară, dovadă că populaţia stabilă a acestor localităţi este 
preponderent compusă din persoane adulte, provenite din alte părţi. 

 
g). Zonele de influenţă ale centrelor urbane  
− Întreaga zonă studiată este polarizată de municipiul Braşov, centru urban de rangul 1, 

de importanţă naţională.  
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− În acest context, al unei grupări urbane specializată pe sectorul terţiar, şi cu precădere 
pe serviciile din domeniul turistic, şi care este în mod artificial despărţită de limita de 
judeţ dintre Braşov şi Prahova, noţiunea de zonă de influenţă îşi schimbă în mod 
evident conţinutul. În cazul de faţă se impune mai degrabă o viziune de ansamblu, a 
modului în care conurbaţia ca organism urban unic se detaşează şi îşi creionează o 
arie de atracţie la nivel naţional şi (poate) internaţional. 

− în judeţul Braşov, unităţile administrative incluse în studiul de faţă – municipiul 
Braşov, oraşele Râşnov, Ghimbav şi Predeal şi comuna Cristian, fac parte din zona 
metropolitană Braşov, alături de alte centre urbane (municipiile Codlea şi Săcele) şi 
comune (Hălchiu, Bod, Hărman, Sânpetru, Tărlungeni, Prejmer, Vulcan). 

− Localităţile situate pe cursul superior al Prahovei – Azuga, Buşteni şi Sinaia – 
formează o conurbaţie de tip liniar, de-a lungul culoarului Prahovei, având legături 
strânse atât cu zona Braşovului, cât şi cu sistemul de aşezări situat în aval (Comarnic 
– Câmpina – Breaza), cu prelungire până la Ploieşti, reşedinţa judeţului. 

− În contextul unei dezvoltări viitoare având la bază turismul, putem prevede o 
transformare a staţiunilor de pe valea Prahovei şi a oraşelor Braşov şi Râşnov din 
staţiuni de interes naţional în staţiuni de interes internaţional. 

 
2.5. Infrastructurile tehnice  

 
Configuraţia spaţială, tipologia şi densitatea infrastructurilor teritoriale constituie suportul 

şi orientează modul de dezvoltare şi valorificare economică a unui teritoriu. Rangul 
infrastructurilor teritoriale şi gradul de modernizare a acestora constituie un factor de orientare, 
stimulare sau inhibare a dezvoltării spaţiale. 

Lipsa unor categorii de infrastructuri din cadrul unui teritoriu sau starea proastă a acestora 
se constituie într-un factor de inhibare a dezvoltării şi de transformare a acelui teritoriu dintr-o 
zonă centrală (care se calează de obicei pe o aşezare) în una periferică cu fluxuri divergente, în 
special de populaţie.  

 
2.5.1. Reţeaua căilor de transport şi comunicaţie 
Rolul reţelei căilor de transport şi comunicaţie în dezvoltarea economică şi socială a 

teritoriului este determinant, la momentul actual o infrastructură de transport funcţională 
reprezentând un factor de avantaj major în competiţia regională, naţională şi internaţională. 

Un alt aspect specific al acestui tip de infrastructuri este că afectează nu numai 
comunitatea locală ci şi pe cei aflaţi în tranzit, acesta reprezentând într-un fel „cartea de vizită” a 
teritoriului respectiv. 

La nivel naţional, direcţiile principale de dezvoltare a Reţelei de comunicaţie şi transport 
au fost enunţate de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care stabileşte şase priorităţi de 
dezvoltare, printre care şi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport7. Dezvoltarea 
infrastructurii (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi 
publice) este considerată prioritatea I pentru reducerea decalajelor existente dintre România şi 
Uniunea Europeană, fiindcă o dezvoltare economică durabilă are ca suport o bună infrastructură 
de transport pentru a deservi toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul şi 
comunicaţiile la diferite nivele teritoriale.  

Atingerea obiectivelor din PND vor contribui în mod direct la creşterea gradului de 
accesibilitate a României, asigurarea inter-modalităţii sistemului de transport şi promovarea 
dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
                                                 
7 Obiectivul general calându-se pe asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte 
condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de transport în PIB să 
crească de la 3,6 miliarde Euro (în prezent) la minimum 7,0 miliarde Euro până în 2015. 
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serviciilor, diminuarea impactului transportului asupra mediului, asigurarea dezvoltării durabile a 
sectorului transporturi prin impactul pozitiv al relansării cererii pe termen scurt şi, indirect, prin 
influenţa ofertei de transport asupra structurii costurilor la agenţii economici, integrarea superioară 
a economiei româneşti în economia mondială şi stimularea creşterii fluxurilor transfrontaliere de 
persoane şi bunuri. 

Totodată, prin Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei 
de transport de interes naţional şi european, republicată, sunt stabilite priorităţile de dezvoltare a 
infrastructurii de transport pe termen scurt şi mediu-orizont 2015. Creşterea economică viitoare, 
evoluţia societăţii şi modificările de dezvoltare în teritoriu vor exercita o presiune crescândă 
asupra transportului, necesitând o îmbunătăţire constantă a infrastructurilor şi calităţii serviciilor.  

Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov va fi afectat de 
următoarele infrastructuri majore:  

A. Reţeaua de căi rutiere 
1. Autostrăzi: 1.02 – Sibiu – Făgăraş – Braşov – Ploieşti – Bucureşti. 
B. Reţeaua de căi feroviare 
1. Linii de cale ferată convenţionale cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente 

reabilitate:  
1.01 – Curtici – Arad – Simeria – Vinţu de Jos – Alba Iulia – Coşlariu – Copşa Mică – 
Braşov – Ploieşti – Bucureşti – Feteşti – Medgidia – Constanţa. 

C. Reţeaua de aeroporturi  
1. Aeroporturi noi: 2.01 – Aeroportul Braşov în zona Ghimbav 
D. Reţeaua de transport combinat  
1. Terminale de transport combinat existente la care urmează să se execute lucrări de 

modernizare: 1.06 – Terminalul Braşov Triaj. 
 

 

 
 

Fig. 17. Secţiuni de autostradă prevăzute pentru execuţie în perioada 2007-2015  
Sursa: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea I – Reţele de 

transport (M. Of. Nr. 806 din 26.09.2006) 
 

2.5.1.1. Transportul  în context naţional şi internaţional 
La nivelul României, transportul, cu o pondere de circa 7% în produsul intern brut, 

reprezintă a doua categorie de servicii, după comerţ, ca importanţă în sectorul terţiar şi în acelaşi 
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timp o activitate cu o contribuţie la creşterea economică echivalentă cu cea a agriculturii, se arată 
într-un studiu al Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP, 2008). 

Definitorii pentru activitatea de transport, atât ca volum de transport cât şi ca participare la 
crearea valorii adăugate din acest sector sunt transporturile rutiere de pasageri şi mărfuri. Acestea 
asigură transportul a 70% din pasageri şi 78,5% din transportul de mărfuri, contribuind cu circa 
65% la valoarea adăugată brută obţinută în transporturi. Aportul transporturilor pe calea ferată 
este doar de 10% din valoarea adăugată brută, deşi asigură 29% din transportul de pasageri şi 16% 
din transportul de mărfuri. 
 

a). Transportul de mărfuri 
Transportul de mărfuri prezintă, în esenţă, aceleaşi caracteristici generale, respectiv o 

dezvoltare mai accentuată în ultimii 3 ani, bazată pe valorificarea avantajelor transportului rutier 
în detrimentul transportului feroviar de marfă. În antiteză, dată fiind interdependenţa mult mai 
ridicată dintre transportul de mărfuri şi creşterea economică, transportul de mărfuri prezintă 
următoarele particularităţi: 

• atât volumul mărfurilor transportate cât şi parcursul acestora au înregistrat, în perioada 
2001-2007, creşteri anuale permanente, oscilaţiile de amplitudine provenind în 
principal din reducerile de activitate din transportul feroviar; 

• evoluţiile anuale sunt generate aproape în exclusivitate de activitatea internă 
(producţie agricolă şi industrială precum şi importul de bunuri); astfel, cantitatea de 
mărfuri transportate s-a majorat cu 6,5% în 2004 (la un produs intern brut de 8,5%) şi 
cu 6,2% în 2006 (creşterea produsului intern brut fiind de 7,9%); 

• competiţia dintre transportul feroviar şi cel rutier este mai relaxată, dată fiind o 
anumită specializare a acestora pe categorii de mărfuri transportate; ca urmare, 
evoluţia transportului feroviar de mărfuri prezintă o mai mare constantă, acesta 
situându-se în 2007 aproximativ la acelaşi nivel ca în 2000 (circa 99% în cazul 
mărfurilor transportate şi 98% în cazul parcursului mărfurilor);  

• relativa specializare este ilustrată de structura diferită a mărfurilor transportate: 
transportul de mărfuri pe calea ferată este axat pe transportul de cărbuni (circa 37% 
din cantitatea totală), petrol şi produse petroliere (17%), minereuri (13%), produse şi 
articole fabricate din metal (10%), iar transportul rutier în principal pe minerale 
nemetalifere (produse de carieră şi balastieră, zgură, sare etc.) cu o pondere de circa 
43%, ciment şi materiale prefabricate pentru construcţii (13%), produse alimentare şi 
nutreţuri (12%). 

 
b). Transportul de pasageri 
În ceea ce priveşte transportul de pasageri, chiar dacă transportul urban cu un parcurs pe 

distanţe mici şi relative constant, deţine o pondere de 80%, totuşi, în ultimii 3 ani, se remarcă o 
îmbunătăţire a distanţei medii parcurse, atât datorită transportului rutier interurban şi internaţional, 
cât mai ales expansiunii transportului aerian. 

Este vorba de o reflectare a creşterii circulaţiei internaţionale pentru afaceri sau turism 
(inclusiv a celor plecaţi la lucru în străinătate) înainte şi mai ales după aderare la U.E., dar şi 
intensificării deplasărilor interne, stimulată de creşterea nivelului de trai. În acest sens sunt de 
remarcat: creşterea în primele 9 luni din 2007 a numărului de pasageri ce utilizează transportul 
aerian cu 43,8% şi a parcursului acestora cu 53,7%. 

În contrast, deşi se manifestă o anumită revigorare, transportul feroviar de pasageri 
continuă sa fie în dezavantaj şi cu performanţe mai reduse în comparaţie cu celelalte moduri de 
transport; ca urmare, ponderea pasagerilor care apelează la acest mod de transport în totalul 
pasagerilor din transportul interurban şi internaţional, s-a redus constant, de la 36,1% în 2000 la 
27,9% în prezent; totuşi, sunt de remarcat două schimbări de trend pozitiv petrecute după 2005, 
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respectiv stabilizarea acestei ponderi (27,8% în 2005, 29% în 2006 şi 27,9% în 2007) precum şi a 
parcursului pasagerilor, în jurul distanţei medii de 86 km (86,9 km în 2004, 86 km în 2007). 
 

2.5.1.2. Analiza situaţiei existente a căilor de transport şi comunicaţie  
Căile de comunicaţie care fac obiectul studiului au fost analizate în contextul legăturilor 

intrajudeţene, cu judeţele şi regiunile învecinate, transfrontalier. Datele şi rezultatele analizei au 
fost corelate cu sintezele şi concluziile: PATJ Braşov şi Prahova, PATZ Zona Metropolitană 
Braşov, a altor studii de urbanism şi studii de specialitate, exprimând astfel şi punctele de vedere a 
administratorilor căilor de transport şi a infrastructurilor de comunicaţii. De asemenea, au fost 
consultate H.G. 43/1998 privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, Ordonanţa nr. 
19 din 18 august 1997 privind transporturile, H.G. 540/2000 privind încadrarea în categorii 
funcţionale a drumurilor publice, Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie, Planul Naţional de Dezvoltare (PND), Planul 
Operaţional Sectorial – Transport (POS-T), Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 
României - orizonturi 2013-2020-2030. 

Reţeaua de căi de transport şi comunicaţie este formată din: 
• reţeaua de căi rutiere; 
• reţeaua de căi feroviare; 
• transport aerian; 
• transport multimodal şi combinat; 
• reţeaua de transport şi distribuţie energie electrică; 
• reţeaua de transport şi distribuţie gaz metan; 
• reţeaua de transport şi distribuţie apă - canalizare; 
• reţeaua de telefonie fixă şi mobilă; 
• reţeaua de transport special (conducte, pe cablu). 
Sistemul urban Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov, grefat pe culoarul 

transcarpatic al Văii Prahova, beneficiază din plin de avantajul poziţional. Din acest motiv, zona 
se prezintă destul de favorabil în raport cu deschiderea pe plan naţional şi internaţional, în primul 
rând datorită faptului că asigură legătura între partea centrală şi sudică a ţării, la care se adaugă 
extraordinarul potenţial turistic a acestei zone care atrage un însemnat flux turistic. 

La aceasta se va adăuga traseul Autostrăzii A 3 – Braşov – Ploieşti – Bucureşti, 
sectorul Braşov - Comarnic care va spori substanţial potenţialul de comunicaţie pe ansamblu şi, 
în mod deosebit, cel rutier, mai ales pentru zona turistică a teritoriului investigat.  

Execuţia acestui proiect de infrastructură rutieră majoră va aduce pe lângă o serie de 
beneficii la nivel macroteritorial şi importante beneficii pentru dezvoltarea zonei Valea Prahovei: 
 - va prelua tot traficul de tranzit de pe DN 1, E 60, sectorul Valea Prahovei, redând această 
arteră rutieră naţională traficului zonal în scopuri turistice, ducând astfel la fluidizarea circulaţiei; 
 - va determina scăderea semnificativă a impactului generat de traficul de tranzit asupra 
infrastructurii stradale, construcţiilor, mediului ambiant, siguranţei pietonilor din cadrul staţiunilor 
din Zona Valea Prahovei, având în vedere că la momentul actual nici o localitate urbană nu 
dispune de centuri ocolitoare, traseul drumului naţional DN 1 E 60 suprapunându-se pe străzi, cu 
traversare mediană a localităţilor pe direcţie nord-sud; 
 - va scurta semnificativ timpii de acces şi siguranţa călătoriei spre Zona turistică Valea 
Prahovei pentru turiştii ce provin din capitală, alte oraşe mari din ţară care vor fi conectate direct 
sau se află în vecinătatea autostrăzii, precum şi cei din statele vecine (Ungaria, Slovacia, Polonia 
etc.); 
 - va reprezenta o arteră rutieră principală de accesare rapidă de către turişti a celor trei 
subzone turistice principale ale Zonei Valea Prahovei: Braşov-Postăvaru; Râşnov-Bran; Predeal-
Sinaia; 
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 - va determina dinamizarea economiei zonale şi cu precădere a activităţilor turistice prin 
concentrarea întregului trafic rutier de pe componenta nordică spre sudul ţării prin această zonă 
pentru o perioadă lungă de timp, cu posibilităţi uşoare de descărcare pe plan local prin intermediul 
nodurilor de racord la autostradă; 
 - localităţile din Zona Valea Prahovei care beneficiază de suprafeţe optime pentru 
extinderea intravilanului (ex. Braşovul) vor putea să-şi relanseze activităţile economice şi în 
special cele industriale care nu aduc prejudiciu patrimoniului şi activităţilor turistice din zonă, 
datorită creşterii semnificative a potenţialului de comunicaţie; 
 - în vecinătatea perimetrelor de racord la autostradă din Zona Valea Prahovei se creează 
premise pentru dezvoltarea centrelor de preluare a fluxului turistic, care are ca ţintă această zonă şi 
includerea în sisteme de transport public spre destinaţiile turistice în vederea descongestionării 
majore a traficul auto în cadrul zonei (parcări de dimensiuni mari, staţii pentru transport public, 
centre de informare turistică asociate cu centre de triere a turiştilor etc.). 
 Evaluarea impactului asupra mediului şi disfuncţiile se pot analiza numai în cazul în care 
se va cunoaşte în detaliu traseul autostrăzii şi lucrările de artă prevăzute în acest sens. 
  

Fig. 18. Traseul orientativ al Autostrăzii A 3, 
sectorul Comarnic – Braşov 

 
Potenţialul de comunicaţie al 

teritoriului este fortificat şi de prezenţa 
magistralei feroviare 300 Bucureşti – 
Braşov – Sighişoara – Teiuş – Cluj-Napoca 
– Oradea – Episcopia Bihorului8.  

Viitorul Aeroport Internaţional 
Braşov va completa potenţialul de 
comunicaţie al zonei, atât pentru transportul 
de pasageri în scopuri turistice sau de 
afaceri cât şi în scop comercial. 
 

a). Reţeaua de drumuri publice  
 Clasificarea drumurilor publice din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov (mai puţin 
străzile din localităţi) s-a făcut prin Decretul 
Prezidenţial nr. 180/1984 în baza Legii 
Drumurilor nr. 13/1974, completat cu 
H.G.R. nr. 649/1995 şi modificat prin 
Ordonanţa 43 din 28 august 1997 privind 
regimul drumurilor, Hotărâre nr. 258 din 
05.03.2008 (Hotărâre 258/2008), publicat în 
Monitorul Oficial nr. 207 din 18.03.2008. 
 Reţeaua de drumuri publice din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 

Predeal – Râşnov – Braşov - mai puţin străzile din localităţi - cuprinde 245 km, astfel: 
 
 
 

                                                 
8 Acţiunile de  modernizare a infrastructurii feroviare, care afectează în mod negativ desăşurarea activităţilor de transport, sunt menite să 
asigure, în final, sporirea atractivităţii pentru transportul feroviar prin creşterea vitezei maxime de circulaţie, pe secţiuni din cadrul reţelei 
inter-operabile la 160 km/h pentru trenurile de pasageri şi la 120 km/h pentru trenurile de mărfuri.  
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Tabelul  24. Lungimea pe categorii a drumurilor publice din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga 
– Predeal – Râşnov – Braşov 

 

Nr. 
crt. Tip drum Lungimea totală (km) Pondere din lungimea totală (%) 

1. Drumuri naţionale 152,264 62,26 
2. Drumuri judeţene 41,183 16,84 
3. Drumuri comunale 51,133 20,90 
4. Total drumuri publice  244,580 100,00 

 
 
Fig. 19. Structura pe lungimi a drumurilor 

publice din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov 

 
Drumurile naţionale sunt administrate de 

Ministerul Transporturilor prin Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, 
respectiv Bucureşti, iar drumurile judeţene sunt 
administrate de Consiliile Judeţene Braşov şi 
Prahova prin regiile autonome judeţene de 
drumuri şi poduri. 
 Pe tipuri de îmbrăcăminţi şi stare tehnică, 
situaţia la 19.09.2007 se prezintă astfel (tabelul 
25). 
 

Tabelul 25. Structura reţelei de drumuri publice din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov pe tipuri de îmbrăcăminţi (2007) 

 

Lungimea pe tipuri de îmbrăcăminţi (m) 
Nr. 
crt. Tip drum Lungimea totală 

(km) Beton asfaltic 
(IA) 

(%) din 
total 

Beton de 
ciment 
(BC) 

(%) din 
total 

Pavaje 
(PV) 

(%) din 
total 

1. Drumuri naţionale 152,264 136460 89,62 15804 10,38 0 0 

2. Drumuri judeţene 41,183 7867 19,10 700 1,70 0 0 

3. Drumuri comunale 51,133 14915 29,17 0 0 400 0,78 

4. Total drumuri publice 
Zona Valea Prahovei 244,580 159242 65,11 16504 6,75 400 0,16 

Lungimea pe tipuri de îmbrăcăminţi (m) 
Nr. 
crt. Tip drum Lungimea totală 

(km) 
Îmbrăc. Bitumen 

uşoare 
(IBU) 

(%) din 
total 

Pietruit 
(P) 

(%) din 
total 

De 
pământ 

(DP) 

(%) din 
total 

1. Drumuri naţionale 152,264 0 0 0 0 0 0 

2. Drumuri judeţene 41,183 15616 37,92 17000 41,28 0 0 

3. Drumuri comunale 51,133 7033 13,75 21910 42,85 6875 13,45 

4. Total drumuri publice  244,580 22649 9,26 38910 15,91 6875 2,81 

 
Din analiza structurii pe tipuri de îmbrăcăminţi a drumurilor publice din sistemul urban 

Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov se pun în evidenţă următoarele aspecte: 
• existenţa unei diferenţieri clare între tipul de îmbrăcăminte folosit şi tipul drumului; 
• echiparea mai multor sectoare sau în totalitate a unor drumuri judeţene cu 

îmbrăcăminte din piatră; 
• gradul redus de echipare cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare a drumurilor comunale; 
• drumurile comunale sunt în cea mai mare parte pietruite sau din pământ. 
Existenţa unei diferenţieri clare între tipul de îmbrăcăminte folosit şi tipul drumului. 

Întreţinerea relativ bună a drumurilor publice de clasă superioară (drumuri europene, naţionale 
principale şi secundare, parţial drumurile judeţene) şi echiparea acestora cu îmbrăcăminţi durabile, 
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respectiv lăsarea în paragină totală a drumurilor de clasă inferioară reprezintă o atingere gravă la 
siguranţa, confortul şi libertatea circulaţiei.  

La nivelul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 
această idee nu este infirmată, din păcate, astfel că dacă drumurile naţionale sunt echipate 
corespunzător sau se află într-un proces de modernizare în proporţie de 100%, drumurile 
comunale sunt echipate cu îmbrăcăminţi asfaltice în proporţie de doar 42,92%, restul fiind deţinut 
de drumuri pietruite (42,85%) sau din pământ (13,45%). 

Echiparea mai multor sectoare sau în totalitate a unor drumuri judeţene cu îmbrăcăminte 
din piatră. Drumurile judeţene, prin funcţia lor principală de conexiune a municipiilor, oraşelor cu 
centrele de comună, sunt considerate osatura rutieră secundară a unui teritoriu, prin acestea 
descărcându-se fluxul de circulaţie spre destinaţii intermediare şi finale. Starea drumurilor 
judeţene în acest context este vitală pentru dezvoltarea uniformă a unui teritoriu. În cazul 
drumurilor judeţene din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov se 
observă că încă 41,28% sunt pietruite. Nici starea drumurilor judeţene cu înveliş asfaltic uşor nu 
este prea bună, multe dintre acestea necesitând lucrări de modernizare.  

Gradul redus de echipare cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare a drumurilor comunale. 
Drumurile comunale sunt categoria de drumuri publice cu gradul cel mai redus de modernizare 
din cadrul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, doar un 
procent de 42,92% fiind asfaltate. Acest aspect este unul total nefavorabil pentru dezvoltarea 
comunităţilor rurale locale, a zonei turistice, starea drumului de legătură reprezintă prima carte de 
vizită a dezvoltării acelei comunităţi. 

Drumurile comunale sunt în cea mai mare parte pietruite sau din pământ. Cea mai mare 
parte a drumurilor comunale din cadrul zonei sunt pietruite (42,85%) şi din pământ (13,45%), 
ceea ce semnifică că 56,30% din drumurile comunale sunt nemodernizate şi într-o faza avansată 
de uzură fizică şi morală. 

Drumurile publice, în cea mai mare parte, traversează localităţi, viteza de circulaţie fiind 
redusă pe aceste sectoare. De asemenea, lăţimea platformei drumului nu este corespunzătoare, 
datorită frontului îngust al limitei de proprietate. Acest aspect reprezintă unul dintre principalii 
factori inhibatori ai dezvoltării locale rurale şi devine astfel una din priorităţile majore de investiţii 
în infrastructură. 

 
Tabelul 26. Gradul de modernizare a drumurilor publice în Regiunile de Dezvoltare Centru şi Sud - 

Muntenia (2007) 
 

Nr. 
crt. Judeţul 

Drumuri 
naţionale 

(km) 

Drumuri 
naţionale 

modernizate 
(km) 

Gradul de 
modernizare a 

drumurilor 
naţionale  

(%) 

Drumuri 
judeţene şi 
comunale 

(km) 

Drumuri 
judeţene şi 
comunale 

modernizate 
(km) 

Gradul de 
modernizare a 

drumurilor 
judeţene şi 

comunale (%) 
1. Alba 426 376 88,26 2216 33 1,49 
2. Braşov 428 399 93,22 1071 46 4,30 
3. Covasna 269 243 90,33 570 52 9,12 
4. Harghita 445 427 95,96 1202 61 5,07 
5. Mureş 412 404 98,06 1573 23 1,46 
6. Sibiu 257 257 100,00 1342 126 9,39 

7. Regiunea de Dezvoltare 
Centru 2237 2106 94,14 7974 341 4,28 

8. Argeş 572 544 95,10 2459 85 3,46 
9. Călăraşi 470 460 97,87 797 36 4,52 
10. Dâmboviţa 361 361 100,00 1398 131 9,37 
11. Giurgiu 307 287 93,49 829 95 11,46 
12. Ialomiţa 342 315 92,11 803 42 5,23 
13. Prahova 293 293 100,00 1896 235 12,39 
14. Teleorman 389 349 89,72 1135 292 25,73 

15. Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Muntenia 2734 2609 95,43 9317 916 9,83 

16. Zona Valea Prahovei 152,264 152,264 100,00 92,316 48,128 52,13 
17. ROMÂNIA 15983 14501 90,73 63969 7048 11,02 

Sursa: Anuarul statistic al României, 2007, INS 
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Fig. 20. Densitatea drumurilor publice 

(km/100 km2) 
 
În ceea ce priveşte starea de 

viabilitate a drumurilor publice din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov, se poate 
constata că dacă în cazul drumurilor 
naţionale proporţia de modernizare este de 
72,8%, iar 27,19% sunt în stare bună, în 
cazul drumurilor judeţene este de 45,58%, 
iar pentru cele comunale de 55,80%. Mai 
reprezentativă în acest sens este redarea 

proporţiei drumurilor în stare rea. Astfel, în cazul drumurilor judeţene 34,00% sunt într-o 
stare proastă; în cazul drumurilor comunale 30,74% sunt într-o stare medie şi proastă iar 
13,45% sunt drumuri de pământ ce prezintă un stadiu avansat de degradare, fiind 
impracticabile în perioada rece şi umedă ale anului.  

 
Tabelul  27. Densitatea drumurilor publice (km/100 km2) şi nivelul de modernizare în Regiunea de 

Dezvoltare Centru şi Sud – Muntenia  
 

Nr. 
crt. Judeţul Densitatea drumurilor publice 

(km/100 km2) 
Drumuri publice modernizate din 

total drumuri publice (%) 
1. Alba 42,3 15,48 
2. Braşov 28,0 29,68 
3. Covasna 22,6 35,16 
4. Harghita 24,8 29,62 
5. Mureş 29,6 21,51 
6. Sibiu 29,4 23,95 
7. Regiunea de Dezvoltare Centru 29,9 23,96 
8. Argeş 44,4 20,75 
9. Călăraşi 24,9 39,14 
10. Dâmboviţa 43,4 27,97 
11. Giurgiu 32,2 33,62 
12. Ialomiţa 25,7 31,17 
13. Prahova 46,4 24,12 
14. Teleorman 26,3 42,06 
15. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia 35,0 29,25 
16. Zona Valea Prahovei 30,5 82,28 
17. ROMÂNIA 33,5 26,95 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2007, INS 
 
Din analiza de viabilitate a stării drumurilor 

naţionale, judeţene şi comunale, s-a observat că, de 
regulă, starea de viabilitate a podurilor este similară cu 
cea a drumurilor, necorespunzând în cea mai mare 
parte cerinţelor de capacitate portantă (clasa E de 
încărcare) şi cerinţelor traficului actual. 

 
Fig. 21. Gradul de modernizare a drumurilor publice 
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Densitatea drumurilor publice în cadrul regiunii analizate este de 30,50 km/100 km2, sub 
media pe ţară, care este de 33,5 km/100 km2, peste cel al Regiunii de Dezvoltare Centru (29,9 
km/100 km2) şi sub cel al Regiunii Sud-Muntenia (35,0 km/100 km2). 

În legătură cu starea actuală a drumurilor din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov, facem următoarele precizări 

Pe reţeaua de drumuri din Zona Valea Prahovei există o serie de zone cu risc pentru 
circulaţie, astfel: 

 zone cu pante şi curbe 
periculoase; 

 sectoare de drumuri cu 
risc de înzăpezire; 

 zone cu ceaţă frecventă. 
Pe drumurile naţionale pante 

periculoase se găsesc pe: DN 73 A – 
două sectoare în zona localităţii 
Pârâul Rece (1072 m); pe DN 1 E 60 
– zona Pasului Predeal (1040 m); pe 
DN 1 E – zona Cabana Aviatorilor. 

Semnalizarea rutieră o 
considerăm bună pe reţeaua de 
drumuri naţionale, satisfăcătoare pe 
reţeaua de drumuri judeţene şi 
insuficientă pe drumurile comunale. 
Dacă la drumurile naţionale 
marcajele s-au executat în fiecare an 
cel puţin o dată, pe reţeaua de 
drumuri cu îmbrăcăminte 
permanentă judeţene şi comunale nu 
s-au efectuat marcaje în fiecare an 
iar pe anumite drumuri judeţene şi 
comunale nu s-au efectuat niciodată. 
Aceste lucrări de marcaje, atât de 
importante pentru siguranţa 
circulaţiei pe timp de noapte şi de 
ceaţă, au reînceput să fie efectuate 
pe drumurile locale - judeţene şi  
comunale - din 1996. 

În ceea ce priveşte 
semnalizarea verticală, la drumurile 

naţionale este în întregime reflectorizantă, pe când la drumurile judeţene şi comunale abia de 
câţiva ani s-au montat astfel de indicatoare pe unele trasee mai importante. 

Cauze ale stării tehnice actuale a drumurilor publice din sistemul urban Sinaia – Buşteni 
– Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov: 

 
Fig. 22. Reţeaua de drumuri publice din sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov
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• neconsiderarea ca prioritate 0 a investiţiilor în infrastructură şi ca factor cheie în 
dezvoltarea zonei; 

• neconcordanţa dintre creşterea valorilor de trafic şi fondurile alocate pentru 
întreţinerea drumurilor; 

• legislaţia incompletă şi lipsa unei strategii naţionale în domeniu înainte de 1995 şi 
greu dusă la îndeplinire după această dată; 

• lipsa lucrărilor de întreţinere curentă a drumurilor în perioada 1980-1990, şi  
insuficienţa acestora în perioada 1990-2000, mai ales la drumuri locale - judeţene şi  
comunale; 

• unele calamităţi naturale care au influenţat negativ programele de întreţinere curentă 
a reţelei de drumuri şi poduri; 

• lipsa utilajelor specifice performante pentru realizarea lucrărilor înainte de 2000, şi 
insuficienţa acestora după 2000; 

• criza materialelor specifice pentru execuţia lucrărilor înainte de 1990 (bitum, ciment, 
agregate minerale, carburant); 

• criza personalului calificat pentru sectorul de drumuri, mai ales după 1990, în special 
la nivel de muncitori şi maiştri; 

• calitatea necorespunzătoare a unor materiale de bază, în special a bitumului; 
• nefinanţarea corespunzătoare a lucrărilor de reabilitare şi modernizare, în special a 

drumurilor judeţene şi comunale, fapt ce s-a materializat doar prin executarea 
lucrărilor de întreţinere; 

• lipsa centurilor ocolitoare în cazul oraşelor şi concentrarea traficului de tranzit în 
incinta acestora. 

 
b). Alte drumuri 
Alte drumuri - categorie în care se cuprind drumurile care conform legii nu sunt publice, 

care asigură accesul la zone şi puncte de exploatare forestieră, agricolă, obiective economice şi 
altele. Această categorie are o importanţă deosebită în dezvoltarea reţelei de drumuri, în general 
având în vedere că acestea pot constitui tronsoane sau legături reale între aşezări umane sau zone 
(puncte) de interes, sau pot asigura variante de acces, relaţii între acestea. 
 

Drumurile forestiere 
 Drumurile forestiere (DF) sunt căi rutiere construite în scopul gospodăririi fondului 
forestier şi transportului de material lemnos, ele asigurând legătura între masivele păduroase şi 
reţeaua de drumuri publice. DF sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate 
pentru: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv, 
intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, fiind închise circulaţiei publice cu excepţia 
activităţilor sportive, de recreere şi turism care se pot practica numai cu acordul deţinătorului. 
 

Drumurile de câmp (agricole) 
 Drumurile de câmp reprezintă o completare a drumurilor judeţene şi comunale, acestea 
asigurând circulaţia oamenilor, maşinilor şi transportului încărcăturilor din câmp şi la câmp, 
precum şi posibilitatea accesului la fiecare solă şi parcelă a agregatelor de maşini şi tractoare. 
 Drumurile de câmp în contextul dezvoltării durabile trebuie să satisfacă următoarele 
cerinţe: 
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• reţeaua de drumuri de câmp împreună cu cele judeţene şi comunale să asigure 
legături între oraş/sat şi centrele de producţie cu solele, taberele de câmp;  

• să asigure circulaţia camioanelor, agregatelor de maşini şi tractoare de la o solă la 
alta; 

• amplasarea drumurilor să fie în acord cu limitele solei, a parcelei de lucru, cu 
perdelele de protecţie forestieră a câmpului, cu taberele de câmp, cu reţeaua de 
desecare sau irigaţii; 

• traseul drumului, lăţimea, panta longitudinală să satisfacă condiţiile tehnice; 
• în proiect să se prevadă posibilităţile minime de cheltuieli de investiţii. Pentru aceasta 

să fie folosite drumurile bune existente cu podurile şi celelalte instalaţii existente. 
După însemnătate şi destinaţie, drumurile de câmp se împart în: 

 drumuri de câmp principale (magistralele) - servesc toate asolamentele şi categoriile 
de folosinţă; fac legătura între localităţi şi masivele de asolamente (se suprapun în 
unele cazuri cu drumuri comunale sau judeţene); se recomandă să fie profilate şi 
consolidate cu lăţimi de 6-8 m; se trasează în linie dreaptă pentru a servi toate solele 
asolamentului în masive de 300-500 ha; 

 drumuri de câmp ajutătoare - se folosesc pentru transporturile cu încărcături pe 
marginea lungă a solelor şi parcelelor de lucru; fac legătura cu drumurile principale.  

Reţeaua de drumuri private – altele decât cele forestiere, industriale şi agricole 
Drumurile de utilitate privată - destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier 

în activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altora 
asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările 
de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în 
administrare. 

Din punct de vedere al circulaţiei, drumurile se împart în: 
• drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele 

drumuri de utilitate privată care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care 
publicul are acces; 

• drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care 
servesc obiectivelor la care publicul nu are acces. 

 
c). Reţeaua de căi ferate  
Reţeaua feroviară din zona studiată este formată din următoarele tronsoane principale şi 

secundare: 
 
a. Linii ferate interoperabile: 
Magistrala 200: Braşov – Făgăraş – Sibiu – Vinţu de Jos -  Deva  -  Arad – Curtici 

(tronson simplu neelectrificat); 
Magistrala 300 (Coridorul IV Paneuropean): Bucureşti – Sinaia – Predeal – Braşov 

– Sighişoara – Teiuş – Cluj Napoca (tronson dublu electrificat); 
Magistrala 400: Braşov – Sf.Gheorghe – Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare (tronsonul 

până în staţia Hărman este dublu electrificat). 
Datorită poziţiei geografice a zonei studiate, reţeaua de căi ferate de pe rază este 

considerată, în proporţie de 90%, ca o reţea de tranzit. 
 
b. Linii ferate neinteroperabile: Calea ferată L 203 (Braşov – Râşnov - Zărneşti). 
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În afară de două localităţi 
(Poiana Braşov şi Pârâu Rece), 
toate celelalte localităţi din zona 
studiată au acces la transport 
feroviar. Staţiile şi haltele de cale 
ferată care deservesc traficul 
feroviar în cadrul teritoriului 
analizat sunt următoarele: 

 
 

 
 
 
 

Fig. 23. Reţeaua de căi ferate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 28.  Staţii şi halte de cale ferată 
 

Nr. 
crt. Denumire linie Lungimea  

(km) Denumire staţie/halta Tip Denumire UAT 

Valea Largă Hc Oraş Sinaia 
Gara Sinaia9 St Oraş Sinaia 
Poiana Ţapului St Oraş Buştenii 
Gara Buşteni St Oraş Buşteni 
Timişu de Jos Hc Oraş Predeal 
Timişu de Sus Hc Oraş Predeal 
Gara Azuga St Oraş Azuga 
Gara Predeal St Oraş Predeal 
Gara Dârste St Municipiul Braşov 
Gara Mare10 St Municipiul Braşov 

1. Magistrala 300 62,6 

Stupini h Municipiul Braşov 
2. Magistrala 200 9,7 Gara Mare St Municipiul Braşov 

                                                 
9 Construită între anii 1930 si 1939, opera arhitectului Duiliu Marcu, Gara Sinaia figurează pe lista Monumentelor istorice clasificate prin 
cele două clădiri ale sale: Gara Regală şi Gara Prezidenţială.  
10 La momentul actual, Gara Braşov, inaugurată în 1962, este una dintre cele mai tranzitate gări din România, fiind la intersecţia 
principalelor magistrale de cale ferată din România. În fiecare zi, prin această gară trec peste 150 de trenuri de călători şi numeroase trenuri 
de marfă. Aceste trenuri operează în traficul naţional dar şi internaţional. Din Gara Braşov pleacă şi sosesc trenuri în toată România, dar şi 
peste hotare (Budapesta, Viena, Munhen). Operatorii principali sunt CFR Călători, Regio-Trans, Grup Feroviar Român. 
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Gara Bartolomeu St Municipiul Braşov 
Ghimbav St Oraş Ghimbav 
Gara Bartolomeu St Municipiul Braşov 
Cristian St Com. Cristian 3. Linia 203 17,9 
Râşnov St Oraş Râşnov 

4. Magistrala 400 7,3 Gara Mare St Municipiul Braşov 
h.c. – haltă deschisă pentru traficul de călători cu vânzător de bilete; 
h. – haltă deschisă pentru traficul de călători fără vânzător de bilete Regia Regională CFR  
 
Lungimea totală a căilor ferate este de 97,5 km, din care linii duble electrificate 69,8 km 

şi linii simple neelectrificate 27,6 km. 
Transportul de călători pe Linia ferată L 203 a fost sistat. Prin implicarea Consiliului 

Judeţean Braşov, tronsonul Braşov (Gara Bartolomeu) – Râşnov a fost redeschis pentru 
transportul turiştilor cu garnituri de tren de epocă. În perioada 2003 – 2008, la nivelul reţelei 
feroviare, s-au efectuat o serie de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astfel, au fost 
modernizate staţiile Braşov (Gara mare), Predeal, Sinaia. 

Cu toate modernizările efectuate, Magistrala 300 prezintă limitări de viteze tehnice 
generate de razele mici ale curbelor căii şi de profilul cu rampe şi pante accentuate a căii. Astfel, 

vitezele de deplasare sunt cuprinse între 70 – 95 km/h pe 
tronsoanele cu restricţie. 

    
Fig. 24. Gara Sinaia. Monument istoric 

Sursa: http://www.fasttravel.ro/Images (Accesat în august 2009) 
 
Viteza maximă pe Magistrala 200 este de 95 km/h. 
Pe reţeaua de cale ferată de pe teritoriul studiat nu 

există sectoare afectate de fenomene ale naturii, cum sunt 
inundaţiile şi alunecările de teren. Infrastructura feroviară 
se situează în prezent sub standardele UE. 

 
d). Transportul aerian 
La momentul actual,  sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - 

Braşov nu dispune de acces direct la transportul aerian, cele mai apropiate aeroporturi fiind cele 
de la Bucureşti şi Sibiu. În PATN - secţiunea I - „Căi de comunicaţie” şi PATJ se propune 
construirea unui aeroport internaţional în zona Braşov – Ghimbav. 

Aeroportul se va întinde pe o suprafaţă de 250 ha. Fondurile totale sunt estimate la 
aproximativ 100 mil. Euro. În proiectul aeroportului vor fi implicate mai multe administraţii 
locale, precum Prefectura Braşov, consiliile locale Braşov şi Ghimbav şi consiliile judeţene 
Braşov, Covasna şi Harghita. 

e). Transportul intermodal 
Transportul intermodal din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - 

Braşov este reprezentat prin terminalul de transport combinat de mărfuri din municipiul Braşov, 
unul din cele 11 terminale principale din ţară.  

 
 
 
 
 
 

http://www.fasttravel.ro/Images/getpoza.aspx?IDPoza=12131%3B0&Display=Original
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2.5.2. Infrastructura tehnico-edilitară 
 
a). Infrastructura de transport energie electrică 
Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov este un producător 

mic de energie electrică, cea mai mare parte a necesarului fiind preluată din Sistemul Energetic 
Naţional. 

S.C. ELECTRICA S.A., împreună cu filialele sale, asigură alimentarea cu energie 
electrică a clienţilor, captivi şi eligibili proprii, structuraţi pe două categorii: agenţi economici  
(mari şi mici) şi abonaţi casnici, în baza licenţelor privind furnizarea energiei electrice11. 

Portofoliul de clienţi al societăţii cuprindea, la data de 31 decembrie 2006, un nr. de  
4.467.455 consumatori finali la nivel naţional (fig. 26): captivi şi eligibili proprii, din care: 

• agenţi economici (mari consumatori) - 7 878; 
• agenţi economici (mici consumatori) - 311 733; 
• casnici - 4 147 844.  
TOTAL: 16 091 GWh din care: 
• înaltă tensiune (IT) - 2 316 GWh; 
• medie tensiune (MT) - 4 720 GWh; 
• joasă tensiune (JT) - 9 055 GWh. 
Vânzarea de energie electrică realizată în 2006, pe niveluri de tensiune, se prezintă în 

felul următor. Evoluţia vânzării de energie electrică în ultimii ani, pe niveluri de tensiuni, pune în 
evidenţă o creştere a consumului casnic de joasă tensiune şi o scădere a consumului industrial de 
medie şi înaltă tensiune, pe fondul scăderii consumului total de energie electrică. 

 

 
Fig. 25. Portofoliul de clienţi (agenţi economici şi casnici) în România (2006) şi vânzarea de energie 

electrică pe niveluri de tensiune în România 
(2006) 

 
 
 
 
 

Fig. 26. Evoluţia vânzării de energie 
electrică pe niveluri de tensiune în România 

 
 
 
   
 

                                                 
11 http://www.electrica.ro 
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Tabelul 29. Centralele hidroelectrice de mică putere şi microhidrocentralele din sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov 

 

Denumirea Râul Pinst (MW) Prod EE 9GWh/an Nr.  grupuri/ 
tip turbină 

An 
PIF 

Râşnov 2 Ghimbăşel 0,89 4,49 2 FO VOITH 1987 
Râşnov 1 Ghimbăşel 0.59 3,3 2 FO VOITH 1936 

 

Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov este străbătut de 
următoarele magistrale de transport  LEA 400 kV a energiei electrice: 

• Braşov – Bradu – Piteşti; 
• Braşov – Brazi; 
• Braşov – Sibiu; 
• Braşov – Borzeşti. 
Reţeaua de 110 kV la care sunt racordate staţiile de transformare110/MT are caracter de 

distribuţie. Acestea sunt alimentate din staţiile de sistem ale SEN. 
Următoarele linii de 110 kV străbat teritoriul zonei: 
• Braşov – Predeal – Azuga – Buşteni – Sinaia – Valea Largă – Lespezi – Moroieni – 

Fieni – Pucioasa – Doiceşti – Drăgoieşti – Pătroaia – Mozaceni – Manteşti – Blejeşti 
– Videle – Clejani Mihaileşti – Bucureşti Sud; 

• Braşov – Bod – Hoghiz – Mureni – Fântânele; 
• Braşov – Sf. Gheorghe – Tg. Secuiesc – Covasna – Întorsura Buzăului – Dârste – 

Braşov. 
Liniile de distribuţie publică de medie tensiune (6kV şi 20 kV) au o răspândire mare atât 

în mediul urban cât şi rural. Preponderente sunt liniile aeriene. Aceste reţele sunt destinate 
alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici, edilitari, terţiari, industriali etc. 

În municipiul Braşov, reţelele de medie tensiune au fost dezvoltate în sistemul de puncte 
de alimentare, racordate prin fidere de bază şi de rezervă la barele de medie tensiune ale staţiilor 
de transformare.  

În municipiul Braşov există două staţii de transformare:  
• staţia Braşov-Hărman 400/220/110 kV – 110/20 kV, amplasată în zona Triaj, 

echipată cu 2 transformatori de 250 MW; 
• staţia Dârste 400/110/35/20/6 kv, echipată cu un transformator de 250 MW. 

 Alimentarea consumatorilor industriali se face prin 13 staţii de transformare de 115/6 kV, 
110/20 kV sau 110/35/20/6 kV iar a celor casnici prin alte 5 staţii. 

Din staţia 400/220/110 kV Triaj se alimentează şi localităţile Codlea, Tohan, Ghimbav 1, 
Ghimbav 2, Bod, Săcele. 

Alimentarea staţiei 110/20/6 kV Braşov Centru se face din staţia 110/6 kV Tractorul 
printr-un cablu de 110 kV subteran. Celelalte staţii de transformare sau de repartiţii sunt 
alimentate prin linii aeriene de 110 kV. 

Distribuţia pe medie tensiune se face la tensiunea de 6 kV (75 %) sau 20 kV (25 %). 
Distribuţia consumatorilor situaţi în jurul staţiilor de transformare se face direct de la 

acestea. În cartierele de locuinţe, distribuţia se face prin posturi de transformare sau puncte de 
alimentare (PA). Marii consumatori industriali sunt alimentaţi prin staţii sau posturi de 
transformare proprii.  
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În Braşov există 545 posturi de transformare MT/0,4 kV, racordaţi fie la staţiile de 
transformare şi repartiţie, fie la punctele de alimentare prin linii subterane de medie tensiune în 
lungime totală de 560 km din care 43 km linii de 20 kV. 

Distribuţia pe joasă tensiune (0,4 kV) se realizează printr-o reţea de 1300 km lungime, 
din care 1070 km reţea subterană. 

Staţiunile de pe Valea Prahovei dispun de reţea de distribuţie a energiei electrice şi nu 
sunt înregistrate probleme majore. Alimentarea cu energie electrică a staţiunilor Sinaia, Buşteni, 
Azuga, Predeal, Poiana Braşov şi Râşnov se realizează din sistemul energetic naţional prin 
intermediul staţiilor de transformare şi direct din linia electrică aeriană. Livrarea curentului 
electric şi stabilitatea acestuia nu este considerată, pe termen lung, ca o constrângere în 
dezvoltarea economică şi a turismului. 

Localitatea Sinaia este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic naţional, 
astfel:  

• din staţia de transformare proprie de 110/6 kV Sinaia; 
• din linia de medie tensiune LEA 20 kV Sinaia; 
• din lina de medie tensiune 20 kV Buşteni; 
• din microhidrocentralele amplasate pe râul Prahova; 
• din staţia 20/6 kV, 3,2 MVA de la Grupul Şcolar Industrial.  
Distribuţia energiei electrice la consumatori se face de la posturi de transformare fie 

alimentate direct la 20 kV (direct din cele 2 linii amintite), fie alimentate la 6 kV (marea 
majoritate). Puterea totală instalată este de 31,5 MVA. Reţelele de distribuţie de joasă tensiune 
sunt realizate atât în cablu subteran (îndeosebi în zona blocurilor), cât şi aerian (ultimele fiind în 
bună stare şi realizate pe stâlpi din beton).  

Localitatea Azuga este racordată prin cele două staţii de transformare existente în oraş şi 
dispun de rezerva de putere necesară dezvoltării viitoare a localităţii. Posturile de transformare 
existente sunt majoritatea de tip aerian sau în cabina de zid. Având puteri unitare mici (100 până 
la 250 kW), posturile de transformare aeriene permit amplificarea în caz de necesitate până la 400 
kW, iar cele în cabina de zid neindustriale până la 630 kW, putând astfel să preia sporul de putere 
necesară noilor consumatori.  

Reţeaua de energie electrică a oraşului Predeal este racordată la sistemul energetic 
naţional prin intermediul unei staţii de 100/6kV şi 2 transformatoare ×10MW. Racordarea staţiei 
se face prin intermediul unei LEA 110 kV de la staţiile de 110 kV Dârste – Predeal – Azuga. 
 Prin derivaţie, la această linie se racordează trei posturi de transformare aeriene montaţi 
pe stâlpi de beton, şi anume: 

• PT 24 Dâmbul Morii – 50 kW; 
• PT 23 Fabrica de sobe (fostă) – 50 kW; 
• PT 22 Tabăra de copii – 50 kW. 
În zona specială de odihnă mai există un post de transformare aerian care se alimentează 

din staţia de transformare Dârste printr-o linie electrică aeriană de 6 kV. 
Valea Timişului mai este traversată de linie electrică aeriană dublă de 110 kV, montată pe 

stâlpi metalici, care face parte din sistemul de distribuţie naţional. Această linie traversează 
zonele Dâmbu Morii şi taberele de copii de la Timişu de Jos. 

Reţeaua electrică de joasă tensiune este aeriană montată pe stâlpi de beton şi lemn. 
Localitatea Timişu de Sus. Zona Timişu de Sus se alimentează cu energie electrică prin 

linia electrică aeriană de 20 kV, montată pe stâlpi de beton, care face legătura dintre staţia de 
transformare Braşov şi staţia de transformare Predeal. 
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Prin derivaţie la această linie se racordează posturile de transformare aeriene montaţi pe 
stâlpi de beton şi anume: PT.21, PT.20, PT.19, PT.18, PT.17 şi PT.16 din zona sub Predeal. 

Toată Valea Timişului este traversată de linia electrică aeriană dublă de 110 kV montată 
pe stâlpi metalici şi leagă staţia Braşov cu staţia Predeal. 

Reţeaua electrică de joasă tensiune este aeriană montată pe stâlpi de beton şi lemn. 
Localitatea Pârâul Rece. Zona turistică Pârâul Rece se alimentează cu energie electrică 

prin linie electrică aeriană de 20 kV, montată pe stâlpi de beton, care fac legătura dintre staţia de 
transformare Predeal, Cabana Trei Brazi – Pârâul Rece. 

Prin derivaţie la această linie, se racordează posturile de transformare aeriene montaţi pe 
stâlpi de beton de la Pârâul Rece şi cabana Trei Brazi. 

Oraşul Râşnov este alimentat cu energie electrică din două surse şi anume: staţia de 
transformare 110/20 kV şi hidrocentrala nr. 2 din zonă LEA 20 kV. Distribuţia energiei electrice 
în localitate se face prin posturi de transformare.   

Indicatori energetici teritoriali ai Zonei Valea Prahovei: 
• densitatea de linii LEA de medie tensiune (LEA  MT/S) - I1 = 0,31 km/ km2. 

Tendinţa modernă este de a avea o densitate cât mai mare a acestui indicator, în 
detrimentul reţelelor de joasă tensiune. Din acest punct de vedere, sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov se clasează pe o poziţie 
medie între judeţele ţării; 

• densitatea de linii LEA de joasă tensiune (LEA JT/S) - I2 = 0,33 km/km2. Sistemul 
urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov se caracterizează 
printr-o densitate mică a liniilor de joasă tensiune, în mare parte datorită reliefului 
muntos; 

• repartiţia liniilor de medie tensiune pe post de transformare (LES+LEA MT/post) - 
I3 = 2,12 km/post; 

• repartiţia liniilor de joasă tensiune pe post de transformare (LES+LEA JT/post) - I4 
= 2,72 km/post. Tendinţa actuală este de a avea lungimi de reţele de joasă tensiune 
cât mai mici pe post de transformare şi posturi cât mai multe şi de puteri mici. Din 
acest punct de vedere, sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov 
- Braşov beneficiază de lungimi mici ale reţelei de joasă tensiune raportate la 
numărul de posturi de transformare. 

 
b). Infrastructura de transport gaz metan 
Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov este alimentat cu 

gaze naturale din sistemul de conducte magistrale 3 x Dn 700 mm, alimentate din câmpurile de 
extracţie din zona Mediaş - Copşa Mică. Două conducte magistrale trec pe valea Râşnoavei (DN 
73 A) spre Predeal – Câmpina iar a treia trece pe la Bran spre Piteşti.  

Din conductele magistrale de înaltă presiune sunt executate racorduri la localităţi. Oraşele 
Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov şi Poiana Braşov dispun de o reţea de distribuţie 
a gazelor naturale utilizate pentru prepararea hranei sau pentru producerea energiei termice. 

Fiecare localitate este alimentată prin câte un racord şi o staţie de predare – primire cu 
panouri de reglare.  

În cadrul municipiului Braşov există 3 staţii de primire – predare:  
1. S.R.M.P 1 – Bartolomeu – prin racorduri de Dn 500 mm. Din staţie pleaca două 

conducte de medie presiune Dn 600 mm si Dn 500 mm.   
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Conducta de Dn 600 mm de presiune medie alimentează consumatorii casnici, industria 
neseparată şi instituţiile. 

Conducta de Dn 500 mm de presiune medie alimentează: Întreprinderea Tractorul, 
Întreprinderea Rulmentul, I.M.R. Braşov, Hidromecanica II Braşov, SRS Timiş Triaj, SRS 
Ceferiştilor, Rafinăria, C.P.L., I.U.S., CT3 Hărman Zizin. 

2. S.R.M.P 2 – Calea Zizin – prin două racorduri Dn 500 mm. Din staţii pleacă două 
conducte de medie presiune Dn 500 mm: o conductă Dn 500 mm alimentează CET Braşov. 

A doua conductă Dn 500 mm presiune medie alimentează: uzina ROMAN S.A., 
Intreprinderea METROM Braşov, UZINA 2 Braşov, ELECTROPRECIZIA Săcele, I.M.C. 
Braşov, municipiul Săcele. 
 3. S.R.M.P Ghimbav  –  printr-o conductă Dn 250 mm. Din staţie plecă şi conducta de 
presiune medie Dn 300 mm, spre Întreprinderea Răsăritul, Întreprinderea de Lianţi II, Var. 
Stejeriş, Întreprinderea Radiatoare, I.C.R.A. Braşov, T.C. Ind. Braşov, staţiunea Poiana Braşov.
 Valoarea maximă a  presiunii de ieşire din staţiile de predare este de 2,0 bari, dar în 
sezonul rece poate fi mai coborâtă, producând perturbaţii în alimentarea consumatorilor. 

Oraşul Predeal este alimentat cu gaze naturale din conducta magistrală de presiune înaltă, 
care traversează Valea Râşnoavei şi face legătura între zăcămintele din bazinul Ardeal cu 
localităţile Azuga, Buşteni, Sinaia. Racordarea se face printr-o staţie de predare – primire situată 
în zona străzii Ec. Teodoroiu. Staţia se compune din trepte de reglare de la presiune înaltă la 
presiune redusă şi instalaţii de odorizare a gazelor. 
 Din staţia de predare – primire pleacă reţele de distribuţie presiune redusă în toată 
localitatea. 
 Din sistemul de distribuţie al oraşului Predeal se alimentează şi complexul hotelier 
Geisser, cotul Donului, Casa de Plasament copii „Barza Mică”. 
 Localitatea Timişu de Jos, cu cartierul Dâmbul Morii, este alimentată din sistemul de 
distribuţie al municipiului Braşov printr-o conductă de presiune redusă Dn 100 mm. În anul 
2002, s-a executat o extindere a conductei până în dreptul noului hotel – restaurant PETROM, 
situat la limita amonte a localităţii Timişu de Jos. 
 Construcţiile existente pe valea Râşnoavei (sanatorii nevroze, case de vacanţă) şi la 
Pârâul Rece (cabane, hotel, restaurant, vile) sunt racordate la conducta de gaz de înaltă presiune 
prin staţii de reglare în mai multe trepte. 

Din cauza dezvoltării continue a oraşului Predeal, sistemul actual de distribuţie a gazelor 
naturale este depăşit şi necesită întocmirea unui proiect de specialitate pentru redimensionarea 
întregii reţele. În avizele pe care le emite SC Distrigaz pentru dezvoltarea localităţii se pune 
condiţia executării unui studiu tocmai pentru această redimensionare, deoarece reţelele existente 
nu mai fac faţă unor noi dezvoltări, conform PUG şi alte PUZ-uri întocmite în ultimii ani. 

Reţelele şi branşamentele existente sunt executate, în cea mai mare parte, din ţeavă de 
oţel şi au durata normată de exploatare depăşită. Pentru siguranţa populaţiei este necesară 
înlocuirea acestor conducte la diametre care să corespundă situaţiei actuale şi cu rezerve pentru 
perspectivă. Se prevăd conducte noi din polietilenă care au o durată de funcţionare de 50 de ani 
faţă de 20 de ani conductele din oţel. 

În zona conductelor de gaze naturale presiune înaltă este obligatoriu a se asigura distanţe 
de protecţie de câte 50 – 60 m de ambele părţi ale acestora. În această lăţime (120 m în total) nu 
este permisă realizarea de construcţii. Aceste conducte afectează suprafeţe mari de terenuri din 
extravilan dar şi din intravilan care s-ar preta pentru construcţii de clădiri. Aceste situaţii se 
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întâlnesc la municipiul Braşov, unde conductele magistrale afectează terenuri pe o suprafaţă de 
cca.  40 ha şi, în mai mică măsură, la Ghimbav, staţiunea Poiana Braşov.  
 În prezent, nu există studii pentru devierea sau înlocuirea conductelor magistrale de gaze 
naturale. Acestea sunt din ţeavă de oţel de calitate superioară şi nu prezintă defecţiuni. 
 Începând din anii 1990 s-au executat extinderi masive de reţele de gaze naturale în toate 
localităţile din zonă şi s-au înfiinţat sisteme de distribuţie noi în localităţi ca Râşnov. Datorită 
dezvoltării urbane în majoritatea localităţilor se pune acum problema redimensionării reţelelor 
existente, dimensiunile acestora fiind depăşite de debitele din aceşti ani.  
 În localităţile cu gaze naturale dinainte de 1990 se impune reabilitarea reţelelor prin 
înlocuirea celor din oţel, cu durata de exploatare depăşită, cu conducte din polietilenă. 
 Reţelele de distribuţie de presiune redusă existente sunt cuprinse între Dn 50 – 250 mm 
care corespund consumurilor maxime existente în condiţiile presiunii de 1,5 – 2,0 bari în reţea.  
 De cca. 7 ani se derulează programe de înlocuire a reţelelor de distribuţie gaze din ţeavă 
de oţel, cu durata de exploatare depăşită, cu conducte din polietilenă, cu durata normată de 
funcţionare de 50 de ani. S-au realizat astfel de înlocuiri în municipiile Braşov, staţiunea Braşov 
pe o lungime de cca 50% din lungimea totală. Sunt pregătite proiectele pentru înlocuiri de reţele 
care se vor executa în funcţie de fondurile ce se vor dispune.   
 Având în vedere că reţelele de gaze naturale s-au executat etapizat în timp, pe zone de 
consum, există multe capete de reţea în cvartalele de locuinţe, ceea ce duce la diferenţe de  
presiune între zonele oraşului şi la deranjamente în buna funcţionare a centralelor termice. 
 În sezonul rece se înregistrează presiuni foarte scăzute în capetele de reţea. 
 Sistemul de distribuţie nu este afectat în prezent de montarea de centrale termice de 
apartament. Sistemul a fost dimensionat în urmă cu cca 40 de ani când funcţionau în municipiu 
centrale termice de cartier, care funcţionau cu gaze naturale. Centralele individuale au 
randamente mai ridicate faţă de cele de cartier, 90-95% faţă de 70-80% iar consumurile sunt mult 
mai reduse. La centralele de cartier există pierderi considerabile de energie termică pe reţelele 
dintre blocuri şi nici nu se manifestă spiritul de economie care există la proprietarii de 
apartamente. 

 
c). Reţele  de  produse  petroliere 
În zona studiată, aceste reţele sunt constituite dintr-o conductă de produse petroliere 

(benzină, motorină) DN 300 mm care, pe valea Prahovei, face legătura Braşovului cu rafinăriile 
de la Ploieşti. Conducta de transport produse petroliere a fost prevăzută să alimenteze depozitul 
de carburanţi din zona Cristian. 

Distanţele minime de siguranţă dintre locuinţe individuale sau centre populate şi 
conductele de produse petroliere sunt de 100 m pentru conductele care tranzitează benzină şi 10 
m pentru cele prin care circulă motorină sau combustibil lichid uşor în conformitate cu Ordinul 
371/11.08.2002 al ministrului industriei şi resurselor pentru aprobarea normativelor şi 
prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului 
naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial nr. 
828 din 18 noiembrie 2002.   

În prezent, conducta este în conservare, urmând să se hotărască ce se va întâmpla cu ea 
(se va mări gradul de siguranţă şi utiliza în continuare sau va fi dezafectată şi apoi dezmembrată). 
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d). Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi internet 
Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de Compania naţională 

de telefonie fixă RomTelecom şi de companiile de telefonie mobilă, cu acoperire naţională 
Orange, Vodafone, Zapp şi Cosmote. Trebuie menţionat faptul că în 2003, an în care a fost lansat 
serviciul Astral Telefix, societatea RomTelecom a pierdut monopolul asupra reţelei de telefonie 
fixă. Din acel moment au mai apărut şi alţi operatori de telefonie fixă, cel mai important la 
nivelul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov, după 
Romtelecom este RDS (Romania Data System). 

În telecomunicaţii, se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii 
avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea 
acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea 
reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică. 

Pe teritoriul analizat se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum 
şi programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV, care au înfiinţat şi posturi locale. 
În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu, care permite recepţionarea a 
numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate. 

Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în zonă de marii furnizori naţionali, ca de 
exemplu: 

• RDS - Romania Data Systems; 
• Romtelecom – care a preluat Artelecom, furnizează mai multe tipuri de servicii 

internet; 
• Vodafone, Orange şi Zapp - furnizori Internet în special pentru abonaţii serviciilor de 

telefonie mobilă. 
Activităţile de comunicaţii şi reţele de date sunt coordonate de ANRC - Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Comunicaţii: IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
 Municipiul Braşov este deservit de două inele naţionale care unesc nodurile naţionale şi 
regionale: 

• Bucureşti – Ploieşti - Câmpia Braşov – Făgăraş – Sibiu - Alba Iulia - Cluj-Napoca – 
Zalău – Oradea – Timişoara - Târgu Jiu – Craiova – Slatina – Alexandria – Bucureşti; 

• Bucureşti – Ploieşti – Câmpina – Braşov – Sf. Gheorghe – Bacău – Vaslui – Galaţi – 
Brăila – Slobozia – Bucureşti. 

Un alt inel, de importanţă regională, deserveşte municipiul Braşov şi are traseul: 
Bucureşti – Ploieşti – Cheia – Braşov – Târgovişte – Bucureşti. 

Trasee de cabluri de joasă frecvenţă (JF) şi înaltă frecvenţă ce deservesc municipiul 
Braşov: 

• Ploieşti – Sinaia – Braşov; 
• Câmpulung – Braşov; 
• Braşov – Sf. Gheorghe; 
• Braşov – Întorsura Buzăului; 
• Braşov – Făgăraş. 
Municipiul Braşov este nod naţional în reţeaua de magistrale de cabluri din fibră optică. 

De asemenea, teritoriul investigat mai este străbătut de cablul magistral coaxial ce 
interconectează localităţile: Ploieşti – Slanic Prahova – Săcele – Braşov – Rupea – Sighişoara. 

Alte linii telefonice interurbane judeţene sunt: 
• Predeal – Săcele – Târlungeni – Hărman; 
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• Braşov – Cristian – Râşnov – Predeal; 
• Codlea – Vulcan – Cristian – Râşnov; 
• Braşov – Bod – Feldioara; 
• Braşov – Sânpetru. 
În sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, fiecare localitate 

este racordată la sistemul naţional şi funcţionează cu una sau mai multe centrale telefonice 
automate.   

În municipiul Braşov funcţionează următoarele centrale telefonice: 
• Centrală telefonică automată tip 7 D cu capacitatea de 10.000 linii, situată în clădirea 

ROMTELECOM de pe B-dul Eroilor, complet ocupată. Sunt racordaţi abonaţii din 
Centrul Istoric, Schei, strada Lungă. 

• Centrală telefonică automată cu o capacitate de 8.000 linii, situată în clădirea existentă 
pe strada M. Sadoveanu. În această centrală este montată şi o centrală interurbană 
automată cu 5.334 joncţiuni. 

• Centrală telefonică automată de 24.000 linii pe Calea Bucureşti, lângă spitalul 
judeţean. Sunt racordaţi abonaţii din cartierele Astra, Valea Cetăţii, Noua-Dârste. 

• Centrala telefonică automată situată pe strada M. Viteazu cu 8.000 linii, complet 
ocupată. Sunt racordaţi abonaţii din cartierele Tractorul, 13 Decembrie, Bartolomeu. 

Reţeaua telefonică urbană este alcătuită din instalaţii subterane sau aeriene pe stâlpi sau pe 
faţadele clădirilor. 

Instalaţii subterane sunt realizate în Centrul Istoric, pe principalele artere de circulaţie, în 
ansamblurile de locuinţe. Canalizaţiile subterane sunt executate prin tuburi din beton 1 x 4 canale 
sau prin ţevi din PVC. Căminele de vizitare (de tragere) sunt din beton armat. 

Reţeaua telefonică interurbană este în cea mai mare parte în canalizaţie subterană şi în zone 
periferice, pe porţiuni reduse, direct în săpătură. 

Principalele trasee de cabluri subterane pleacă (sosesc) din sediul ROMTELECOM de pe 
B-dul Eroilor pe arterele importante de circulaţie: 

• sediul ROMTELECOM - arterele b-dul Eroilor – 15 Noiembrie -Calea Bucureşti – DN 
1 –Predeal; 

• sediul ROMTELECOM – B-dul Eroilor – 15 Noiembrie – str. Hărmanului – comuna 
Hărman; 

• sediul ROMTELECOM – str. N. Iorga – I. Maniu, 13 Decembrie – comuna Sânpetru; 
• sediul ROMTELECOM – str. N. Iorga – I. Maniu – Cuza Vodă - A. Iancu –  

Sighişoara; 
• sediul ROMTELECOM – str. N. Iorga – str. Lungă – Făgăraş. 
Caracteristici tehnice ale instalaţiilor de telecomunicaţii din municipiul Braşov: 
• canalizaţie Tc principale urbane - 140 km; 
• cabluri Tc în canalizaţie subterane - 200 km; 
• cabluri montate direct în săpătură - 23 km; 
• cabluri aeriene - 250 km. 

 O parte din telecomunicaţii se realizează printr-o instalaţie radio-releu montată pe masivul 
Tâmpa. Legătura între sediul ROMTELECOM de pe b-dul Eroilor şi masivul Tâmpa printr-un 
cablu coaxial şi un cablu cu fire optice. 
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Staţiunile de pe Valea Prahovei şi din zona Braşov – Râşnov dispun de reţele de telefonie 
fixă, mobilă GSM, cablu TV şi internet. Accesul la reţele de telecomunicaţii este facil şi permite 
operatorilor din turism racordarea la serviciile diferiţilor furnizori de pe piaţă. 

Zona Timişu de Jos este traversată de 3 cabluri telefonice: un cablu interurban tip 
STANDARD, un cablu telefonic interurban şi un cablu telefonic tip în el. Timişu de Jos este 
telefonizat prin intermediul unei centrale de 100 linii amplasată lângă Cabana Dâmbu Morii. 
Centrala telefonică este ocupată 80%. 

Zona Timişului de Sus este traversată de 3 cabluri telefonice ce fac legătura între Braşov 
şi Predeal, Timişul de Sus este telefonizat prin intermediul unei centrale de 100 linii amplasată în 
oficiul poştal Timişul de Sus. Centrala telefonică este ocupată 80%. 

Zona Pârâul Rece este legată prin cablu telefonic interurban Predeal – Râşnov, Pârâul 
Rece – Spital, Predeal. Reţeaua telefonică este aeriană. 
 

e). Energia termică 
Staţiunile de pe Valea Prahovei şi din zona Braşov-Râşnov nu dispun în totalitate de o 

reţea centralizată de distribuţie a energiei termice. Majoritatea sistemelor au fost date în funcţiune 
în perioada comunistă, iar eficienţa lor este în general redusă, înregistrând pierderi majore de 
căldură în furnizare. Un număr mare de locuinţe de pe Valea Prahovei dispun de reţea proprie de 
încălzire cu lemne, gaz metan etc.  

Energia termică necesară încălzirii şi preparării apei calde menajere necesare locuinţelor 
şi obiectivelor social – culturale este asigurată în mod diferit, în funcţie de mărimea obiectivelor 
şi modul de amplasare. Pentru blocurile de locuinţe şi obiectivele social-culturale (hoteluri, spital 
etc.) sunt realizate centrale termice care funcţionează cu gaze naturale sau cu combustibil lichid. 
Locuinţele individuale şi obiectivele sociale mici se încălzesc cu sobe cu gaze sau lemne, sau cu 
microcentrale termice cu gaze naturale. În municipiul Braşov producerea energiei termice pentru 
încălzire şi asigurarea apei calde menajere la cartierele de locuit şi dotări se asigură în prezent 
prin centrale termice urbane sau prin punct termic ce sunt legate prin sistem de termoficare la 
centrala termică a platformei industriale.  

Pentru construcţiile existente în zona studiată, locuinţe, dotări, industrie, este necesară o 
cantitate de energie termică de cca 2.000 Gcal/h din care cca 1.000 Gcal/h se asigură cu gaze 
naturale şi 1.000 Gcal/h cu combustibil solid, lichid sau alte surse. Din aceste cantităţi 50% sunt 
în municipiul Braşov.  

Din punct de vedere al modului de asigurare cu energie termică a clădirilor în municipiul 
Braşov sunt 4 categorii de consumatori şi anume: 

1. Racordaţi la sistemul de alimentare centralizată cu apă fierbinte (termoficare), prin 
puncte termice de cvartal, alimentate de la: 

• centrala electrotermică (CET) zona termoficare Nord Braşov: cartierele Tractorul, 
Griviţei, Zona Gării, Timiş Triaj, Ceferiştilor, Zona Centru Braşov, Florilor, 
Scriitorilor; 

• centrale termice zone industriale Metrom Braşov (zona termoficare Sud: cartierele 
Noua, Astra - parţial, Valea Cetăţii). 

2. Racordaţi la centrale termice de cvartal (cartierele Astra - parţial, Bartolomeu Nord 
Braşov). 

3. Asiguraţi cu centrale termice proprii (de bloc, de apartament) – cca. 30% din 
apartamentele existente – debranşaţi de la sistemul centralizat de termoficare în anii 2000 – 2005, 
în localităţile Braşov, Râşnov. 
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4. Asiguraţi cu sobe individuale funcţionând cu gaze naturale, combustibil solid (lemne, 
cărbune, rumeguş etc), combustibil lichid: cartierele Schei, Stupini, Centrul istoric Braşov şi 
celelalte localităţi din zonă. 

Într-o proporţie de 30%, faţă de numărul total de locuinţe (cca.122.000) al municipiului 
Braşov, se încălzesc local cu sobe cu gaze naturale, combustibil lichid sau combustibil solid. 
 Majoritatea locuinţelor sunt situate în blocuri cu apartamente dotate cu instalaţii de 
încălzire centrală, utilizând ca agent termic apa caldă furnizată de centrale termice proprii sau de 
puncte termice. Punctele termice sunt alimentate cu agent primar (apă fierbinte) din CET sau din 
centralele termice Metrom – Roman.  
 Producerea şi distribuţia agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum se face, 
în prezent, exclusiv, de către Regia Autonomă CET Braşov (fost RA TERMO), care a rezultat 
din asocierea CET cu Regia TERMO. RA CET Braşov este în administraţia Primăriei 
municipiului şi asigură încălzirea şi apa caldă de consum pentru cca 36.000 apartamente din cele 
80.000 apartamente câte erau în anii 1990. 
 În celelalte localităţi au existat centrale sau puncte termice pe cartiere de locuit în Râşnov, 
Predeal, Azuga, Sinaia, Buşteni, dar acestea şi-au încetat activitatea din cauza pierderii clienţilor. 
Proprietarii de apartamente au renunţat la încălzirea centrală din cauza costurilor ridicate faţă de 
posibilităţile lor.  

La Râşnov s-au reabilitat două centrale termice de cvartal cu echipamente moderne, cu 
randament ridicat şi când s-a terminat execuţia s-au „trezit” că nu mai au clienţi. Au trebuit să 
vândă instalaţiile respective la preţ redus pentru a mai recupera din cheltuieli.   
 În prezent, capacităţile de producere şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat 
sunt cu 20 - 40% mai mari faţă de necesităţi. Aceasta duce la o scădere a eficienţei sistemului 
centralizat, deoarece echipamentele existente înseamnă că merg la o capacitate redusă cu 
procentul respectiv. 
 O serie de întreprinderi alimentau cu energie termică locuinţele sau alte dotări (şcoli, 
spitale etc.) situate în vecinătate. Unele apartamente erau de servici, pentru angajaţii 
întreprinderilor respective. În prezent, aceste societăţi au încetat livrarea agentului termic iar 
beneficiarii au trebuit să-şi rezolve pe cont propriu încălzirea şi prepararea apei calde de consum: 
S.C. Rulmentul (Grup şcolar, cămine de nefamilişti, club), S.C. Carpatex (blocuri de locuinţe), 
S.C. Carfil (blocuri de locuinţe). O parte din aceşti consumatori şi-au realizat centrale termice pe 
cont propriu, iar alţii au fost finanţaţi din fondurile Primăriei (Grup Şcolar Rulmentul, blocuri de 
locuinţe Zona Teatrului, Calea Bucureşti). Centralele finanţate de la Primărie sunt exploatate de 
Regia CET (TERMO).  
 Analizând sistemele de încălzire, după criteriile tehnico-economice, eficiente pot fi 
considerate centralele termice de cvartal, datorită unui oarecare grad de descentralizare şi 
autonomie şi sistem de termoficare, datorită faptului că aproape 35% din capacitatea termică este 
obţinută din energie reziduală cu utilizarea combustibilului solid (cărbune).  
 Sistemul cu centrale de zonă ROMAN şi METROM produce energie termică cu 
combustibil gaze naturale. Se produce apă fierbinte în cazane speciale, pe care o transmit prin 
reţele subterane la punctele termice de cvartal. În punctele termice există schimbătoare de caldură 
care transferă energia termică de la apa fierbinte (agentul principal) la apa caldă cu temperaturi de 
90/700C (tur/retur – agentul secundar). Agentul secundar este pompat prin reţele subterane la 
blocurile de locuit sau alte dotări din cvartal (şcoli, grădiniţe, dotări comerciale etc.). 
 Sistemul de termoficare existent are o vechime de cca. 40 de ani, iar durata normată de 
funcţionare este depăşită atât pentru echipamente (turbine, pompe, schimbătoare de căldură) cât 
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şi pentru reţelele de transport care au o lungime de cca. 250 km. Conductele de transport, atât 
cele de la sursă la punctele termice de cvartal cât şi cele de la punctele termice la blocuri, prezintă 
defecţiuni dese, cu întreruperea furnizării agentului termic sau a apei calde de consum. Durata 
normată de exploatare a echipamentelor este de 10-15 ani iar a reţelelor din ţeavă de oţel de 25 
ani. Se observă că depăşirea duratei normate de exploatare este cu mulţi ani.  
 Costurile necesare de modernizare (cca. 200 milioane Euro) şi posibilităţile de realizare a 
acestor lucrări au făcut pe mulţi proprietari de apartamente să se debranşeze de la termoficare şi 
să-şi monteze centrale termice individuale. Chiar dacă s-ar dispune de toate fondurile necesare, 
realizarea lucrărilor tot ar dura 4-5 ani chiar cu o mobilizare puternică. 
 În municipiul Braşov s-au executat reabilitări de reţele termice în cvartalele ASTRA şi 
CARFIL. Acestea reprezintă un procent foarte mic (cca 2%) faţă de totalul reţelelor ce trebuie 
reabilitate.  
 S-au reabilitat două centrale termice care funcţionau şi funcţionează pe gaze naturale şi 
folosesc în prezent cazane noi cu randamente ridicate. La aceste centrale s-au reabilitat şi reţelele 
de distribuţie aferente, modificându-se sistemul cu conducte izolate în canale termice prin 
sistemul cu conducte preizolate montate direct în pământ. La aceste centrale s-a constatat un 
număr redus de apartamente care s-au debranşat. 

Cei debranşaţi utilizează în prezent centrale termice de scară (cca.                          
50%) sau centrale termice de apartament (cca. 50%).  

 
 La punctul termic PT 5 ASTRA, cel mai mare punct termic din municipiul Braşov, au 
fost racordate 3.126 apartamente iar în prezent au rămas 1.203 (38,48%). Din apartamentele 
debranşate (61,52%), un procent de 15% sunt în blocuri debranşate complet, iar 85% parţial.  

Există foarte puţine blocuri sau scări de bloc care să nu fie debranşate de la sistemul 
centralizat. Sunt multe scări de bloc la care procentul de debranşare este de 70-90% ceea ce face 
ca alimentarea celor rămaşi (10-30%) să se facă cu eficienţă scăzută (pierderi mari de căldură, 
consumuri suplimentare de energie electrică pentru pompare etc.).  
 Pentru cei rămaşi la termoficare se pun următoarele probleme : 

• costul întreţinerii în sezonul rece, având în vedere că au rămas aceleaşi pierderi de 
căldură în sistemul de conducte, acelaşi număr de salariaţi la RA Termo şi aceleaşi 
defecte (tot mai multe o dată cu trecerea timpului) care trebuie reparate şi reprezintă 
costuri importante; 

• rentabilitatea reabilitării punctului termic şi a reţelelor de transport şi de distribuţie în 
cazurile în care au mai rămas racordaţi 20-40% din apartamente; 

• modul de alimentare cu apă caldă, având în vedere circulaţia redusă a apei, respectiv 
faptul că se aşteaptă zeci de minute până vine apa la temperatura necesară.  

 Se consumă multă apă rece sau călduţă până la venirea apei calde la bateriile de la 
grupurile sanitare, ceea ce duce la costuri suplimentare pentru consumatori. Pentru remedierea 
acestui efect s-a propus remontarea de conducte de circulaţie care reprezintă costuri noi, 
suplimentare, de investiţie.   

În oraşul Predeal, asigurarea energiei termice necesare pentru încălzire şi preparare apă 
caldă de consum se asigură prin instalaţii de gaze naturale. 
 Clădirile mai vechi au instalaţii de încălzire prin sobe individuale. Construcţiile mai noi 
au centrale termice care asigură atât încălzirea cât şi prepararea apei calde de consum. 
 Blocurile de locuinţe existente sunt alimentate cu energie termică de la centrale de cvartal 
prin reţele de distribuţie montate în canale termice. O parte din centralele termice de cvartal au 
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fost reabilitate în anii 1997 – 1999 deoarece depăşiseră durata normată de exploatare. S-au 
prevăzut cazane noi, automatizate, cu randamente ridicate în funcţionare. 
 Localitatea Timişu de Sus. Construcţiile existente în partea amonte a localităţii, centrele 
de plasament pentru copii Barza Mică, Cabana Timiş, Complexul Geisser, Mănăstirea, au 
instalaţii de încălzire centrală ce funcţionează cu gaze naturale. Construcţiile situate mai în aval, 
şcoală, locuinţe, Sanatoriul Neuro au instalaţii de încălzire centrală ce funcţionează  cu 
combustibil lichid. 
 Localitatea Timişu de Jos. Partea din amonte a localităţii, tabere şcolare, locuinţe, centru 
forestier au instalaţii de încălzire ce funcţionează cu lemne sau combustibil lichid. Partea dinspre 
aval, de la hotelul Petrom în jos, au instalaţii de încălzire centrală sau sobe individuale (clădiri 
mai mici) ce funcţionează cu gaze naturale. 
 Localitatea Pârâul Rece. Sunt alimentate cu căldură de la surse termice proprii, 
următoarele cabane: Cabana Pârâu Rece dispune de o instalaţie interioară de încălzire centrală cu 
distribuţie inferioară, bitubulară, ramificată. Centrala termică proprie este echipată cu un cazan 
PAG-12. Prepararea apei calde de consum se face din boiler. Cabana Bucegi are o instalaţie 
interioară de încălzire racordată la centrala termică de la demisol, sursă care asigură încălzirea 
clădirii administrative, popicărie şi a unei vile. Centrala este echipată cu un cazan PAG-15. Apa 
caldă se prepară în boiler şi schimbător de căldură. Hotelul, având amplasamentul la cca. 200 m 
în aval faţă de cabana Pârâu Rece, are asigurată încălzirea printr-o instalaţie interioară cu 
distribuţia inferioară, coloane şi legături la corpurile de încălzire. Instalaţia este racordată la 
centrala termică de la parter, echipată cu două cazane PAG-9. Apa caldă se asigură de la un 
boiler orizontal, centrala nu are disponibil de energie termică şi nici spaţiu pentru eventuale 
extinderi, cu generatoare de căldură noi. Vila Crivăţul este de asemenea prevăzută cu instalaţiile 
interioare de încălzire alimentate de la o sursă termică proprie. 

 
f). Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apă în teritoriul aferent Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal PATZ 

interorăşenesc Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov) se face 
din ape de suprafaţă (cursuri de apă şi acumulări de apă) şi din pânza freatică. Resursele de apă, 
deşi utilizabile din punct de vedere tehnic, pot fi folosite numai în condiţiile realizării unor lucrări 
de investiţii prin dezvoltarea de structuri specifice în cadrul bazinelor hidrografice şi a 
instalaţiilor aferente: prize de captare, foraje, conducte de aducţiune, rezervoare de stocare, staţii 
de tratare a apei brute, staţii de pompare şi reţele de distribuţie către consumatori. 

 
Operatori de servicii asociate infrastructurii de deservire cu apă potabilă 
În municipiul Braşov operatorul de distribuţie a apei este Compania Apa Braşov S.A., 

care beneficiază de un program de dezvoltare a activităţii specifice (ISPA RO 2000/16/P/PE/007) 
– „Tratarea apei potabile şi a apelor uzate în municipiul Braşov şi localităţile învecinate”. Prin 
acesta compania tinde să devină un operator zonal care să asigure servicii complete către mai 
multe unităţi teritoriale administrative (Braşov, staţiunea turistică Poiana Braşov, Sânpetru, 
Hărman, Ghimbav, Hălchiu, Apaţa, Bod, Rupea şi Săcele). De asemenea compania asigură 
servicii de furnizare a apei potabile către localităţile Tărlung şi Homorod, respectiv de preluare a 
apelor uzate din localităţile Cristian şi Râşnov. 

Operatorul local în staţiunea Predeal, pentru asigurarea serviciilor hidroedilitare este S.C. 
Apevita. Administraţia judeţeană braşoveană a început din acest an derularea proiectului privind 
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preluarea de către Compania Apa Braşov S.A. a administrării reţelelor de apă din localităţile din 
împrejurimile municipiului. 

Oraşele Azuga, Buşteni şi Sinaia situate în bazinul hidrografic superior al văii Prahovei 
sunt deservite de un operator unic, respectiv de S.C. Hidro-Prahova S.A. cu sediul în Ploieşti, 
care de altfel are în atribuţii asigurarea cu apă a unui număr important de localităţi din judeţ, fiind 
unul din cei mai activi operatori regionali de servicii din Regiunea III de dezvoltare. 

 
Captări de apă de suprafaţă şi subterană 
Calitatea apei reprezintă una din condiţiile necesare practicării unui turism de calitate, iar 

resursele precare de apă existente în regiune afectează durabilitatea activităţii turistice. 
Majoritatea surselor de apă ale Văii Prahovei şi zonei Braşov-Râşnov provin din râuri, iar 
scăderea debitelor acestora în sezonul cald afectează alimentarea cu apă a staţiunilor.  

În municipiul Braşov alimentarea zonei centrale aferente Cetăţii Braşovului se 
realizează prin exploatarea a trei surse de apă: Răcădău: 20 l/s care alimentează rezervorul 
Răcădău; Solomon: (Valea cu Apă, Putreda) 50 l/s care alimentează rezervorul Solomon; Ciucaş: 
60-120 l/s care alimentează rezervorul Pleaşa. 

Sursa de apă principală a oraşului o reprezintă Acumularea Tărlung, situată la circa 25 
km de Braşov, construită prin bararea râului Tărlung cu un baraj de greutate din beton în anul 
1975. Suprafaţa bazinului hidrografic controlată de lacul de acumulare este de 180 km2, cu un 
volum util al lacului de 18 milioane m3 şi un debit maxim de exploatare de 1700 l/s. În prezent 
pentru eliminarea situaţiilor critice generate de secete prelungite şi severe, se realizează o 
supraînălţare pentru creşterea capacităţii de stocare şi asigurarea unui debit de 2200 l/s. 

În ceea ce priveşte captarea apelor subterane, municipiul Braşov valorifică trei zone de 
captare:  

- frontul de captare Hărman – Prejmer, ce cuprinde 48 de foraje care exploatează sursa 
freatică de la 40 m adâncime; ele sunt echipate cu pompe submersibile având o capacitate de 50 
l/s fiecare, cu un potenţial global maxim de 2000 l/s pentru frontul de captare în ansamblu. 

- frontul de captare Stupini – Sânpetru – Hărman cuprinde 30 de foraje care exploatează 
sursa freatică la 150 m adâncime, având o capacitate totală de 940 l/s.  

- în apropierea staţiei de pompare de la Măgurele care pompează apă în staţiunea turistică 
Poiana Braşov, sunt exploatate 3 foraje cu un debit de 60 l/s. 

Pe baza datelor prezentate se constată că resursa de apă subterană este intens  exploatată, 
debitul de apă prelevat prin foraje fiind mai mare decât cel proiectat.  

La Cristian captările de apă sunt asigurate prin 4 izvoare care însumează un debit de 27 
l/s, la care se adaugă încă două puţuri freatice cu un debit de 15 l/s. 

Captările de apă ce deservesc sistemul de alimentare a oraşului Predeal valorifică cinci 
izvoare, la care se adaugă captarea de suprafaţă Azuga. Sursa de captare asigurată de izvorul 
”Glăjerie” permite transferul apei în sistem gravitaţional, fapt ce asigură costuri infime de 
distribuţie. În schimb captarea de suprafaţă de pe Valea Azuga necesită transfer prin pompare, 
care presupune cheltuieli substanţiale legate de energia electrică necesară. 

Pe lângă sursele de captare menţionate mai sus putem adăuga altele, aferente unor 
stabilimente sociale sau recreative (tabere, moteluri), respectiv unor localităţi componente 
(Timişul de Jos, Pârâul Rece).  

Localitatea Timişul de Jos este alimentată cu apă din captări prin drenuri în albii de 
pâraie, cu debite mici de 0,1 – 0,3 l/s. Zona Dâmbul Morii se alimentează dintr-un sistem compus 
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din două captări de izvoare, un rezervor cu volum de 75 mc şi conductă de distribuţie de Ø 80 
mm. 

La Pârâul Rece există o captare prin drenuri situată la cota 975 m cu un debit de 0,8 l/s şi 
o captare de izvoare situată la cota 1110,0 m cu un debit de 0,2 l/s. Apa captată din drenuri este 
pompată la un rezervor cu volum de 150 mc amplasat la cota 1089,50 m, iar cea captată din 
izvoare la un rezervor cu volum de 80 mc amplasat la aceeaşi cotă. Distribuţia apei se face pe trei 
zone de presiune, prima zonă direct de la rezervoare, iar zona II şi III prin staţii de hidrofor. 

Alimentarea cu apă a staţiunii Azuga se realizează din captarea de suprafaţă de pe pârâul 
omonim (Masivul Baiului, Valea Azugăi) şi din două captări subterane de izvoare: Valea 
Grecului şi Burlacu (Masivul Bucegi, Valea Grecului). Alimentarea din pârâul Azuga este 
constituită din următoarelor obiecte: priza de suprafaţă, deznisipator şi staţie de tratare cu o 
capacitate instalată de 250 l/s. Captarea apei din valea Azuga este situată în apropierea 
confluenţei cu pârâul Limbăşel, la circa 1 km amonte de staţia de pompare a apei. Capacitatea de 
producţie a captării de pe Valea Azugăi este de 210 l/s. Alimentarea cu apă din sursa subterană 
Valea Grecului este constituită din două izvoare, captate prin drenuri şi o conductă de aducţiune 
de la captare la rezervoarele de înmagazinare Parc, în timp ce captarea Burlacu este constituită 
dintr-un izvor captat. 

Alimentarea cu apă a staţiunii Buşteni se realizează din 10 surse subterane şi una de 
suprafaţă, care asigură alimentarea cu apă în proporţie de 90 % din consum. Suplimentarea 
necesarului se realizează prin aport de apă dinspre Azuga. Captarea Clăbucet situată pe versantul 
stâng al Văii Cerbului la altitudinea de 1051 m preia printr-un dren de 50 m lungime două 
izvoare subterane. Debitul captat în prezent variază în limitele de 1 – 2 l/s. Captarea Gura Diham 
se află pe Valea Cerbului la altitudinea de 974 m şi are un debit captat de 15 l/s. Captarea Valea 
Coştilei, situată pe versantul drept al Văii Cerbului, la altitudinea de 1050 m, captează apa din 8 
izvoare subterane ce asigură un debit de 5 l/s. Captarea Valjean amplasată sub masivul Coştila la 
altitudinea de 1000 m, captează două izvoare, însumând un debit cuprins între 0,8 – 2 l/s. 
Captarea Caraiman I este amplasată pe versantul estic al masivului Caraiman, la o altitudine de 
1200 m, cu un debit captat de 1 l/s. Captarea Valea Babei I este situată pe versantul estic al 
muntelui Jepii Colţii la o altitudine de 1280 m. Captarea este formată din trei foraje orizontale 
efectuate la baza unei stânci de înălţime 55 – 60 m şi o cameră colectoare. Captarea Valea Babei 
II este situată la vest de Poiana Ţapului şi este formată din două captări alimentate de 3 izvoare 
subterane pe partea stângă şi dreaptă a pârâului Valea Babei, la altitudinile de 980 m şi 900 m. 
Captarea Piatra Arsă este amplasată la vest de Poiana Ţapului la o altitudine de 980 m. Apa este 
captată prin intermediul unui dren dintr-un izvor subteran aflat pe partea dreaptă a pârâului Piatra 
Arsă, asigurând un debit captat de 5 l/s. 

Sursele de alimentare cu apă a infrastructurii hidro-edilitare din staţiunea Sinaia sunt 
reprezentate de captările de suprafaţă de pe văile: Valea Rea şi Valea Izvorul Dorului, respectiv 
de  captările subterane ale izvoarelor de pe: Valea Babei, Sfânta Ana, Pescărie şi Vânturiş. La 
acestea se adaugă şi apa provenită din sursa de suprafaţă Valea Azugăi cu staţia de tratare 
amplasată pe raza oraşului Azuga. 

 
Capacităţi de stocare a apei de alimentare 
Rezervoarele de stocare a apei potabile pentru alimentarea localităţilor din zona studiată 

au capacităţi proiectate în funcţie de numărul locuitorilor deserviţi. În municipiul Braşov se 
regăsesc 32 rezervoare, a căror volum cumulat este de circa 100000 m3. Oraşul Râşnov dispune 
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de trei capacităţi de stocare a apei potabile, ce însumează un volum de 3300 m3. Staţiunea 
Predeal are prevăzute şase rezervoare de stocare a apei, cu un volum total de 2550 m3.  

Oraşul Azuga beneficiază de două rezervoare de stocare a apei cu o capacitate de 1050 
m3, precum şi de un rezervor ce deserveşte oraşul Sinaia, cu un volum de 500 m3. Staţiunea 
Buşteni dispune de şase capacităţi de stocare a apei potabile, ce însumează un volum de 3840 m3. Oraşul 
Sinaia are opt rezervoare de stocare a apei, în volum total de 9830 m3. 

 
Reţelele de distribuţie a apei potabile  
Reţeaua de distribuţie a apei  din municipiul Braşov este structurată pe patru nivele de 

presiune (zona joasă, medie, înaltă şi superioară) ce însumează în total o lungime de 450 km de 
conducte din care 390 km sunt conducte cu Ø de 300 de mm. 

Staţiile de pompare din sistemul de distribuţie al apei în municipiul Braşov includ opt 
unităţi: S.P. Hărman, S.P. Zizin, S.P. Rulmentul, S.P. Dealul lui Lupan, S.P. Tâmpa, S.P. Dealul 
Melcilor, S.P. Măgurele şi S.P. Ruia.  

Reţelele de distribuţie a apei potabile din oraşul Predeal însumează o lungime totală de 
peste 58  de km. Capacitatea lor de transport este subdimensionată, având în vedere şi debitele ce 
trebuie asigurate pentru combaterea incendiilor. Reţelele de distribuţie existente au o vechime 
ridicată (40 – 70 ani), depăşind cu mult durata normală de serviciu (25 ani) stabilită prin normele 
în vigoare. Din acest motiv se înregistrează pierderi de apă importante în sistemul de alimentare 
cu apă.  

Reţelele de distribuţie din oraşul Azuga însumează o lungime totală de 17,348 km, 
prin care este deservită o populaţie de 5145 locuitori. Ele sunt realizate din conducte din 
fontă, oţel, azbociment şi PEID cu diametre cuprinse între 32 mm şi 300 mm.  

Reţelele de distribuţie din oraşul Buşteni însumează o lungime totală de 79,86 km. 
Distribuţia apei se face gravitaţional pe o reţea din oţel, fontă şi PEHD cu diametre cuprinse 
între 32 - 273 mm.  

Reţeaua de distribuţie a apei potabile din staţiunea Sinaia este compusă din conducte din 
oţel, fontă, PEHD, cu diametre cuprinse între 25 - 250 mm. Lungimea reţelei în anul 2008 a fost 
de 64,36  km. 

 
g). Canalizarea şi epurarea apelor uzate 
În teritoriul analizat, se constată că în cadrul infrastructurii asociate apei, sistemele de 

preluare, transport şi epurare a apelor uzate prezintă diferite grade de uzură, cu ponderi 
diferenţiate de acoperire a populaţiei deservite de aceste amenajări. Cea mai ridicată valoare este 
înregistrată în municipiul Braşov, unde circa nouă zecimi din populaţie beneficiază de servicii de 
preluare a apelor uzate în regim centralizat.  

 
Reţelele de canalizare şi evacuare a apelor uzate 
Reţeaua de canalizare a municipiului Braşov este în proporţie de 90% unitară, colectând 

atât apele uzate menajere, cât şi apele pluviale. Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 349 
km din care 72 km colectoare principale şi 79 km racorduri. Din numărul populaţiei deservite 
circa 85% este deservită de reţeaua de canalizare, restul dispunând de sisteme de canalizare 
autonome.  

Poiana Braşov dispune de o reţea de canalizare în sistem separativ. Apa uzată este 
colectată şi transportată gravitaţional către o staţie de tratare a apei uzate, care este depăşită din 
punct de vedere tehnologic.  
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În Râşnov există următoarele reţele de canalizare: colector canalizare menajeră Râşnov – 
Cristian – Ghimbav – Braşov ce evacuează apele în staţie de epurare a oraşului Braşov şi 
respectiv reţea canalizare menajeră. Evacuarea apelor pluviale se face în pârâul Ghimbăşel prin 
rigole deschise sau prin reţele de canalizare pluvial. 

Localităţile Timişu de Sus, Timişu de Jos, Pârâu Rece, Dâmbul Morii nu au un sistem 
centralizat de canalizare. Fiecare obiectiv şi-a rezolvat local epurarea şi evacuarea apelor uzate 
menajere prin fose septice şi drenaje de infiltrare în sol sau cu racordare la pâraiele existente 
(valea Vlădeţului, Timişu Sec, Valea Râşnoavei). În cea mai mare parte aceste instalaţii nu sunt 
exploatate corespunzător, epurarea nu se face la parametrii necesari şi apar deversări poluante, cu 
pericol de epidemii toxico – alimentare, situaţii periculoase care trebuiesc înlăturate având în 
vedere că este o zonă de mare importanţă turistică. 

Localitatea Predeal dispune de un sistem de canalizare divizor, ce presupune o 
infrastructură separată privind colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, a apelor 
uzate respectiv a apelor meteorice. Evacuarea apelor pluviale se face prin sisteme de rigole ce 
sunt direcţionate către cursurile de apă ce străbat localitatea (Valea Vlădeţului, Râşnoavei, 
Poliştoaca, Prahova, Timiş). Capacitatea de transport a acestor rigole nu satisface evacuarea 
corespunzătoare a apelor mai ales în zona DN1. Ca urmare,  s-au executat guri de scurgere 
racordate la canalizarea menajeră, care să preia surplusul de apă ce nu poate fi preluat de sistemul 
pluvial.  

În oraşul Azuga, colectarea apelor uzate de la populaţie şi agenţii economici este 
asigurată de o reţea de canalizare, în sistem unitar (colectorul principal este pe strada 
Independenţei) şi în sistem divizor (pentru celelalte colectoare stradale). Descărcarea apelor uzate 
menajere se face în pârâul Azuga, fără o prealabilă epurare, în aval de oraş. Lungimea reţelei de 
canalizare este de 9,73 km. Oraşul nu dispune de staţie de epurare a apelor uzate. Numărul 
locuitorilor racordaţi la reţeaua de canalizare este de 4345 (circa 83,5% din populaţia totală), 
conform datelor din 2006. Apele pluviale sunt evacuate printr-un sistem de rigole care urmăreşte 
trama stradală, având ca şi colector principal valea Azuga. 

În oraşul Buşteni, canalizarea menajeră şi pluvială funcţionează în sistem centralizat pe o 
lungime de 45,13  km, urmând ca prin accesarea unor fonduri structurale de dezvoltare apele să 
fie colectate în staţia de epurare. Reţeaua de canalizare deserveşte numai o parte a oraşului restul 
utilizatorilor deversând apele reziduale în fose vidanjabile.  

Reţeaua (constituită în mare din tuburi de azbociment, beton sau PVC) are dimensiuni 
cuprinse între 110 – 600 mm. Nu se realizează epurarea apelor uzate. 

În oraşul Sinaia, evacuarea apelor uzate menajere se realizează în sistem centralizat 
printr-o reţea de conducte ce urmăreşte trama stradală. Reţeaua este prevăzută cu cămine de 
vizitare şi rupere a presiunii. Lungimea reţelei de canalizare este de 65 km. Gradul de acoperire al 
localităţii este de 90%. 

 
Staţiile de epurare  
În teritoriul studiat funcţionează trei staţii de epurare, care preiau apele uzate menajere 

colectate de sistemul de canalizare.  
Staţia de Epurare Stupini – Braşov, amplasată la cca. 3 km nord vest de municipiul 

Braşov, asigură epurarea apelor menajere şi industriale din Municipiul Braşov şi din localităţile 
învecinate (Cristian, Râşnov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru). 

În prezent capacitatea de lucru staţiei de epurare este de 1620 l/s. Staţia de epurare nu a 
fost prevăzută cu treaptă terţiara de epurare şi nici cu treaptă de dezinfecţie.  
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Poiana Braşov dispune de o staţie de epurare a apelor uzate care este situată la baza 
Pârtiei Lupului. Staţia de epurare a apei uzate a fost dată în funcţiune în anul 1978. Atât din cauza 
deteriorării avansate a construcţiilor civile şi a echipamentului electromagnetic ale staţiei, cât şi 
aşezării nefavorabile, este necesar introducerea unei soluţii alternative sigure şi eficiente pentru 
colectarea apei uzate din zona Poiana Braşov.  

Localităţile Timişul de Jos, Timişul de Sus, Pârâul Rece nu dispun de staţii de epurare 
a apelor uzate. 

Localitatea Predeal dispune de o staţie de epurare a cărei vechime depăşeşte 50  de ani. 
Aceasta este situată în cartierul Malul Ursului şi dispune de o tehnologie de epurare bazată pe 
două trepte: mecanică şi biologică. În anul 2006 au fost prevăzute fonduri importante pentru 
dezvoltarea staţiei de epurare la treapta mecanică. Debitul tehnologic de funcţionare este de 100 
l/s, capacitate care în perioadele cu ape mari (precipitaţii abundente, topiri ale stratului de 
zăpadă), determină perturbări în funcţionarea secvenţelor tehnologice de epurare (inundaţii, 
colmatarea decantoarelor, “by-passul” unor volume de apă excedentare etc.). 

În oraşele Azuga şi Buşteni nu există staţie de epurare. 
Staţia de epurare a apelor reziduale Sinaia a fost concepută cu 2 trepte (mecanică şi 

biologică), fiind dimensionată pentru următorii parametri: Q max. zilnic = 109 l/s şi Q max. orar  
= 135 l/s. Efluentul este deversat în Râul Prahova.  

 
2.6. Zonificarea teritoriului 
 
Configuraţia reliefului, pretabilitatea solului, modul de utilizare al terenurilor extrem de 

diversificat, conturarea unui puternic areal urbanizat sunt doar câteva din elementele ce 
condiţionează identificarea unor zone funcţionale, după cum urmează: 

‐ arealul urban ia aspectul unui areal liniar, cu individualizarea câtorva poli de dezvoltare 
pe culoarul superior al Prahovei. Dacă pentru patru din localităţile regiunii analizate, 
funcţia industrială, secondată de cea de servicii, şi-a spus cel mai mult cuvântul, 
localităţile din partea central-sudică s-au remarcat prin valenţe turistice. Odinioară spaţiu 
de exploatare şi producere a unor bunuri în cadrul unor mari întreprinderi de profil, 
sistemul urban ce se conturează pe Valea Prahovei până la Braşov şi Râşnov cunoaşte un 
regres vizibil în domeniul industrial, locul fiind luat de luat de activităţile de comerţ şi 
servicii (cu precădere turistice), dar care încă nu sunt dezvoltate pe măsura ofertei 
existente sau viitoare, în cazul proiectării unor manifestări sportive de anvergură.  
‐ zona centrală se caracterizează prin concentrarea funcţiilor administrative, de 

servicii sau turistice (culturale). Acestora li se adaugă instituţii de învăţământ, de 
educaţie, ecleziastice, centrele vechi ale Braşovului şi Râşnovului păstrând şi 
amprenta unui mozaic etnic, instituţiile construite de saşi, pe osatura celor româneşti, 
existente deja, dând un farmec aparte celor două oraşe menţionate. Centrul vechi al 
Cristianului poartă şi el mare parte din veşnicia elementelor săseşti. Oraşele de pe 
Valea Prahovei, apărute în urma dezvoltării valenţelor turistice, au concentrate 
principalele instituţii în zona centrală, accesibilitatea fiind punctul forte al acestora. 

‐ zona industrială, mai puţin evidentă astăzi la nivel teritorial, datorită privatizării, 
falimentării sau lăsării în paragină a vechilor perimetre industriale, este caracteristică 
urbei braşovene şi râşnovene, caracterul monoindustrial al celorlalte centre urbane 
dispărând odată cu închiderea întreprinderilor. 
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‐ zona turistică – conncetrată, în sectorul central al aşezărilor în jurul unor monumente 
antropice, în speţă ecleziastice, dar şi a apariţiei unei infrastructuri turistice, definită 
de unităţi de cazare şi unităţi de alimentaţie publică. 

‐ zona rezidenţială a avut cea mai mare extensiune, mai ales în anii postdecembrişti, 
din ce în ce mai mulţi manifestându-şi interesul deschiderii unei reşedinţe secundare. 
Evidentă este şi „penetrarea” spaţiului montan, prin construirea, de multe ori 
iregulamentară, a unor edificii, nerespectând condiţiile orografice. Ba mai mult, 
deschiderea în plan local a mai multor agenţii imobiliare înlesneşte augmentarea 
acestei tendinţe de cumpărare a unui teren de construcţie sau a unui imobil. Ceea ce 
se pierde, în numeroase cazuri, este o evidentă lipsă de stil arhitectural, specific 
arealului investigat, noile construcţii nerespectând particularităţile zonale. 

‐ zona comercială – este puternic reprezentată în municipiul Braşov, dar şi în 
localităţile învecinate, unde „debuşează” din ce în ce mai mulţi agenţi economici 
(Cristian, Ghimbav), şi în Râşnov. Centrul Braşovului, centrele cartierelor aferente 
dar şi periferiile acestuia (unde sunt localizaţi marii agenţi de retail) constituie spaţii 
de desfacere a produselor alimentare şi non-alimentare. Pentru staţiunile turistice 
existente (Poiana Braşov, Sinaia, Azuga, Buşteni, Predeal), zona comercială se 
regăseşte atât în partea centrală a aşezării cât şi, tentacular, în împrejurimile unor 
puncte turistice sau la baza pârtiilor, unităţile de alimentaţie publică fiind cele mai 
frecvente. Tot ariei centrale îi corespund un şir de spaţii cu unităţi comerciale de tip 
stradal (de tip bazar), unde kitcsh-urile (cu „etichetă” turistică) se regăsesc pe 
tarabele tuturor angrosiştilor. 

‐ zona agro-industrială 
‐ zona agricolă cu specializare zootehnică şi vegetală şi într-un regres industrial 

moderat – tipică sectorului depresionar al Braşovului, Braşovul şi Râşnovul 
remarcându-se prin suprafeţe favorabile culturii cartofului  sau grâului şi secarei. În 
ceea ce priveşte creşterea animalelor, efective însemnate de păsări şi ovine 
caracterizează cele două unităţi administrativ-teritoriale, fapt demonstrat şi de 
prezenţa unor mari producători de lactate, carne. În intravilanul celor două localităţi 
urbane s-au concentrat şi unele din cele mai mari întreprinderi industriale, care au 
susţinut economia ţării în urmă cu câteva decenii. Restructurările aplicate sectorului 
industrial s-au resimţit şi pentru acest areal urbanizat, dovadă constituind-o numărul 
ridicat al şomerilor. Parte din marile platforme industriale au devenit spaţii propice 
amplasării unor magazine din marile lanţuri comerciale ce activează în teritoriu, ca 
urmare a politicii de investiţii derulate. 

‐ zona agricolă deficitară şi într-un regres industrial accentuat – caracteristică 
tuturor staţiunilor turistice, unde extensiunea spaţiului montan, învelişul edafic 
existent, lipsa terenurilor agricole justifică imposibilitatea cultivării unor plante sau a 
creşterii animalelor, acestea confruntându-se, de altfel, cu serioase deficienţe în ce 
priveşte aprovizionarea cu materii prime locale, fiind direct dependente de spaţiul 
braşovean. Pe de altă parte, marile întreprinderi din Sinaia, Buşteni sau Azuga şi-au 
închis porţile, fenomenul de privatizare neavând deloc efectul scontat, soldându-se 
cu un număr ridicat de disponibilizaţi, şi posibil a se orienta înspre ocupaţii din 
domeniul turistic. 

‐ zona turistică. Suprapunându-se, parţial, arealului urban, zona turistică este cea care dă 
originalitate regiunii investigate, putând propulsa culoarul prahovean ca o unitate turistică 
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complexă, prin spectaculozitatea, pitorescul şi accesibilitatea oferită de formele de relief 
montane, prin evidenţierea unor valori ridicate de menţinere a stratului de zăpadă, pe timp 
de iarnă, prin valenţele turistice şi terapeutice ale resurselor de apă sau prin bogăţia 
cuverturii forestiere ce adăposteşte un fond cinegetic remarcabil. Culmile montane ale 
Munţilor Bucegi, Postăvaru şi Gârbova sunt areale ideale practicării a varii forme şi tipuri 
de turism, contrabalansul fiind dat de multitudinea elementelor din patrimoniul construit, 
regăsit la poalele acestora, în spaţiul urban, ce oferă alternative de petrecere a timpului 
liber. 

‐ zona protejată. Una din cele mai concentrate areale o constituie cea de protecţie, etajul 
forestier fiind inclus unor areale cu o concentrare impresionantă de specii de animale şi 
de asociaţii vegetale. Rezervaţia naturală Parcul Natural Bucegi, alături de alte rezervaţii 
naturale precum Arinişul de la Sinaia, Abruptul prahovean Bucegi, muntele Postăvaru, 
Tâmpa, Stejerişul Mare reprezintă areale în care intervenţia omului este mai redusă, şi 
unde dacă se va interveni în mod forţat se va acţiona menţinând echilibrul mediului 
înconjurător. Pe de altă parte, beneficierea unor rezervaţii de statut de protecţie din partea 
reţelei NATURA 2000, datorită biodiversităţii acestora, a multitudinii habitatelor şi a 
existenţei unor endemisme rare, oferă cadrul adecvat aplicării măsurilor de conservare a 
acestora.  

 
3. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 
 
3.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 
Analiza populaţiei şi a resurselor umane s-a realizat prin interpretarea statistică şi spaţială 

a datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică în Recensămintele Populaţiei şi Locuinţelor 
din 1992 şi 2002, Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 pe localităţi, fişele localităţilor (1997-
2008), planurile de amenajare teritorială, cele de dezvoltare şi planurile urbanistice oferite de 
către primării sau consilii judeţene. La acestea se adaugă şi date din arhive personale, provenite 
din diverse surse verificate şi cele existente pe internet, pe paginile de web ale unor organizaţii 
neguvernamentale sau instituţii publice.  

 
3.1.1. Dinamica populaţiei 
a). Evoluţia numerică a populaţiei 
 

Fig. 27. Evoluţia populaţiei la recensăminte, în 
intervalul 1930-2002 

 
Evoluţia populaţiei regiunii luate în 

considerare, formată exclusiv din unităţi 
administrative-teritoriale urbane, s-a înscris 
în trendul demografic regional şi naţional, 

aceasta fiind pozitivă până la schimbarea regimului politico-economic şi negativă după 1989. 
Astfel, populaţia sistemului urban Sinaia–Azuga–Buşteni–Predeal–Râşnov–Braşov a cunoscut 
următoarele caracteristici evolutive: 
• a crescut de la 78.308 locuitori în anul 1930, la 381.860 locuitori în anul 1992, valoarea 

maximă înregistrată statistic la recensămintele populaţiei. În primele decenii ale secolului 
XX, creşterea a fost relativ similară între perioadele statistice dar s-a accentuat în primii ani 
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de după cel de-al doilea război mondial (46%) şi în intervalul statistic 1966-1977, când are 
loc o creştere numerică însemnată (49%) datorită politicilor demografice şi a îmbunătăţirii 
nivelului de trai;  

• creşterea s-a diminuat spre sfârşitul anilor optzeci şi a devenit una negativă după 1992, odată 
cu schimbarea contextului politico-economic şi social (începând cu anul 1990), asemănător 
întregii ţări, populaţia scăzând pe fondul reducerii drastice a natalităţii şi a unui sold 
migraţional negativ. Evoluţia negativă a fost influenţată de schimbarea comportamentului 
demografic al populaţiei tinere şi de creşterea mortalităţii, toate acestea fiind impuse de 
conjunctura nerfavorabilă a perioadei de tranziţie şi de scăderea accentuată a puterii de 
cumpărare a locuitorilor; 

• populaţia a scăzut cu 55.482 de locuitori din martie 1992 (înregistraţi la recensământ) până la 
1 ianuarie 2009 (populaţie estimată), adică cu 14,5%; 
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Fig. 28. Evoluţia demografică a oraşelor din regiune 
 
 

Fig. 29. Evoluţia 
demografică în intervalele 2009-

1992 şi 2002-1992 
 

• intervalul 1992-
2002 a corespuns 
celei mai 

accentuate 
scăderi, 

diferenţiate în 
funcţie de rangul 
oraşelor, în valori 
absolute fiind de 
peste 48 de mii de 
locuitori, (39140 

în mun. Braşov); în oraşele mici şi mijlocii scăderea a fost mai accentuată în arealul 
prahovean; 

• ultimii ani au marcat o atenuare a acestui proces demografic negativ (descreşterea 
înregistrând -2,2% la nivelul întregii regiuni), datorită creşterii economice şi a 
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îmbunătăţirii considerabile a nivelului de trai şi a protecţiei sociale, scăderea fiind din 
nou mai ridicată în oraşele din judeţul Prahova; 

• analiza evoluţiei demografice în profil teritorial evidenţiază conturarea unor areale 
uşor diferenţiate de evoluţie demografică, însă evoluţia generală a populaţiei pe 
unităţi administrative reflectă tendinţele demografice ale populaţiei întregii regiuni, 
mai precis de scădere generalizată, cu excepţia unui singur areal urban - Râşnov; 

• populaţia arealului urban corespunzător judeţului Braşov s-a diminuat în ritmuri mai 
reduse decât oraşele din arealul prahovean. Cu toate acestea, populaţia oraşului 
Predeal a scăzut cel mai dramatic în fiecare din intervalele analizate, explicaţia 
constând în dinamica pieţei imobiliare ce a favorizat transformarea imobilelor în 
locaţii turistice şi emigrarea localnicilor. De asemenea, scăderea populaţiei din urban 
s-a datorat şi „revărsării” populaţiei în zone periurbane, în localităţi din imediata 
apropiere a oraşelor, fenomen caracteristic cu precădere urbanului mare; 

• Azuga şi Sinaia au înregistrat evoluţii asemănătoare în toate cele trei intervale 
analizate, iar valorile pentru oraşul Buşteni au fost uşor mai reduse. Reducerile de 
populaţie s-au datorat, în mare parte, restructurării economice din aceste urbane, o 
bună parte din unităţile industriale existente înainte de 1989 fiind închise pe motive 
de relocare (de exemplu, fabrica de bere din Azuga) sau rentabilitate economică. 

 
Tabelul 30. Evoluţia populaţiei sistemului urban Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov  

 
 1992 2002 2005 2009 2002-1992 2009-2002 2009-1992 

Braşov 323736 284596 282517 278048 -12.09 -2.301 -14.11 
Predeal 7302 5615 5232 5223 -23.1 -6.981 -28.47 
Râşnov 16384 15456 15882 16277 -5.664 5.3119 -0.653 
Arealul braşovean 347422 305667 303631 299548 -12,02 -2,00 -13,78 
Azuga 6487 5213 5086 4978 -19.64 -4.508 -23.26 
Buşteni 12486 10463 10287 10077 -16.2 -3.689 -19.29 
Sinaia 15465 12512 12253 11775 -19.09 -5.89 -23.86 
Arealul prahovean 34438 28188 27626 26830 -18,15 -4,82 -22,09 
Total regiune 381860 333855 331257 326378 -12.57 -2.24 -14.53 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 
b) Dinamica naturală a 

populaţiei 
 
Fig. 30. Dinamica naturală a 

populaţiei municipiului Braşov (după 
PIDU-Braşov, 2008) 
 
 
 

 
Evoluţia componentelor naturale ale dinamicii populaţiei la nivelul regiunii se înscrie în 

tendinţele generale la nivel regional sau naţional, adică de stabilizare a valorilor natalităţii şi 
mortalităţii şi un spor natural negativ.  
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Fig. 31. Mişcarea 

naturală a populaţiei oraşului 
Predeal în intervalul 2000-2006 

 
Imediat după 1990, 

natalitatea scade accentuat 
ca urmare a abandonării 
politicii coercitive pro-
nataliste anterioare, după 
care valorile se stabilizează 
însă mortalitatea a crescut 

ca urmare a condiţiilor socio-economice nefavorabile determinate de tranziţia economică şi 
politică. 

Nu există mari diferenţe între oraşele din regiune, valorile lor se apropie de mediile 
judeţene şi naţionale. În cazul oraşului Predeal, se constată o uşoară revenire a evoluţiei naturale 
a populaţiei. 

Oraşul Râşnov face excepţie şi în ceea ce priveşte creşterea naturală a populaţiei, fiind 
singura aşezare care a prezentat valori pozitive ale sporului natural în ultimii zece ani.  

 
Fig. 32. Dinamica pozitivă a 
sporului natural al oraşului 
Râşnov între 1999 şi 2008 

 
Evoluţia negativă a 

indicatorilor demografici, în 
majoritatea cazurilor, este 
determinată de îmbătrânirea 
structurală a populaţiei şi de 
comportamentul procreativ 
rezervat al populaţiei tinere, 

care la rândul ei se află în scădere. Scăderea numărului de locuitori este condiţionată şi de 
fluxurile migraţionale din regiune. 

 
c). Mişcarea migratorie 
Mobilitatea spaţială a populaţiei este influenţată de o serie de factori socio-economici şi 

politico-istorici şi influenţează, la rândul acesteia, evoluţia şi comportamentul demografic din 
regiune. Bilanţul migratoriu, asemănător celui natural, prezintă valori negative, acest fapt fiind 
doar unul de conjunctură, regiunea nepierzându-şi din atractivitate. Valorile negative sunt 
determinate atât de emigraţia externă din perioada de tranziţie şi din cea de după integrarea în 
Uniunea Europeană cât şi de cea internă, prin reorientarea înspre ruralul adiacent al populaţiei cu 
alte preferinţe în ceea ce priveşte spaţiul locativ şi prin remigraţie.  

 
Tabelul 31. Soldul migratoriu brut în oraşele mici 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Predeal -51 -49 -66 -70 -62 -44 - - - 
Râşnov 0 124 54 76 90 44 29 98 76 
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Azuga -137 -95 -68 -45 -63 -60 -11 -36 - 
Buşteni -77 -93 -75 -44 -33 -22 -22 0 - 
Sinaia -25 -91 -90 -123 -91 -59 -79 -67 - 

 
Scăderea este evidentă în aproape toate oraşele de pe Valea Prahovei, inclusiv în 

municipiul Braşov, însă tendinţa este de diminuare a soldului migraţional. Oraşul Râşnov face 
din nou notă discordantă şi în ceea ce priveşte mişcarea migratorie, numărul persoanelor ce au 
părăsit oraşul este mai mic decât cel al stabilirilor de domiciliu. 
 

3.1.2. Repartiţia populaţiei 
 

a). Densitatea populaţiei 
Densitatea populaţiei, generală sau specifică anumitor indicatori socio-economici, 

constituie o reflectare esenţială a zonelor de concentrare şi a gradului de antropizare a spaţiului 
geografic.  

Tabelul 32. Evoluţia densităţii populaţiei regiunii, 
la momente de recensământ 
 

Suprafaţa totală a regiunii este în prezent de 
736,41 kmp, ceea ce determină o densitate de 443,2 
loc./kmp la 1 ianuarie 2009, conform estimărilor 
INSSE, în scădere faţă de 1992 şi 2002. Densitatea 
şi presiunea demografică asupra teritoriului a crescut 
constant pe măsura creşterii numărului de locuitori, 
valoarea maximă înregistrându-se în anul 1992. 

 
 

Tabelul 33. Densitatea populaţiei la ultimele două 
recensăminte 

 
Valorile densităţii populaţiei variază în funcţie 

de rangul oraşului şi se situează în cele mai multe 
dintre situaţii peste media naţională (91 loc/kmp) şi 
între cele judeţene (111 loc/kmp Braşov şi 170 
loc/kmp Prahova). Se detaşează municipiul Braşov, cu 

o densitate comparabilă centrelor urbane mari, la limita inferioară a acesteia (de exemplu, 
municipiul Tg. Mureş înregistra o densitate de 370 loc./kmp în anul 2002). Oraşele mai apropiate 
de Bucureşti au densităţile cele mai mari între oraşele de această categorie de mărime şi care se 
apropie sau depăşesc media judeţului. Cea mai mică densitate a populaţiei se înregistrează în 
cazul oraşului Azuga, datorită scăderii accentuate a populaţiei după 1990, ca urmare a 
restructurării economice şi a moşiei considerabile ca suprafaţă. 
 
 

b). Repartiţia pe categorii de aşezări, regiuni şi medii  
Cea mai mare parte a populaţiei este concentrată în regiunea mai joasă din depresiunea 

Braşov, aici situându-se cele mai mari oraşe.  
Administrativ, populaţia aparţinând judeţului Braşov este dominantă (91,7% în 2009), 

prin includerea în regiune a municipiului reşedinţă de judeţ, acesta concentrând 85% din totalul 

 2002 1992 2002-1992 
Braşov 1064,6 1211,0 -146,4 
Predeal 98,3 127,8 -29,5 
Râşnov 94,0 99,7 -5,6 
Azuga 62,8 78,1 -15,3 
Buşteni 139,0 165,9 -26,9 
Sinaia 140,2 173,2 -33,1 
Total 453,4 518,5 -65,2 

An Populaţie Densitate 
Loc./kmp 

1930 78308 106,3 
1941 108063 146,7 
1956 158258 214,9 
1966 207239 281,4 
1977 308992 419,6 
1992 381860 518,5 
2002 333855 453,4 
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locuitorilor regiunii propuse. Aproape în întregime aparţine mediului urban, cu excepţia a trei 
aşezări rurale componente ale oraşului Predeal: Timişul de Jos, Timişul de Sus şi Pârâul Rece, 
acest fapt determinând o populaţie urbană reală de 99,45%. Oraşele staţiune din partea 
prahoveană a regiunii studiate concentrează 8,22% din populaţie, acestea reprezentând 3,4% din 
populaţia judeţului.  

 
Tabelul 34. Repartiţia populaţiei pe regiuni 

geografice şi administrative 
 

 
 
 

3.1.3. Structurile geodemografice ale populaţiei 
 

a). Structura pe grupe de vârstă şi sexe 
 

Structura pe grupe de vârstă  
După o perioadă cu o serie de evenimente decisive în viaţa economică, socială şi politică 

(1992-2002), în structura pe grupe de vârstă a României au intervenit modificări evidente şi mult 
mai pronunţate decât în perioadele anterioare, în mod corespunzător acestea fiind reflectate şi la 
nivelul regiunii Braşov-Valea Prahovei şi a aşezărilor din componenţa acestuia.  

Piramida demografică a populaţiei regiunii relevă acelaşi proces de îmbătrânire înregistrat 
la nivel naţional, baza reducându-se continuu în ultimele decenii. Structura pe grupe de vârstă a 
fost influenţată de procese migraţionale din regiune, atât externe cât şi interne, în cea mai mare 
parte datorate modificărilor economice. 

 
Tabelul 35. Structura pe grupe de vârstă în oraşele din regiune 

 
1992 2002 

 
total 0-14 15-59 60 ani şi 

peste total 0-14 15-59 60 ani şi 
peste 

Braşov 323736 75902 211551 36270 284596 36833 202313 45450 
Predeal 7302 1648 4646 1008 5615 807 3717 1091 
Râşnov 16384 4727 10143 1514 15456 2806 10728 1923 
Arealul braşovean 347422 82277 226340 38792 305667 40446 216758 48464 
Azuga 6487 1690 4091 706 5213 917 3462 834 
Buşteni 12486 2615 7773 2098 10463 1431 6703 2329 
Sinaia 15465 3178 9978 2309 12512 1643 8138 2701 
Arealul prahovean 34438 7483 21842 5113 28188 3991 18303 5864 
Total 381860 89760 248182 43905 333855 44437 235061 54328 

 
La nivelul anului 1992, populaţiei regiunii îi corespundeau următoarele caracteristici: 
• structura pe grupe de vârstă majore era relativ echilibrată, ponderea populaţiei tinere 

reprezentând aproape un sfert din populaţie, iar cea vârstnică depăşea pragul 
îmbătrânirii într-o formă moderată; 

• la nivelul arealelor administrative, cel prahovean înregistra disfuncţionalităţi mai 
accentuate decât cel braşovean, cu deosebire oraşele Buşteni şi Sinaia;  

Total regiune 326378 100% 
zona Braşov 299548 91,78 
zona Prahova 26830 8,22 
Depresiune 294325 90,18 
Zona montană 91,779 9.82 
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• toate oraşele-staţiune de pe Valea Prahovei prezentau, încă din anul 1992, tendinţe 
evidente de îmbătrânire; 

• oraşele Râşnov şi Azuga au avut cea mai echilibrată structură în 1992, cu o populaţie 
tânără foarte numeroasă şi cu o pondere redusă a populaţiei vârstnice. 

 
Tabelul 36. Evoluţia structurii pe grupe de vârstă 
 

1992 2002 2002-1992  
0-14 15-59 >60 0-14 15-59 >60 0-14-dif 15-59-dif 60dif 

Brasov 23,4 65,3 11,2 12,9 71,1 16,0 -10,5 5,7 4,8 
Predeal 22,6 63,6 13,8 14,4 66,2 19,4 -8,2 2,6 5,6 
Râşnov 28,9 61,9 9,2 18,2 69,4 12,4 -10,7 7,5 3,2 
Arealul braşovean 23,7 65,1 11,2 13,2 70,9 15,9 -10,5 5,8 4,7 
Azuga 26,1 63,1 10,9 17,6 66,4 16,0 -8,5 3,3 5,1 
Buşteni 20,9 62,3 16,8 13,7 64,1 22,3 -7,3 1,8 5,5 
Sinaia 20,5 64,5 14,9 13,1 65,0 21,6 -7,4 0,5 6,7 
Arealul prahovean 21,7 63,4 14,8 14,2 64,9 20,8 -7,6 1,5 6,0 
Total 23,6 65,1 11,3 13,3 70,6 16,1 -10,3 5,6 4,7 

 
Datele recensământului din anul 2002 relevă o schimbare semnificativă în ceea ce 

priveşte distribuţia pe grupe de vârstă: 
• cea mai mare transformare a cunoscut-o grupa de 0-14 ani, reducerea fiind deosebit 

de accentuată, de peste 10%, realizată în primul rând în favoarea populaţiei adulte (în 
Braşov şi Râşnov) şi mai apoi în a celei vârstnice (Predeal, Azuga, Buşteni, Sinaia); 

• cele mai accentuate modificări ale populaţiei tinere au avut loc în cele mai mari oraşe 
din regiune, respectiv Braşov şi Râşnov. 

• grupa de populaţie între 15 şi 59 de ani a devenit dominantă în oraşele din Braşov, ca 
urmare a cererii de forţă de muncă adultă din municipiul Braşov, dar şi datorită 
schimbării comportamentului demografic în ceea ce priveşte dimensiunea familiei; 

• procesul de îmbătrânire a fost mai accentuat în toate oraşele situate pe Valea  
Prahovei, cu un plus între 5 şi 7 procente, ponderea vârstnicilor fiind cea mai ridicată 
în Buşteni, Sinaia şi Predeal; 

• oraşele Râşnov şi Azuga îşi păstrează într-o formă mai diluată caracteristicile 
structurale ale populaţiei din 1992, prezentând cele mai „echilibrate” piramide din 
regiune. Ponderea copiilor este încă ridicată, iar cea a vârstnicilor cea mai scăzută 
comparativ cu celelalte oraşe analizate. 
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Fig. 33. Ponderea populaţiei tinere (stânga) şi vârstnice (dreapta) în anul 2002 
 

 
Fig. 34. Structura pe 
grupe mari de vârstă 
la recensămintele din 
1992 şi 2002 
 
 
 
 
 

 
Datele mai recente confirmă evoluţia începută în anii nouăzeci, tendinţa de reducere a 

populaţiei tinere şi de creştere a ponderii vârstnicilor fiind una dominantă la nivelul întregii 
regiuni, nuanţată după caz, însă intensitatea acestor fenomene demografice s-a redus în ultimii 
ani în majoritatea cazurilor, datorită creşterii economice din ultimul timp şi a îmbunătăţirii 
nivelului de trai. 
  

Tabelul 37. Evoluţia pe grupe de vârstă a municipiului Braşov 
 

 1992 2002 2007 2002-1992(%) 2007-2002(%) 2007-1992(%) 
0-14 ani 75902 36883 28545 -51,4 -22,61 -62,39 
15-59 ani 211551 202266 201484 -4,39 -0,387 -4,759 
≥60 ani 36283 45447 47916 25,26 5,4327 32,062 
Total 323736 284596 277945 -12,1 -2,337 -14,14 
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13,3%

vârstnici
16,1%

adulţi
70,6%

tineri
23,6%
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65,1%
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În cazul municipiului Braşov, cele 
mai afectate grupe de vârstă au fost cea de 
10-14 ani, cu o scădere de peste 68% în 
intervalul 2007-1992, urmată de cea de 5-9 
ani cu 61%, toate acestea influenţând în 
prezent efectivele din învăţământ (atât elevi 
cât şi profesori) şi în viitorul apropiat 
necesarul de forţă de muncă; populaţia adultă 
s-a menţinut în contingente relativ similare, 
însă populaţia de peste 60 de ani a crescut 
considerabil, cu precădere în primul interval 
analizat. 

 
Fig. 35. Piramida vârstelor municipiului Braşov în 

anul 2002 
 
 

 
Fig. 36 Piramida vârstelor oraşelor Râşnov şi Predeal în anul 2002 

 
 
 
Fig. 37. Piramida vârstelor oraşului Buşteni 

în anul 2006 
 
Comparativ cu mediile celor două 

judeţe, atât oraşele din Braşov cât şi cele din 
Prahova au o pondere mai redusă a grupei tinere 
şi mai ridicată a celei adulte, fapt care va fi 
reflectat într-o îmbătrânire superioară faţă de 
celelalte aşezări din judeţ. 
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Tabelul 38. Structuri comparative pe grupe de vârstă în anul 2002 
 

Piramidele demografice ale oraşelor din 
regiune prezintă caracteristici similare, toate 
având baza îngustată şi cu vârful în creştere, 
fenomenele având însă intensităţi diferite. 

 
 
Îmbătrânirea demografică 
Creşterea ponderii grupei vârstnicilor, prin creşterea duratei medii a vieţii şi scăderea 

natalităţii şi implicit a grupei tinerilor, are ca efect îmbătrânirea demografică.  
Toate unităţile administrativ-teritoriale din arealul Braşov-Valea Prahovei pot fi 

considerate îmbătrânite. Aceleaşi oraşe se situează la extremităţi, Râşnov şi Sinaia, la aceasta din 
urmă alăturându-se prin valori foarte apropiate oraşul Buşteni. Oraşul Azuga prezintă de 
asemenea valori distanţate faţă de oraşele prahovene. 

 
 

Tabelul 39. Indicele de îmbătrânire în anul 2002 
  
Raportul de dependenţă după vârstă 
Raportul de dependenţă după vârstă 

măsoară „presiunea” celor două subpopulaţii. 
Acest indicator este direct influenţat de 
îmbătrânirea populaţiei, fenomen înregistrat 
deja în regiune, ponderea populaţiei de peste 60 
de ani fiind în continuă creştere datorită creşterii 

speranţei de viaţă la naştere şi reducerii natalităţii. În regiune acest indicator se prezintă în felul 
următor: 

♦ media pe ţară este de 580‰ iar în regiune de 420, ceea ce înseamnă că 1000 de persoane 
în vârstă de muncă susţin 420 de persoane inactive 

♦ media oraşelor prahovene este mult peste 
cea naţională, iar cea a oraşelor braşovene 
sub această valoare. Acest fapt se 
datorează ponderii foarte ridicate a 
adulţilor în populaţia municipiului Braşov 
şi îmbătrânirea din oraşele prahovene  

♦ faţă de 1992, acest indicator este în 
scădere ca şi valoare, descreşterile cele 
mai însemnate având loc în cadrul 
populaţiei oraşelor Râşnov şi Braşov, 
datorită scăderii accentuate a ponderii 
populaţiei tinere.  

 
Structura pe sexe 
Raportat la întreaga populaţie a României, acesta a fost de 95,1 bărbaţi la 100 de femei, 

conform datelor Recensământului din 2002. 

 0-14 15-59 60 şi peste 
Teritoriu studiat 13,3 70,6 16,1 
Judeţul Braşov 16,5 67,1 16,3 
Judeţul Prahova 16,1 63,7 20,1 
România 17,6 63 19,3 

 Ib 
Braşov 123,4 
Predeal 135,2 
Râşnov 68,5 
Arealul braşovean 119,8 
Azuga 90,9 
Buşteni 162,8 
Sinaia 164,4 
Arealul prahovean 146,9 
Total 122,3 

Tabelul 40. Raportul de dependenţă la 
recensăminte 

 RD 1992 RD 2002 
Braşov 530,2 406,7 
Predeal 571,7 510,6 
Râşnov 615,3 440,8 
Arealul braşovean 534,9 410,2 
Azuga 585,7 505,8 
Buşteni 606,3 560,9 
Sinaia 549,9 533,8 
Arealul prahovean 576,7 538,4 
Total 538,6 420,2 
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Dezechilibrul între sexe este mai accentuat în regiunea studiată decât pe plan naţional, 
raportul de masculinitate fiind de 92,6.  

Acest fapt se datorează în principal îmbătrânirii populaţiei (ponderea populaţiei feminine 
fiind mai ridicată în grupele superioare de vârstă), natalităţii reduse şi emigraţiei masculine 
superioare. Râşnov şi Sinaia se situează la extremităţi în ceea ce priveşte echilibrul între grupe de 
vârstă, însă toate valorile 
sunt sub media naţională. 
Oraşele din judeţul Braşov 
prezintă valori mai ridicate 
decât cele din judeţul 
Prahova, cu precizarea că 
valorile oraşului Predeal se 
încadrează în media 
prahoveană. 
 

b). Structura socio-
profesională a populaţiei 

Cunoaşterea 
structurii populaţiei ocupate pe ramuri ale economiei naţionale este importantă în aprecierea 
cantitativă sau calitativă a unor fenomene, precum migraţiile pentru muncă sau potenţialul 
economic al aşezărilor.  

 
Tabelul 42. Transformări în structura populaţiei active 

 
 Rata de 

activitate 
Populaţia 
ocupată 

Sector 
primar 

Sector 
secundar 

Sector 
terţiar 

1992 49,7 48,6 1,65 64,3 34,3 

2002 47,9 42,7 1,35 42,4 56,1 

 
Restructurarea demografică şi economică a României, şi implicit a regiunii, a generat 

transformări în ceea ce priveşte rata de activitate şi ponderea populaţiei ocupate pe sectoare: 
• la nivelul regiunii, această scădere a fost de > 5%, mai mare în oraşele mici cu 

industrie restructurată, Râşnov, Azuga şi Buşteni, iar cel mai puţin afectate au fost 
Braşov şi Predeal; 

• scăderea populaţiei ocupate a fost deosebit de accentuată în sectorul secundar, peste 
20 de procente, cuantum de populaţie care a fost absorbit de sectorul serviciilor; 

 
Tabelul 43. Transformări în structura populaţiei active 

 

 Activi 1992 Activi 
2002 

2002-92 
activi 

Ocupaţi 
1992 

Ocupaţi 
2002 

2002-1992-
Ocupaţi 

Braşov 49,87 48,46 -1,42 48,95 44,01 -4,94 
Predeal 48,30 46,04 -2,26 46,59 41,69 -4,90 
Râşnov 48,01 44,22 -3,79 46,65 31,72 -14,93 
Azuga 50,05 47,52 -2,54 48,42 31,13 -17,29 
Buşteni 47,28 42,45 -4,82 44,66 34,22 -10,44 
Sinaia 50,38 47,23 -3,15 47,66 39,98 -7,68 

Tabelul 41. Structura pe sexe în anul 2002 
 

 Populaţie Femei Barbaţi RM 
Braşov 284596 147615 136981 92,8 
Predeal 5615 2941 2674 90,9 
Râşnov 15456 7941 7515 94,6 
Arealul braşovean 305667 158497 147170 92,9 
Azuga 5213 2723 2490 91,4 
Buşteni 10463 5500 4963 90,2 
Sinaia 12512 6662 5850 87,8 
Arealul prahovean 28188 14885 13303 89,4 
Total 333855 173382 160473 92,6 
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• toate oraşele sunt dominate de sectorul serviciilor, ponderea acestui sector 
concentrând peste jumătate din populaţia ocupată a tuturor oraşelor din regiune. 
Oraşe industriale, precum Azuga sau Braşov, au fost transformate în centre de 
predominare a activităţilor terţiare; 

• restructurarea industriei a determinat modificări masive în structura populaţiei 
ocupate din Azuga, unde jumătate din salariaţi au fost nevoiţi să-şi caute un loc de 
muncă într-un alt domeniu economic. Fenomene similare s-au înregistrat şi în cazul 
oraşelor Buşteni sau Râşnov şi, într-o formă mai puţin accentuată, în celelalte oraşe. 

• economiile oraşelor Predeal, Buşteni şi Sinaia sunt dominate într-o proporţie 
covârşitoare de activităţile sectorului terţiar, cu precădere în domeniul hotelier şi al 
alimentaţiei publice; 

• sectorul industrial constituie încă un domeniu economic important, în centre precum 
Râşnov, Braşov sau Azuga; 

• singurul oraş unde populaţia ocupată în agricultură este vizibilă este Râşnov; 
• ponderea masculină din populaţia activă şi ocupată este mai ridicată decât cea 

feminină în toate oraşele regiunii; 
• cea mai pronunţată rată a şomajului se înregistra în anul 2002 în oraşele Azuga, 

Râşnov, urmate de Buşteni şi Sinaia, ca urmare a disponibilizărilor din unităţile 
industriale locale; rata şomajului a fost mai accentuată în rândul forţei de muncă 
masculine; valoarea ratei şomajului a fost descrescătoare în perioada imediat 
următoare recensământului până la mijlocul anului 2008 când aceasta şi-a inversat 
sensul de evoluţie. 

 
Tabelul 44. Structura pe domenii de activitate şi modificările sectoriale 

 
1992 2002 Modificări 2002-1992  

s1 s2 s3 s1 s2 s3 s1-dif s2-dif s3-dif 

Braşov 1,46 64,95 33,59 1,50 42,40 56,10 0,04 -22,55 22,51 

Predeal 1,56 29,60 68,84 1,50 11,80 86,70 -0,06 -17,80 17,86 

Râşnov 6,73 71,99 21,29 4,70 43,50 51,80 -2,03 -28,49 30,51 

Azuga 1,05 84,08 16,46 1,80 38,80 59,40 0,75 -45,28 42,94 

Buşteni 1,29 59,68 42,23 1,20 27,10 71,70 -0,09 -32,58 29,47 

Sinaia 0,87 53,15 48,56 0,70 30,00 69,30 -0,17 -23,15 20,74 

Total 1,65 64,29 34,29 1,35 42,4 56,1 -0,30 -21,89 21,81 

 
Tabelul 45. Rata şomajului în anul 2002 

 
 
 

 
 
 

 

 Nr. şomeri Din care femei Rata 
şomajului 

Braşov 12657 5243 9,2 
Predeal 244 95 9,4 
Râşnov 1932 871 28,3 
Azuga 854 350 34,5 
Buşteni 862 273 19,4 
Sinaia 907 354 15,3 
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Fig. 38. Ponderea sectorului terţiar în 2002 (stânga) şi scăderi ale populaţiei ocupate în sectorul secundar 
(dreapta) 

 
c). Structura etnică 
• distribuţia teritorială actuală a grupurilor etnice minoritare a fost influenţată de 

mişcările migratorii de după 1989, ca urmare a liberalizării circulaţiei internaţionale; 
• structura etnică a populaţiei oraşelor din regiune a fost dominată de populaţia 

românească, maghiară şi de cea germană până în anii şaptezeci; 
 

Tabelul 46. Structura naţională a populaţiei în 1930 
 

Localitate Total Români Maghiari Germani Ţigani Alţii 
Sinaia 4072 3362 203 146 0 360 
Azuga 2639 1911 282 301 0 145 
Buşteni 3792 3045 276 379 0 91 
Poiana-Ţapului 1113 1068 20 1 2 22 
Arealul prahovean 11616 9386 781 827 2 618 
Braşov 59232 19372 23269 13014 58 3519 
Predeal 2113 1900 104 17 2 90 
Râşnov 5347 3215 116 1742 200 74 
Arealul braşovean 66692 24487 23489 14773 260 3683 
Total 78308 33873 24270 15600 262 4301 

Sursa: Recensământul din 1930 
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• populaţia germană (inclusiv cea săsească) 
constituia comunităţi importante în Braşov (a 
treia din punct de vedere numeric) şi Râşnov, 
unde forma o treime din populaţie; 

• modificările ulterioare din structura etnică au 
fost influenţate de politicile etno-demografice, 
de schimbările de graniţă, de emigraţiile forţate 
sau de libera circulaţie a persoanelor; 

•  datele recensământului din 1992 relevă o 
predominare a populaţiei româneşti atât la 
nivelul întregii regiuni (90%) cât şi la cel al 
unităţilor administrativ-teritoriale, singura 
comunitate cu o pondere consistentă fiind cea a 
maghiarilor din municipiul Braşov. 

 
Tabelul 48. Structura naţională a populaţiei în anul 2002 

 
 Braşov Predeal Râşnov Azuga Buşteni Sinaia 

Total 284596 5615 15456 5213 10463 12512 
Români 258042 5447 14929 5128 10368 12218 
Maghiari 23176 125 332 40 25 113 
Ţigani 762 16 26 21 44 134 
Ucraineni 56 0 0 0 0 1 
Germani 1717 21 155 19 15 17 
Lipoveni 103 2 4 2 2 4 
Turci 64 1 1 0 1 3 
Tătari 14 0 0 0 0 0 
Sârbi 12 0 0 0 1 0 
Slovaci 4 0 0 0 0 0 
Bulgari 13 1 0 0 1 0 
Croaţi 6 0 0 0 0 1 
Greci 71 0 2 0 2 1 
Evrei 120 0 0 0 1 0 
Cehi 393 2 7 3 3 20 
Nedeclarată 42 0 0 0 0 0 

 
• modificările survenite au 

fost nesemnificative în cei 
zece ani de tranziţie politică 
şi economică, doar 
comunitatea maghiară din 
Braşov şi cea germană din 
Râşnov s-a redus cu mai 
mult de un procent; 

• populaţia românească a 
devenit majoritară în 

Tabelul 47. Evoluţia numărului 
de germani în oraşele braşovene 

 
An Număr 

1850 10701 
1900 13859 
1930 14773 
1941 18007 
1956 11758 
1966 11680 
1977 11289 
1992 3865 
2002 1893 

Tabelul 49. Modificări etnice între ultimele două 
recensăminte 

 
 Români Maghiari Germani Ţigani 

Braşov 1,85 -1,60 -0,45 0,11 
Predeal 0,73 -0,50 -0,15 -0,14 
Râşnov 2,02 -0,56 -1,57 0,08 
Azuga 0,27 -0,02 -0,18 -0,01 
Buşteni 0,30 -0,25 -0,22 0,21 
Sinaia -0,38 -0,05 -0,12 0,57 
Total 1,63 -1,37 -0,46 0,12 
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proporţie de peste 90% în toate oraşele, atingând chiar 99% în oraşul Buşteni; 
• nu s-au înregistrat creşteri semnificative în cazul populaţiei rrome, iar maghiarii şi 

germanii au scăzut ca număr şi pondere. 
 
d). Structura confesională 
Analiza aspectelor confesionale urmăreşte îndeaproape evoluţia şi repartiţia teritorială a 

grupurilor etnice datorită faptului că există o corespondenţă religioasă specifică fiecărei 
comunităţi culturale. Ca şi în cazul etniei, modificările intervenite după război au simplificat 
decisiv modelul confesional al  regiunii, religiile ortodoxă şi cele neoprotestante fiind singurele 
care au înregistrat creşteri ale ponderii, chiar dacă în valori absolute acelaşi fenomen a 
caracterizat şi toate confesiunile specifice maghiarilor. Scăderi bruşte au avut loc în cazul 
populaţiei urbane evanghelice, israelite şi greco-catolice, acestea din urmă fiind interzise de 
autorităţile comuniste în 1948, Biserica Română Unită cu Roma fiind desfiinţată iar adepţii 
acestei religii fiind forţaţi să treacă la ortodoxie.  

Faţă de 1992, ponderea populaţiei ortodoxe a crescut cu aproape două procente, la 87,2% 
chiar dacă în valori absolute aceasta s-a redus numeric. Acest fapt se datorează scăderii 
numărului de locuitori, uşor mai accentuat în cazul altor confesiuni. Cultele neoprotestante sunt 
singurele care au înregistrat creşteri, mai precis cel baptist şi penticostal. Toate aşezările sunt 
majoritar ortodoxe. Cultul romano-catolic deţine comunităţi mai importante în  Braşov şi Râşnov, 
reformat şi unitarian în Braşov, iar creştin după evanghelie în Râşnov. 
 

Tabelul 50. Structura confesională în anul 2002 
 

 Braşov Predeal Râşnov Azuga Buşteni Sinaia Total 
Ortodoxă 244220 5323 14378 5011 10202 12074 291208 
Romano-catolică 15790 180 420 104 50 217 16761 
Reformată 7193 18 97 10 14 13 7345 
Penticostală 1610 3 47 14 35 4 1713 
Greco-catolică 2926 23 33 11 23 39 3055 
Baptistă 963 6 8 13 29 26 1045 
Adventistă 762 2 39 6 29 27 865 
Musulmană 180 - - - - 9 191 
Unitariană 2573 6 23 3 1 10 2616 
Creştin după evanghelie 860 2 178 21 3 32 1096 
Evangh. sinodo-presbit. 2205 14 81 3 8 3 2314 
Evanghelică 1889 11 96 1 31 37 2065 
Alte religii 2329 9 51 13 2 8 2412 
Fără religie, atei, ned. 924 18 3 3 1 13 962 

 
3.2. Resursele socio-umane 

 
3.2.1. Învăţământul 

 Componenta educaţională este una de excepţie în sistemul urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov. Pe baza componentei educaţionale, teritoriul analizat este 
foarte important pentru jumătatea de sud a Transilvaniei, prin faptul că dispune de o 
infrastructură de resort completă şi complexă. Unele instituţii se remarcă printr-o tradiţie 
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îndelungată, şi o recunoaştere la nivel naţional, datorită calităţii actului educaţional, reliefat prin 
rezultate pozitive, obţinute cu ocazia diverselor concursuri naţionale şi internaţionale.  
 Învăţământul este integrat pe verticală (există toată structura de învăţământ, de la cel 
preşcolar până la cel universitar şi post-universitar - în Municipiul Braşov) şi pe orizontală (este 
reprezentat în restul teritoriului, prin componentele sale preuniversitare). 
 Analiza principalilor parametri educaţionali din regiunea investigată este efectuată, în 
prezentul material, pentru fiecare ciclu educaţional în parte (de la cel preşcolar la cel universitar 
şi post-universitar), fiind surprinse principalele trăsături specifice. 

Infrastructura aferentă ciclului preşcolar prezintă următoarele aspecte (tabelul 51):  
• există un număr total de 75 centre de grădiniţă funcţionale, fiecare (cu excepţia a 5 

instituţii din arealul central al Municipiului Braşov) având alocate un număr suficient 
de locuri destinate desfăşurării actului educaţional preşcolar;  

• contingentul de copii preşcolari înscrişi este de 7683, suficient (uneori excedentar) 
pentru acoperirea locurilor în grădiniţele de stat şi particulare, puse la dispoziţie de 
către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Inspectoratele Şcolare ale 
Judeţelor Braşov şi Prahova; 

• din cele 75 grădiniţe şi secţii de grădiniţe, ponderea cea mai mare este deţinută de 
către instituţiile de stat (65 grădiniţe - 86,67% din total); 

• funcţionează şi un număr de 10 grădiniţe particulare, acreditate de către autorităţile de 
resort, acestea deţinând o pondere de doar 13,33% din numărul total (este o valoare 
mai redusă decât în statele dezvoltate din Uniunea Europeană, unde instituţiile private 
deţin ponderi de până la 50,00%);  

• calitatea infrastructurii şi a materialului didactic se ridică, în marea majoritate a 
cazurilor (mai ales în cele din mediul urban), la expectanţele educaţionale actuale, 
fapt favorabil, care trebuie însă extins la nivelul fiecărei instituţii de acest gen, din 
fiecare localitate a teritoriului analizat; 

• valoarea regională medie a raportului dintre numărul de copii preşcolari înscrişi la 
grădiniţă şi numărul de grădiniţe este de 102,44 copii/grădiniţă, ceea ce în viziunea 
pedagogilor români înseamnă o cifră corectă, ce se încadrează în parametri de calitate 
şi cantitate ai sistemului educaţional românesc;  

• faţă de această medie regională, valori mai ridicate apar în cazul a două localităţi, 
respectiv Braşov (117,37) şi Râşnov (118,00); cele mai reduse valori (presiune redusă 
a preşcolarilor/grădiniţe) se înregistrează în cazul localităţilor: Ghimbav (55,00 
copii/grădiniţă), Predeal (47,00), Buşteni (46,40) şi Sinaia (41,29);     

• din cele 75 grădiniţe existente, 10 sunt private, fiind destinate formelor de educaţie 
timpurie sau modulului educaţional step by step. Surprinde, totuşi, la nivel teritorial, 
numărul redus de grădiniţe particulare, deoarece ele reprezintă o formă educaţională 
agreată în Uniunea Europeană, tocmai datorită faptului că grupele de lucru au un 
efectiv redus de copii, spre deosebire de modul de organizare a actului educaţional în 
grădiniţele de stat; 

• procentul componentei preşcolare deţine o pondere redusă în cadrul populaţiei totale 
din teritoriul analizat (valoarea medie regională fiind de doar 2,25%);  

• faţă de valoarea medie regională, se remarcă, cu valori egale sau superioare, 
localităţile Râşnov (2,97%), Buşteni (2,25%) şi Sinaia (2,36%); în restul localităţilor, 
valorile sunt inferioare,  minima fiind înregistrată în cazul localităţii Azuga (1,57%); 
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Tabelul 51. Situaţia ciclului educaţional preşcolar din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov (2008) 

                         

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/ 
Comuna 

Localităţi 
componente/Sate 

aparţinătoare 

Număr 
grădiniţe/ 

secţii de stat 
/particulare 

Preşcolari 
înscrişi la 
grădiniţă 

Populaţia 
totală* 

Raport 
(%) 

1. Braşov Braşov 45+9 6338 282525 2,24 
2. Ghimbav Ghimbav 1+1 110 5278 2,08 
3. Cristian Cristian 1 68 4119 1,65 
4. Râşnov 
5. Râşnov Râşnov Romacril 4 472 15887 2,97 

6. Predeal 
7. Pârâul Rece 
8. Timişul de Jos 
9. 

Predeal 

Timişul de Sus 

2 94 5239 1,79 

10. Azuga Azuga 1 80 5099 1,57 
11. Buşteni 
12. Buşteni Poiana Ţapului 5 232 10292 2,25 

13. Sinaia Sinaia 7 289 12250 2,36 

14. Total 75 7683 340749 2,25 

Notă: Sunt valori orientative cu care operează Inspectoratele Şcolare. 
Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 

 
• situaţia menţionată nu este deloc una încurajatoare, ea reflectând un comportament 

demografic discret al populaţiei din teritoriul analizat, care în timp va atenta serios la 
vitalitatea sistemelor de aşezări; în atare condiţii, dacă fenomenul continuă, se va 
ajunge în situaţia în care contingentul de copii preşcolari va fi din ce în ce mai redus, 
viabilitatea instituţiilor aferente ciclului preşcolar va dispare şi, în consecinţă, unităţile 
respective se vor închide, fapt nedorit de nimeni, deoarece implică importante 
consecinţe negative.  

Plecând de la această realitate, se impun o serie de măsuri pentru ciclul preşcolar de 
instruire a copiilor, ce trebuie să reflecte atenţia care i se acordă, precum: 

• menţinerea în fiecare localitate a unei grădiniţe, ca celulă elementară de dobândire a 
unui comportament etico-social pozitiv;  

• încadrarea pe fiecare post numai cu personal specializat;  
• oferirea de posibilităţi personalului didactic din ciclul preşcolar pentru o pregătire 

profesională continuă;  
• dotarea corespunzătoare cu mobilier adecvat şi material didactic diversificat;  
• educarea preşcolarilor în spiritul colectivităţii locale, cu scopul prezervării şi 

amplificării spiritului local şi regional etc.  
Aceste acţiuni trebuie să reprezinte rezultatul unei acţiuni concertate a cel puţin trei 

parteneri educaţionali: instituţia de educaţie preşcolară, factorii de decizie locali şi părinţii, 
aceştia din urmă ca beneficiari indirecţi ai actului educaţional. 
  

Cuantificarea datelor referitoare la ciclul şcolar primar (clasele I-IV) şi compararea lor 
cu anii precedenţi relevă următoarea situaţie în sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov (tabelul 52): 
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• contingentul de elevi a scăzut treptat după anul 1990, însă în ultimii 2-3 ani se 
remarcă o uşoară creştere. Totuşi, spre deosebire de alte areale din judeţele Braşov şi 
Prahova, în spaţiul analizat situaţia nu este încă critică (domină net aşezările de tip 
urban care au complexitate, viabilitate şi rezilienţă net superioare aşezărilor de tip 
rural), existând în toate localităţile componente ale teritoriului un număr suficient de 
elevi de ciclu primar, pentru funcţionarea fiecărei celule educaţionale elementare 
(şcoala primară); 

• trendul negativ de scădere a numărului de elevi trebuie însă inhibat, pentru a putea 
rămâne cel puţin în coordonatele actuale în toate localităţile. În unele unităţi 
administrativ-teritoriale (ex. Ghimbav - 132 elevi,  Cristian - 101 elevi, Predeal - 125 
elevi), situaţia ar putea deveni dificilă, prin faptul că, nefiind îndeplinit la un moment 
dat, numărul minim de elevi pentru funcţionarea şcolii primare existente, aceasta ar 
putea fi închisă, elevii de ciclu primar fiind orientaţi către alte instituţii şcolare 
viabile.  

• funcţionează un număr de 41 entităţi educaţionale de ciclu primar, în care beneficiază 
de actul educaţional un număr de 10549 elevi; toate aceste entităţi şcolare primare, 
reprezintă secţii ale unor şcoli de ciclu gimnazial sau liceal; 

• numărul cel mai mare de instituţii şcolare primare este înregistrat în municipiul 
Braşov (29), urmat de oraşele Râşnov şi Buşteni (câte 3 în fiecare localitate) şi de 
oraşul Sinaia (2); în restul localităţilor funcţionează câte o singură secţie şcolară de 
ciclu primar; 

• valoarea medie regională a raportului dintre numărul de elevi/entitate şcolară primară 
în sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov este de 
257,29 mai ridicat faţă de valoarea medie la nivel naţional;  

• încadrarea cu personal didactic este corectă, funcţionând un număr de 514 cadre 
didactice (învăţători); toate cadrele didactice angajate în instituţiile şcolare primare 
din teritoriul analizat au studii de specialitate;  

• valoarea medie regională a raportului dintre numărul de elevi şi numărul de cadre 
didactice este de 20,52 elevi/învăţător. Media este una pozitivă, încadrându-se în 
rigorile educaţionale ale Uniunii Europene şi reflectă o stare de normalitate, rezultată 
din două motive: încadrarea corectă cu personal didactic şi numărul de elevi de ciclu 
primar; 

• faţă de valoarea medie regională, se remarcă localităţile Braşov (18,78 
elevi/învăţător) şi Râşnov (20,63 elevi/învăţător), care prezintă o situaţie cu adevărat 
favorabilă. În cazul localităţilor Ghimbav (33,00 elevi/învăţător), Cristian (33,67), 
Predeal (31,25), Azuga (43,80), Buşteni (38,50) şi Sinaia (35,08) trebuie însă 
intervenit rapid, pentru reducerea valorilor, prin încadrarea de personal didactic de 
specialitate. În statele dezvoltate din Uniunea Europeană, valoarea indicatorului 
menţionat este de 15-20 elevi/cadru didactic. 

 
Tabelul 52. Situaţia ciclului şcolar primar din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 

Braşov (2008) 
              

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/ 
Comuna 

Localităţi 
componente/Sate 

aparţinătoare 

Număr 
şcoli/secţii 

I-IV 
Număr 

elevi 
Număr 

învăţători 
Raport 

elevi/învăţător 

1. Braşov Braşov 29 8417 448 18,79 
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2. Ghimbav Ghimbav 1 132 4 33,00 
3. Cristian Cristian 1 101 3 33,67 
4. Râşnov 
5. Râşnov Râşnov Romacril 3 619 30 20,63 

6. Predeal 
7. Pârâul Rece 
8. Timişul de Jos 
9. 

Predeal 

Timişul de Sus 

1 125 4 31,25 

10. Azuga Azuga 1 219 5 43,80 
11. Buşteni 
12. Buşteni Poiana Ţapului 3 308 8 38,50 

13. Sinaia Sinaia 2 421 12 35,08 
14. Total 41 10549 514 20,52 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
 
 Dintre coordonatele majore care trebuie să jaloneze vitalitatea şi funcţionalitatea ciclului 
şcolar primar din teritoriul analizat se remarcă:  

• menţinerea unităţilor de învăţământ în fiecare localitate;  
• încadrarea pe posturi (şi pe viitor) numai a personalului specializat;  
• igienizarea şi modernizarea continuă a spaţiilor de învăţământ (majoritatea 

instituţiilor educaţionale de ciclu primar din perimetrul analizat dispun de spaţii 
moderne, utilate corespunzător);  

• introducerea în Curricullumul la decizia şcolii a unor discipline ce vizează pregătirea 
elevilor către deprinderile practice specifice zonei, pentru a deveni ulterior buni 
meseriaşi. 

 
 Ciclul educaţional gimnazial se caracterizează printr-o dinamică deosebită, situaţie care 
se încadrează în realitatea existentă la nivelul întregii ţări. Dinamica constă într-un trend care 
propune comasarea unităţilor şcolare pentru a le face mai viabile, încadrarea cu personal 
calificat, dotarea cu material didactic şi aplicativ de actualitate, concentrarea mijloacelor 
financiare etc. 
 Radiografierea coordonatelor de funcţionare a învăţământului gimnazial din sistemul 
urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov pune în evidenţă următoarele 
specificităţi existente (tabelul 53).  

• instituţiile şcolare de ciclu gimnazial deţin un număr mare (identic cu ciclul şcolar 
primar), fapt ce induce o situaţie de favorabilitate pentru teritoriul analizat (la nivel 
naţional, numărul şcolilor de ciclu gimnazial este mult mai redus decât cele de ciclu 
primar); 

• în ciclul gimnazial sunt înscrişi un număr de 11399 elevi, rezultând o valoare 
regională medie de 278,02 elevi/instituţie şcolară de ciclu gimnazial; cu această 
valoare, arealul analizat prezintă valori mai ridicate faţă de media existentă la nivel 
naţional; 

• faţă de valoarea regională medie, singura localitate cu valori superioare este 
Municipiul Braşov (317,76 elevi/şcoală gimnazială.  

• în toate celelalte localităţi, numărul de elevi/şcoală de ciclu gimnazial este inferior 
mediei regionale şi net inferior Municipiului Braşov; de remarcat, în sens negativ, 
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sunt localităţile Cristian (128 elevi/şcoală gimnazială), Predeal (171) şi Ghimbav 
(207);  

• deocamdată, se remarcă în toate localităţile existenţa unui număr suficient de elevi 
pentru funcţionarea eficientă a instituţiei respective;  

• unii elevi din arealul rural al sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov preferă să acceseze şcolile gimnaziale orăşeneşti şi municipale, 
pentru simplul fapt că oferta educaţională este mai diversificată (în primul rând 
cursurile intensive de limbi străine), dotarea şcolilor este superioară iar personalul 
este în totalitate specializat; 

• încadrarea cu personal didactic, la nivelul ciclului şcolar gimnazial din teritoriul 
analizat, propune o situaţie pozitivă, demnă de luat în calcul, respectiv încadrarea în 
cerinţele educaţionale ale Uniunii Europene, din acest punct de vedere;  

• valoarea regională medie a numărului de elevi de ciclu gimnazial, raportată la 
numărul de cadre didactice existente, este de 11,46 elevi de gimnaziu/cadru didactic 
(media în cazul majorităţii statelor europene cu sistem educaţional performant - 
Finlanda, Norvegia, Germania etc., este de 10-15 elevi/cadru didactic);  

 
 Tabelul 53. Situaţia ciclului şcolar gimnazial din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 

Râşnov – Braşov (2008) 
                                 

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/ 
Comuna 

Localitatea Şcoli/secţii 
V-VIII Elevi Cadre 

didactice 

Raport 
elevi/cadru 

didactic 
1. Braşov Braşov 29 9215 754 12,22 
2. Ghimbav Ghimbav 1 207 18 11,50 
3. Cristian Cristian 1 128 16 8,00 
4. Râşnov 
5. Râşnov Râşnov Romacril 3 673 64 10,52 

6. Predeal 
7. Pârâul Rece 
8. Timişul de Jos 
9. 

Predeal 

Timişul de Sus 

1 171 15 11,40 

10. Azuga Azuga 1 248 16 15,50 
11. Buşteni 
12. Buşteni Poiana Ţapului 3 315 54 5,83 

13. Sinaia Sinaia 2 442 58 7,62 
14. Total 41 11399 995 11,46 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
 

• există, în acest sens, o serie de diferenţieri teritoriale. Spre exemplu, surprinde situaţia 
de favorabilitate a localităţii Buşteni (5,83 elevi de ciclu gimnazial/cadru didactic), 
prin comparaţie cu localitatea Azuga (15,50 elevi de ciclu gimnazial/cadru didactic), 
ambele încadrându-se în cerinţele educaţionale ale Uniunii Europene;  

• situaţia de favorabilitate excesivă a localităţii Buşteni (din acest punct de vedere) este 
doar aparentă, deoarece valoarea raportului menţionat nu este una indusă favorabil, ci 
este o rezultantă a reducerii treptate a numărului de elevi;  

• este surprinzător faptul că în sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov (din datele analizate, puse la dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar 
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Braşov şi Inspectoratul Şcolar Prahova) nu funcţionează nicio şcoală gimnazială 
privată şi nu este înregistrată nicio cerere de înfiinţare a unei astfel de instituţii; este 
un fapt negativ, credem, prin raportarea la spaţiul Uniunii Europene, care promovează 
structurile şi oferta educaţională privată. 

Dacă am încerca o analiză a eficienţei ciclului educaţional gimnazial din sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, prin prisma tuturor componentelor, ar 
trebui să stabilim două entităţi separate: componenta urbană, calitativ superioară şi componenta 
rurală, în care unele carenţe sunt evidente şi greu de surmontat. În cadrul primeia, atuurile sunt 
date de numărul suficient de elevi, calitatea personalului didactic, care are o formare specializată 
în totalitate şi o pregătire profesională continuă adecvată, dotarea şcolilor cu material didactic 
actual, existenţa laboratoarelor de specialitate în fiecare şcoală, accesibilitatea lejeră prin 
mijloacele de transport urbane, oferta educaţională bogată etc. Componenta rurală a ciclului 
gimnazial se confruntă cu câteva ameninţări reale, legate de reducerea (în anumite situaţii) a 
numărului de elevi şi implicit a funcţionării neeficiente, încadrarea pe posturi cu personal 
nespecializat, accesul mai greoi (în anotimpul rece îndeosebi), migraţia unei părţi a elevilor 
către şcolile din oraş, precaritatea igienizării, slaba dotare etc. Dacă se doreşte ca învăţământul 
rural să evolueze, sub aspect calitativ, atunci există o soluţie simplă, la nivel teoretic: să ajungă la 
nivelul calitativ (sub toate aspectele) al celui urban. Este însă un lucru greu de pus în aplicare, 
dar nu imposibil. 
 Componenta educaţională complementară şi de ucenici, intitulată generic „Şcoli de arte 
şi meserii” este bine reprezentată în arealul analizat, fapt argumentat de tradiţia economică (în 
special industrială şi turistică) a regiunii. Economia din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga 
– Predeal – Râşnov – Braşov este un element important pentru jumătatea de sud a Transilvaniei, 
acest fapt implicând existenţa unor instituţii şcolare formatoare de forţă de muncă necesară. Este 
de la sine înţeles că specializările existente în Şcolile de arte şi meserii sunt calate pe ramurile 
industriale, comerciale şi turistice (tabelul 54): alimentaţie, industria textilă, industria electrică, 
electrotehnică şi electronică, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului, mecanică, 
agroturism, industria auto etc. 
 
Tabelul 54. Specializări principale în structurile şcolare de Arte şi Meserii din sistemul urban Sinaia – Buşteni 

– Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (2008) 
                                   

Nr. 
crt Localitatea Instituţia şcolară în care 

funcţionează 

Categoria 
stat/ 

particular 
Domenii/Specializări existente 

1. Colegiul Tehnic „Maria 
Băiulescu” 

ŞAM 
de stat 

lucrător în alimentaţie;  
lucrător în tricotaje şi confecţii;  
lucrător în industria pielăriei 

2. Colegiul Tehnic „Iosif 
Şilimon” 

ŞAM 
de stat lucrători în industrie şi servicii 

3. Colegiul Tehnic „Remus 
Răduleţ” 

ŞAM 
de stat lucrători în industrie şi servicii 

4. Colegiul Tehnic „Mircea 
Cristea” 

ŞAM 
de stat lucrători în industrie şi servicii 

5. Colegiul Tehnic „Sfinţii 
Voievozi” 

ŞAM 
de stat 

tehnician prelucrări mecanice; 
tehnician electromecanic  

6. Colegiul Tehnic „Astra” ŞAM 
de stat lucrători în industrie şi servicii 

7. 

Braşov 

Grup Şcolar de Turism şi 
Alimentaţie Publică  

ŞAM 
de stat lucrător în alimentaţie 
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8. 
Colegiul Tehnic de 
Construcţii şi Arhitectură 
„Christian Kertsch” 

ŞAM  
de stat 

lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 
tehnologic; 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze; 
zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 

9. Grup Industrial „Auto” ŞAM  
de stat 

mecanic auto; 
electrician auto; 
tinichigiu auto 

10. Colegiul Tehnic Feroviar ŞAM  
de stat 

lucrători în domeniul transporturilor 
feroviare 

11. Grup Şcolar Silvic „Dr. 
Nicolae Rucăreanu” 

ŞAM  
de stat 

lucrători în domeniul exploatării forestiere şi 
prelucrării lemnului 

12. Râşnov Grup Şcolar Industrial  ŞAM  
de stat lucrători în industrie şi servicii 

13. Predeal Liceul Teoretic „Mihail 
Săulescu” 

ŞAM  
de stat lucrător în alimentaţie 

14. Buşteni Grup Şcolar „Ion Kalinderu” ŞAM  
de stat 

lucrător în alimentaţie (ospătar); 
lucrător în alimentaţie (bucătar) 

15. Sinaia Colegiul „Mihail 
Cantacuzino” 

ŞAM  
de stat 

lucrător în alimentaţie (ospătar); 
lucrător în alimentaţie (bucătar); 
lucrător în turism 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
 

 Funcţionează un număr de 16 astfel de instituţii (tabelul 55), prezente în localităţile 
Braşov (12), Răşnov (1), Predeal (1), Buşteni (1) şi (Sinaia (1). Înglobează în structurile lor un 
număr de 4758 elevi, potenţiali angajaţi în ramurile economice (agricole, comerciale, industriale 
şi de servicii) din judeţele Braşov, Prahova şi din cele învecinate. Se remarcă existenţa în 
Municipiul Braşov a două şcoli private de arte şi meserii (din cele 12 existente). Realitatea ne 
permite o apreciere pozitivă referitoare la importanţa care se acordă acestei forme de specializare 
profesională. Structura pe meserii a elevilor evidenţiază o adaptare concretă la piaţa muncii din 
Judeţele Braşov şi Prahova.  
 

Tabelul 55. Situaţia şcolilor complementare şi de ucenici (ŞAM) şi a şcolilor tehnice de maiştri (ŞTM) din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (2008) 

                                  
Nr. 
crt. 

Municipiul/Oraşul/ 
Comuna Localitatea Număr secţii 

ŞAM/ŞTM Elevi Cadre 
didactice Raport 

1. Braşov Braşov 12 3731 123 30,33 
2. Ghimbav Ghimbav 0 0 0 0 
3. Cristian Cristian 0 0 0 0 
4. Râşnov 
5. Râşnov Râşnov Romacril 1 247 9 27,44 

6. Predeal 
7. Pârâul Rece 
8. Timişul de Jos 
9. 

Predeal 

Timişul de Sus 

1 86 3 28,67 

10. Azuga Azuga 0 0 0 0 
11. Buşteni 
12. Buşteni Poiana Ţapului 1 429 17 25,24 

13. Sinaia Sinaia 1 265 10 26,50 
14. Total 16 4758 162 29,37 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
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Totuşi, se impune o pliere şi o distribuire în teritoriu a specializărilor, în conformitate cu 
specificul local. Este de apreciat existenţa şcolilor de arte şi meserii, cu specializări din domeniul 
industriei şi serviciilor, ele fiind principalele instituţii formatoare ale forţei de muncă locale. 
 În ŞAM-urile din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 
activează un număr total de 162 cadre didactice de specialitate, rezultând o medie regională de 
29,37 elevi/cadru didactic, ce se încadrează în planul operaţional al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Nu există diferenţieri semnificative în valoarea medie regională şi valorile 
înregistrate pentru fiecare localitate în parte care deţine astfel de structuri educaţionale. 
 Considerăm că ar putea fi implementate Şcoli de Arte şi Meserii şi în celelalte unităţi 
administrativ-teritoriale din arealul analizat (Ghimbav, Cristian şi Azuga). 
 ŞAM-urile din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 
formează structuri educaţionale înglobate grupurilor şcolare, liceelor teoretice şi colegiilor 
tehnice existente. 
 
 Învăţământul liceal este foarte bine reprezentat în teritoriul dat, aici existând licee de 
mare tradiţie, de referinţă la nivel naţional şi chiar internaţional. Este acoperită, prin oferta 
educaţională, întreaga pleiadă de specializări, competenţa cadrelor didactice fiind în majoritatea 
cazurilor ireproşabilă, lucru probat de rezultatele elevilor, cu prilejul diverselor concursuri 
şcolare. 
 În spaţiul analizat funcţionează un număr de 34 instituţii şcolare liceale (tabelul 56) de 
stat (colegii naţionale, colegii tehnice, licee, grupuri şcolare, şcoli normale) de stat şi private, 
totalizând un număr de 16949 elevi. Instituţiile liceale sunt prezente în localităţile Braşov (29), 
Râşnov (1), Predeal (1), Azuga (1), Buşteni (1) şi Sinaia (1).  

Numărul mediu de elevi de liceu/cadru didactic, la nivelul întregului teritoriu analizat, 
propune o valoare de 11,75 elevi de liceu/cadru didactic cu care se încadrează, pe deplin, în 
rigorile educaţionale ale Uniunii Europene şi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Faţă de valoarea regională medie a indicatorului analizat, se remarcă cu valori superioare (nu 
neapărat pozitive sau negative) localităţile Braşov (11,85 elevi/cadru didactic), Predeal (11,83 
elevi/cadru didactic) şi Sinaia (12,69 elevi/cadru didactic); în restul localităţilor valorile sunt 
inferioare mediei regionale, astfel: Râşnov (9,90 elevi/cadru didactic), Azuga (7,85 elevi/cadru 
didactic) şi Buşteni (11,10 elevi/cadru didactic). 
 

 Tabelul 56. Situaţia ciclului şcolar liceal şi post-liceal din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov (2008) 

              
Nr. 
crt. Localitatea Instituţia liceală Număr 

elevi 
Număr cadre 

didactice Raport Categoria 
de stat/privat 

1. Colegiul Naţional „Andrei 
Şaguna” colegiu naţional de stat 

2. Colegiul Naţional „Dr. I. 
Meşotă”  colegiu naţional de stat 

3. Colegiul Naţional 
„Unirea” colegiu naţional de stat 

4. Colegiul Naţional „Andrei 
Bârseanu” colegiu naţional de stat 

5. 
Colegiul Naţional de 
Informatică „Grigore 
Moisil” 

colegiu naţional de stat 

6. 

Braşov 

Colegiul Naţional „Aprily 

14899 1257 11,85 

colegiu naţional de stat 
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Lajos” 

7. Colegiul de Ştiinţe ale 
Naturii „Emil Racoviţă” colegiu naţional de stat 

8. Colegiul Tehnic „Maria 
Băiulescu” colegiu tehnic de stat 

9. Colegiul Tehnic „Iosif 
Şilimon” colegiu tehnic de stat 

10. Colegiul Tehnic „Remus 
Răduleţ” colegiu tehnic de stat 

11. Colegiul Tehnic „Mircea 
Cristea” colegiu tehnic de stat 

12. Colegiul Tehnic „Sfinţii 
Voievozi” colegiu tehnic de stat 

13. Colegiul Tehnic „Astra” colegiu tehnic de stat 
14. Liceul „Andrei Mureşanu” liceu teoretic de stat 

15. Colegiul de Ştiinţe 
„Grigore Antipa” colegiu de ştiinţe de stat 

16. Liceul cu Program Sportiv liceu sportiv de stat 

17. Liceul de Arte Plastice 
„Hans-Mattis Teutsch” liceu vocaţional de stat 

18. Liceul de Muzică „Tudor 
Ciortea” liceu vocaţional de stat 

19. Liceul Teoretic „Johanes 
Honterus” liceu teoretic de stat 

20. Liceul Teoretic „Nicolae 
Titulescu” liceu teoretic de stat 

21. Liceul Teoretic 
„Constantin Brâncoveanu” liceu teoretic de stat 

22. Grup Şcolar de Turism şi 
Alimentaţie Publică grup şcolar de stat 

23. 
Colegiul Tehnic de 
Construcţii şi Arhitectură 
„Christian Kertsch” 

colegiu tehnic de stat 

24. Grup Industrial „Auto” grup şcolar industrial de 
stat 

25. Colegiul Tehnic Feroviar colegiu tehnic de stat 

26. Grup Şcolar Silvic „Dr. 
Niculae Rucăreanu” grup şcolar de stat 

27. 
Seminarul Teologic Liceal 
Ortodox „Dumitru 
Stăniloaie” 

seminar teologic liceal 
de stat 

28. Liceul „FEG” liceu particular 
29. 

Braşov 

Liceul „Europa Unită” 

  

 

liceu particular 

30. Râşnov Grup Şcolar Industrial 574 58 9,90 grup şcolar industrial de 
stat  

31. Predeal Liceul Teoretic „Mihai 
Săulescu” 272 23 11,83 liceu teoretic de stat 

32. Azuga Liceul Teoretic 102 13 7,85 liceu teoretic de stat 

33. Buşteni Grupul Şcolar „Ion 
Kalinderu” 455 41 11,10 grup şcolar de stat 

34. Sinaia Colegiul „Mihail 
Cantacuzino” 647 51 12,69 colegiu tehnic de stat 

35. Total 16949 1443 11,75 34 
Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
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 Numărul de instituţii şcolare liceale şi tipurile lor sunt ancorate în realitatea teritorială, 
reflectând necesităţile educaţionale ale judeţelor Braşov şi Prahova, precum şi ale spaţiului sud-
transilvan românesc: 

• pentru pregătirea şcolară destinată dobândirii unei culturi generale solide şi dobândirii 
unor competenţe lingvistice certe există un număr de 13 colegii naţionale şi licee 
teoretice, care satisfac toate necesităţile elevilor în acest sens; dintre acestea, 11 sunt 
prezente în Municipiul Braşov şi în localităţile Predeal şi Azuga (câte o instituţie în 
fiecare);   

• 3 instituţii şcolare sunt destinate pregătirii elevilor talentaţi în domeniul artei, precum 
şi celor capabili fizic pentru performanţe sportive, toate prezente în Municipiul 
Braşov;  

• dezvoltarea industrială a regiunii respective şi diversitatea ramurilor economice au 
impus existenţa unui număr de 15 instituţii liceale de profil (colegii tehnice, grupuri 
şcolare industriale, economice şi administrative, colegii de ştiinţe); 

• se adaugă un seminar liceal teologic ortodox, destinat pregătirii de specialitate, ce 
funcţionează în Municipiul Braşov; 

• din cele 34 instituţii liceale existente, 32 sunt de stat iar două aparţin domeniului 
educaţional privat, fiind acreditate de către ministerul de resort, sub a cărui tutelă 
funcţionează. 

 Încadrarea personalului educaţional în toate instituţiile liceale din sistemul urban Sinaia – 
Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov respectă principiul calităţii (nu există profesori 
care să nu aibă o pregătire de specialitate). 
 Dintre ameninţările cu care se confruntă învăţământul liceal din spaţiul analizat putem 
aminti: absenteismul de la ore (înregistrat mai ales în liceele situate la periferie); prezenţa redusă 
(sau inexistenţa) a contractelor cu entităţile din domeniul economic, potenţiale angajatoare; slaba 
dotare a atelierelor şcolare destinate profilului de specializare (în unele situaţii); securitatea slabă 
a elevilor în liceele mărginaşe etc; 
 Orientarea instituţiilor liceale din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov ar trebui să vizeze fortificarea mai precisă a anumitor domenii de specializare 
cu mare cerere pe piaţa muncii: specializări economice, informatică, electronică, comunicaţii, 
specializări agrare şi conexe (mecanică agricolă, montanologie, domeniul veterinar, horticultură 
etc), construcţii, turism etc. 
 

Învăţământul post-liceal se află în strânsă legătură cu cel liceal, fiind corelat proporţional 
cu numărul de locuitori, resursele şi specializările economice ale celor două judeţe (Braşov şi 
Prahova). Şcolile post-liceale s-au orientat corect în ceea ce priveşte oferta educaţională, 
propunând specializări cu debuşeu direct şi imediat către piaţa muncii.  
 Sunt prezente trei instituţii post-liceale (una de stat şi două private), în Municipiul Braşov, 
în ele activând un număr de 611 cursanţi. 
 Analizând oferta specializărilor în aceste şcoli post-liceale ne dăm cu uşurinţă seama de 
importanţa Municipiului Braşov în domeniul educaţiei şi al sănătăţii. Practic, specializările post-
liceale constituie o legătură directă între cele două domenii de mare reverberaţie socială. Totuşi, 
considerăm că lipsesc din oferta post-liceală educaţională o serie de specializări de mare 
actualitate precum cele din domeniul agro-zootehnic, activităţilor turistice, informatică etc.  

 Componenta instituţiilor educaţionale vocaţionale şi a celor orientate pe nevoi speciale, 
este, de asemenea bine ancorată în structura educaţională din sistemul urban Sinaia – Buşteni – 
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Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov. Sub autoritatea ISJ Braşov şi ISJ Prahova, funcţionează un 
număr de 21 astfel de instituţii educaţionale cu profil special: 

• pentru elevii cu valenţe şi potenţial fizic deosebit, funcţionează un număr de 6 
instituţii cu programe complexe de pregătire sportivă, astfel: 3 în municipiul Braşov 
şi câte una în localităţile Râşnov, Predeal şi Sinaia; 

• elevii dotaţi în domeniul muzicii şi artelor plastice beneficiază de un număr de 4 
instituţii de specialitate (2 în Braşov şi câte una în localităţile Râşnov şi Sinaia); 

• se remarcă existenţa a 7 centre educaţionale pentru copiii cu diverse tipuri de 
deficienţe (4 în Braşov; 1 în Buşteni şi 2 în Sinaia), în care modulele educaţionale 
sunt adecvate şi orientate pe tipurile de deficienţe de care suferă respectivii elevi; 

• pregătirea teologică de specialitate ortodoxă este asigurată de către Seminarul 
Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloaie” din Braşov; celelalte culte nu deţin 
instituţii educaţionale în arealul analizat;   

• personalul didactic beneficiază de sprijin educaţional, de documentare şi informare de 
specialitate, în cadrul a 3 instituţii (2 în Braşov şi unul în Sinaia). 

Statutul special al acestor instituţii educaţionale de specialitate constă în existenţa unor 
module diferite de pregătire şcolară, precum şi în cotutela managementului lor (pe de o parte ISJ 
Braşov sau ISJ Prahova, iar pe de altă parte autorităţi din domeniul sportiv, religios, artistic, 
medical etc.). 
 

Tabelul 57. Reţeaua instituţiilor educaţionale speciale din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-
Râşnov-Braşov (2008) 

 
Nr. 
crt Localitatea Instituţia şcolară Profil educaţional 

1. Liceul cu Program Sportiv Braşov pregătire sportivă 

2. Liceul de Arte Plastice „Hans-Mattis 
Teutsch 

educaţie muzicală şi în domeniul artelor 
plastice 

3. Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” educaţie muzicală 

4. Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
„Dumitru Stăniloaie” 

pregătire teologică şi în domeniul 
asistenţei sociale 

5. Clubul Sportiv „Dinamo” pregătire sportivă 
6. Clubul Sportiv Şcolar „Braşovia” pregătire sportivă 
7. Palatul Copiilor Braşov educaţie complementară diversă 

8. Casa Corpului Didactic pregătire, documentare şi informare 
continuă pentru cadre didactice 

9. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Psihopedagogică 

educaţie complementară diversă; 
educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe; pregătire, documentare şi 
informare continuă pentru cadre 
didactice 

10. Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe 

11. Grădiniţa Specială  educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe 

12. 

Braşov 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă de 
Recuperare Hipoacuzi 

educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe auditive 

13. Clubul Sportiv Şcolar „Dinamo” pregătire sportivă 
14. Râşnov Clubul Elevilor  educaţie complementară diversă 
15. Predeal Clubul Sportiv Şcolar pregătire sportivă 
16. Buşteni  Şcoala cu clasele I-IV Preventoriul T.B.C.  educaţie copii cu probleme medicale 
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17. Şcoala Sanatorială educaţie copii cu probleme medicale 

18. Centrul de Logopedie de pe lângă Şcoala 
„George Enescu” 

educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe de vorbire 

19. Clubul Copiilor şi Elevilor  educaţie complementară diversă 
20. Clubul Sportiv Şcolar Sinaia pregătire sportivă 

21. 

Sinaia 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică de 
pa lângă Şcoala „George Enescu”  

educaţie complementară diversă; 
educaţia modulară a copiilor cu 
deficienţe; pregătire, documentare şi 
informare continuă pentru cadre 
didactice 

22. Total 21 
Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 

 
 Analiza repartiţiei teritoriale şi calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice în 
arealul analizat pune în evidenţă o serie de atribute majore, unele pozitive, altele care trebuie 
surmontate în cel mai scurt timp. În învăţământul preuniversitar din sistemul urban Sinaia – 
Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov) activează un număr apreciabil de cadre didactice 
a căror pregătire profesională este certă, cunoştinţele de specialitate şi tactul lor pedagogic fiind 
regăsite în calitatea pregătirii profesionale a elevilor. Menţionăm faptul că ministerul de resort, 
prin reprezentanţii săi din teritoriu (ISJ Braşov, ISJ Prahova, Casa Corpului Didactic Braşov, 
Casa Corpului Didactic Prahova, Universitatea „Transilvania” Braşov etc.) oferă tuturor cadrelor 
didactice posibilitatea unei formări profesionale continue. Lor li se alătură programele destinate 
învăţământului rural. Partea negativă constă în faptul că încă mai există cadre didactice 
nespecializate în unele instituţii şcolare din mediul rural. 
 Aprecierea calitativă a personalului didactic relevă faptul că 98,00% din personalul 
didactic are o pregătire de specialitate, restul de 2% fiind format din cadre didactice 
nespecializate, fapt negativ, ce trebuie surmontat rapid. 
 La nivelul centrelor de unităţi administrativ-teritoriale, procentul deţinut de personalul 
didactic calificat este de 100%, valoare cu care se înscrie în media marilor oraşe ale României; 
situaţiile în care există încă personal didactic necalificat sunt prezente în unele localităţi 
componente. 
 Punctele forte ale indicatorului cadre didactice constau în:  

• procentul mediu ridicat al cadrelor calificate;  
• prezenţa numai a cadrelor didactice specializate în marea majoritate a instituţiilor 

şcolare;  
• dorinţa de perfecţionare continuă şi superioară (78 dintre cadrele didactice 

preuniversitare deţin titlul de doctor în ştiinţe);  
• rezultatele pozitive ale elevilor la diversele concursuri şcolare;  
• notorietatea care au indus-o unor instituţii preuniversitare (îndeosebi cele din arealul 

central al Municipiului Braşov) etc. 
 Punctele slabe existente la nivelul acestei componente nu sunt în număr mare, dar trebuie 
surmontate rapid: încadrarea cu personal didactic calificat în toate instituţiile şcolare; înscrierea a 
cât mai multor reprezentanţi ai învăţământului preuniversitar la cursuri de perfecţionare continuă, 
înscrierea la studii de masterat, studii doctorale etc. 

Un aspect cu mare relevanţă asupra vitalităţii şi eficienţei fenomenului educaţional este 
dat de gradul de ocupare cu elevi a sălilor de clasă şi a sălilor de sport omologate (tabelul 58). 
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Tabelul 58. Raportul elevi (I-postliceal)/săli de clasă-săli de sport din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-
Predeal-Râşnov-Braşov (2008) 

                                  

Nr. 
crt. 

Municipiul/Oraşul/ 
Comuna 

 
Elevi 

 

Săli de 
clasă/Laboratoar

e/Cabinete/ 
Ateliere şcolare 

Raport 
Elevi/Număr 

spaţii de lucru 

Săli de 
sport 

standard 

Raport 
elevi/săli de 

sport 

1. Braşov 36262 2239 16,20 52 697,35 
2. Ghimbav 339 18 18,83 1 339,00 
3. Cristian 229 16 14,31 1 229,00 
4. Râşnov 2113 78 27,09 1 2113,25 
5. Predeal 654 28 23,36 1 654,00 
6. Azuga 569 18 31,61 1 569,00 
7. Buşteni 1507 90 16,74 1 1507,00 
8. Sinaia 1775 88 20,17 1 1775,00 
9. Total 43448 2575 16,87 59 736,41 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, ISJ Braşov şi ISJ Prahova (2009) 
 

 Fenomenul analizat, cuantificat prin datele din tabelul de mai sus, evidenţiază câteva 
aspecte importante: 

• la nivelul întregului areal studiat, numărul sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor 
şi atelierelor şcolare, se ridică la cifra de 2575; mediu de elevi ce revine unei săli de 
clasă este unul echilibrat, fiind de 16,87 elevi/sală de clasă; valorile nu prezintă 
diferenţieri semnificative, valoarea maximă fiind înregistrată în cazul localităţii 
Azuga (31,61 elevi/sală de clasă), iar valoarea minimă în localitatea Cristian (14,31 
elevi/sală de clasă); 

• valoarea medie a numărului de elevi/sală de clasă în sistemul urban Sinaia – Buşteni 
– Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov indică existenţa unei infrastructuri şcolare 
suficiente pentru actualul număr de elevi; aprecierea este valabilă şi în cazul 
laboratoarelor şi a atelierelor şcolare. 

Situaţia este cu totul alta, în momentul în care se analizează raportul dintre numărul de 
elevi şi sălile de sport existente şi care îndeplinesc toate normele dimensionale şi de dotare în 
vigoare. Există un număr de 59 săli de sport omologate la standardele educaţionale impuse de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situaţia repartiţiei teritoriale a acestora fiind extrem de 
diferenţiată: 52 dintre ele sunt prezente în municipiul Braşov şi câte una în fiecare din celelalte 
localităţi. 

Valoarea medie a numărului de elevi/sală de sport omologată, în sistemul urban Sinaia – 
Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, este de 736,41 elevi, însă nu reflectă sub nicio 
formă o realitate teritorială, deoarece diferenţele de la o localitate la alta sunt destul de 
consistente. 
 
 Analiza informaţiilor privind infrastructura şcolară din arealul analizat pune în evidenţă 
existenţa unor instituţii şcolare moderne, dotate corespunzător, situaţie în care se încadrează, în 
primul rând, cele din centrul municipiul Braşov (colegiile naţionale, liceele teoretice, precum şi 
unele şcoli generale). În ansamblu, clădirile instituţiilor şcolare răspund cerinţelor de desfăşurare, 
în condiţii optime, a actului educaţional. Cu toate acestea trebuie să remarcăm că, în ultimul an, 
investiţiile în infrastructura şcolară nu s-au ridicat la nivelul necesităţilor existente. S-au 
desfăşurat lucrări de reparaţie capitală la doar 5 şcoli, lucrări de consolidare la trei instituţii, iar de 
fonduri şi lucrări de modernizare au beneficiat un număr de 29 şcoli.  
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 Învăţământul universitar şi post-universitar din sistemul urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov) este unul de calitate, prin prezenţa unor instituţii de profil 
de certă calitate universitară. Învăţământul universitar şi post-universitar se derulează în două 
dintre localităţile regiunii: Braşov şi Sinaia. În Municipiul Braşov funcţionează două instituţii 
universitare de stat (Universitatea „Transilvania” şi  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă). 
Lor li se adaugă Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, universitate particulară acreditată, cu 
sediul principal în localitatea menţionată şi o serie de extensii universitare ale unor universităţi de 
stat şi private din Bucureşti (Universitatea „Sextil Puşcariu” Bucureşti, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Fundaţia „Pro-
Universitate” Bucureşti, Institutul Bancar Român Bucureşti). În localitatea Sinaia funcţionează o 

extensie a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, 
universitate particulară 
acreditată de către MECI. 
 În structurile 
învăţământului superior sunt 
înscrişi un număr de peste 
32109 studenţi, în toate 
nivelurile aferente: licenţă, 
studii aprofundate, masterat, 
studii post-universitare şi 
doctorat. Repartiţia 
studenţilor în structurile 
universitare de stat şi cele 
private propune următoarele 
cifre: 17830 studenţi în 
învăţământul universitar de 
stat şi 14279 studenţi în 
învăţământul privat. 
Funcţionează un număr de 
1091 cadre didactice 
universitare (titulare şi 
asociaţi), din care 971 în 
universităţile de stat şi 120 în 
cele particulare. 
 

Fig. 39. Infrastructura 
educaţională 

 
 Principala instituţie de 
învăţământ superior este 
Universitatea „Transilvania” 
Braşov, structurată pe 16 
facultăţi, în care funcţionează 
în număr impresionat de 

specializări, din aproape toate domeniile educaţionale. Prezintă toate formele de învăţământ (zi, 
frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, masterat, doctorat, studii aprofundate, studii post-
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universitare), în toate aceste structuri ale sale fiind înscrişi un număr de 22196 studenţi, de a căror 
pregătire se ocupă un număr de 968 cadre didactice.   
 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” este destinată pregătirii universitare din 
domeniul militar şi cuprinde o singură facultate (Facultatea de Management Aeronautic). 
Înglobează un număr de 198 studenţi (repartizaţi în cadrul a 5 specializări existente) şi un număr 
de 58 cadre didactice militare şi civile. Funcţionează sub tutela a două ministere, respectiv 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Apărării. 
 În cadrul celorlalte instituţii de învăţământ superior funcţionează, de asemenea, o paletă 
vastă de specializări (economie, drept, sociologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport 
etc.), fiind o formă de învăţământ complementară (cel puţin în sens cantitativ) instituţiilor 
universitare de stat. 
 

3.2.2. Ocrotirea sănătăţii  
 Analiza infrastructurii medicale de primă intervenţie din sistemul urban Sinaia – Buşteni 
– Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov şi impactul elementelor acesteia în cadrul comunităţii 
regionale, se prezintă astfel (tabelul 59):  

• pentru o comunitate umană de 340749 locuitori, funcţionează în perimetrul sistemului 
urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, un număr de 3 
dispensare medicale, 13 cabinete medicale şcolare, 2 cabinete medicale studenţeşti şi 
187 de cabinete medicale individuale/grupate, aferente medicinei de familie; 

• valoarea medie regională a numărului de locuitori/cabinet medical (dispensar+cabinet 
şcolar+cabinet studenţesc+cabinet medical de familie) este de 1662,19 persoane; cifra 
menţionată depăşeşte cu mult valoarea medie din Uniunea Europeană, unde se 
promovează valori de 200-300 persoane/cabinet medical; 

• dispensarele medicale sunt localizate în localităţile Braşov (2) şi Sinaia (1), în timp ce 
cabinete medicale şcolare există în localităţile Braşov (11), Buşteni şi Sinaia (câte 
unul în fiecare), în timp ce singurele două cabinete medicale studenţeşti funcţionează 
în municipiul Braşov; 

• în schimb, există în fiecare unitate administrativ-teritorială din spaţiul analizat un 
număr mare de cabinete medicale de familie, acestea fiind practic principalele unităţi 
medicale de primă intervenţie şi constatare în derularea actului medical zilnic; 
repartiţia teritorială a cabinetelor medicale de familie (individuale sau grupate) este 
extrem de diferenţiată (ca număr), funcţie de mărimea demografică a localităţilor: 155 
în Municipiul Braşov, 11 în Râşnov, 5 în Buşteni, câte 4 în localităţile Ghimbav şi 
Predeal, câte 3 în Azuga şi Sinaia şi 2 în localitatea Cristian; 

• urbanul zonei analizate totalizează un număr de 185 cabinete medicale de familie, în 
timp ce singura entitate administrativ-teritorială rurală (Cristian) deţine două astfel de 
unităţi sanitare; 

• în toate unităţile administrativ-teritoriale ale sistemului urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, valoarea medie a numărului de locuitori/unitate 
medicală de primă intervenţie este mult mai mare decât în regiunile dezvoltate ale 
Uniunii Europene;  

• cu valori de sub 1000 locuitori/cabinet medical nu se distinge nici una din cele 8 
unităţi administrativ-teritoriale ce compun spaţiul analizat;  

• şapte unităţi administrativ-teritoriale se încadrează în ecartul 1000-2000 
locuitori/cabinet medical, după cum urmează: Predeal (1309,75 locuitori/cabinet 
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medical - este entitatea cu valoarea cea mai redusă a raportului menţionat şi, în 
consecinţă, cea mai favorabilă), Ghimbav (1314,50 locuitori/cabinet medical), 
Râşnov (1444,27 locuitori/cabinet medical), Braşov (1671,75 locuitori/cabinet 
medical), Azuga (1699,67 locuitori/cabinet medical), Buşteni (1715,33 
locuitori/cabinet medical); 

• cu valori cuprinse între 2000-2500 locuitori/cabinet medical (ipostaze total 
nefavorabile) se remarcă două unităţi administrativ-teritoriale, respectiv Cristian 
(2059,50 locuitori/cabinet medical) şi Sinaia (2450,00 locuitori/cabinet medical). 
Aceste două entităţi teritoriale se află în situaţia cea mai nefavorabilă, deoarece, aşa 
cum am arătat mai sus, în Uniunea Europeană sunt agreate valori ale raportului 
menţionat, de 200-300 locuitori/cabinet medical. 

 
Tabelul 59. Reţeaua cabinetelor medicale şi a dispensarelor din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-

Râşnov-Braşov (2008) 
                 

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/Comuna Locuitori Dispensare 

medicale 

Cabinete 
medicale 
şcolare 

Cabinete 
medicale 

studenţeşti 

Cabinete 
medicale 

public/privat 

Raport 
locuitori/ 

total  
cabinete 

1. Braşov 282525 2 11 2 155 1671,75 
2. Ghimbav 5278 0 0 0 4 1314,50 
3. Cristian 4119 0 0 0 2 2059,50 
4. Râşnov 15887 0 0 0 11 1444,27 
5. Predeal 5239 0 0 0 4 1309,75 
6. Azuga 5099 0 0 0 3 1699,67 
7. Buşteni 10292 0 1 0 5 1715,33 
8. Sinaia 12250 1 1 0 3 2450,00 
9. Total 340749 3 13 2 187 1662,19 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea de Sănătate Publică Braşov, 
Autoritatea de Sănătate Publică Prahova (2009)  

 
Prin urmare, putem enunţa o primă propunere la acest capitol, respectiv creşterea 

imediată a numărului de cabinete medicale de familie în fiecare unitate administrativ-teritorială a 
sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov ar trebui vizate, într-o 
primă fază, unităţile în care numărul de locuitori/cabinet medical depăşeşte valoarea de 2000 
locuitori/cabinet, iar în fazele următoare, este necesar să se ajungă, în toate unităţile 
administrativ-teritoriale din regiune, la cifrele promovate în Uniunea Europeană. 

Locaţiile în care funcţionează aceste instituţii sanitare de bază sunt acceptabile în 
majoritatea cazurilor, dispunând de condiţiile minime necesare pentru buna desfăşurare a actului 
medical primar. 

Infrastructura medicală destinată bunei desfăşurări a actului medical de dificultate 
sporită, care necesită spitalizare (spitale, paturi în spitale, ambulatorii), cea aferentă intervenţiilor 
de specialitate din domeniile (stomatologie, farmacie, analize medicale şi tehnică dentară), 
precum şi cea care vizează protejarea componentei de populaţie foarte tânără (creşe) din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov prezintă următoarea 
configuraţie şi repartiţie teritorială (tabelul 60). 

• funcţionează, la nivelul spaţiului analizat, un număr de 12 unităţi de tip spital, 
localizate în: Braşov (8), Predeal, Predeal, Azuga, Buşteni şi Sinaia (câte unul în 
fiecare);  
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• aceste unităţi medicale cuantifică un număr de 3355 paturi, ceea ce indică o valoare 
regională medie de 101,56 persoane/pat de spital în sistemul urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov; şi în acest caz, valoarea existentă depăşeşte cu 
mult normele Uniunii Europene, care indică o cifră optimă de 50 persoane/pat de 
spital, în arealele aparţinătoare acesteia; din cele 3355 paturi de spital existente, 3076 
sunt prezente numai în unităţile de profil din Municipiul Braşov (91,68% din total); 
restul localităţilor ce deţin spitale totalizează un număr de 279 paturi (8,32%). 

• realitatea impune o creştere a numărului de unităţi medicale cu paturi, la nivelul 
judeţului (pe de o parte) şi o mai adecvată distribuţie teritorială a lor, prin apariţia 
unor spitale şi în celelalte trei unităţi administrativ-teritoriale lipsite de astfel de 
instituţii (Ghimbav, Cristian şi Râşnov); 

• ambulatoriile de specialitate şi cele de spital (8 în total), sunt prezente în doar două 
localităţi, respectiv Braşov (7) şi Sinaia (1); 

• sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov totalizează un 
număr de 231 cabinete stomatologice, din care 211 sunt localizate în Municipiul 
Braşov (91,34% din totalul spaţiului analizat), 7 în localitatea Râşnov, 4 în Sinaia, 3 
în Ghimbav, câte 2 în Predeal şi Buşteni şi câte unul în localităţile Cristian şi Azuga;  

• şi în acest caz, se impune demararea unei acţiuni concertate, de creştere a numărului 
de cabinete stomatologice la nivelul întregului areal, dar cu precădere în mediul rural;  

 
Tabelul 60. Reţeaua sanitară din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-Râşnov-Braşov (2008) 

           

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/ 
Comuna 

Spitale Paturi în 
spitale Ambulatorii Cabinete 

stomatologice 

Farmacii/ 
depozite 

farmaceutice 
Creşe 

Laboratoare 
medicale/de 

tehnică 
dentară 

1. Braşov 8 3076 7 211 108 5 36 
2. Ghimbav 0 0 0 3 1 0 0 
3. Cristian 0 0 0 1 1 0 0 
4. Râşnov 0 0 0 7 2 0 1 
5. Predeal 1 40 0 2 1 0 2 
6. Azuga 1 114 0 1 3 0 2 
7. Buşteni 1 25 0 2 2 0 0 
8. Sinaia 1 105 1 4 6 0 5 
9. Total 12 3355 8 231 124 5 46 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea de Sănătate Publică Braşov, 
Autoritatea de Sănătate Publică Prahova (2009) 

 
• situaţia existentă în cazul farmaciilor este relativ similară cu cea a cabinetelor 

stomatologice (ca repartiţie teritorială), numărul total al acestora fiind mai redus (124 
în total); 108 farmacii sunt localizate în municipiul Braşov (87,09 %), 6 în Sinaia, 3 în 
Azuga, câte 2 în Râşnov şi Buşteni şi câte una în localităţile Ghimbav, Cristian şi 
Predeal; se impune, şi în această situaţie, demararea unei acţiuni de creştere a 
numărului de farmacii la nivelul întregului areal, dar în mod deosebit în celelalte 
localităţi decât Braşovul;  

• creşele (în număr de 5) sunt prezente doar în municipiul Braşov, fiind insuficiente şi 
în acest caz, în raport cu cerinţele mult mai mari din partea comunităţii locale; se 
impune creşterea urgentă a numărului de creşe în localitatea menţionată, precum şi 
apariţia a cel puţin unei instituţii de acest gen în fiecare localitate din spaţiul analizat; 
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• laboratoarele medicale/laboratoarele de tehnică dentară (46) sunt localizate exclusiv în 
entităţile urbane ale sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 
Braşov, excelând, în acest sens, municipiul Braşov (36 laboratoare - 78,26 % din 
total), urmat la mare distanţă de localităţile Sinaia (5 laboratoare), Predeal şi Azuga 
(câte 2 laboratoare) şi Râşnov (1 laborator). 

Analiza complexităţii infrastructurii medicale (pe toate palierele de intervenţie) face ca, la 
nivelul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, să se detaşeze 
net, în raport cu restul unităţilor administrativ-teritoriale existente, municipiul Braşov care 
prezintă o complexitate deosebită la acest capitol, extinzându-şi practic sfera de influenţă 
medicală în tot spaţiul analizat şi nu numai: 
 Infrastructura medicală din municipiul Braşov conţine următoarele elemente: 

• număr paturi în spitale (sector public) – 3076; 
• număr medici (sector public) – 842; 
• personal sanitar mediu (sector public) – 2105; 
• număr stomatologi (sector public) – 72; 
• număr paturi în creşe (sector public) – 215; 
• număr medici (sector privat) – 9; 
• număr farmacişti (sector public) – 15; 
• număr farmacişti (sector privat) – 166; 
• număr stomatologi (sector privat) – 82; 
• număr cabinete stomatologice (sector privat) – 149; 
• număr laboratoare medicale (sector privat) – 5; 
• număr laboratoare de tehnică dentară (sector privat) – 30; 
• număr farmacii (sector privat) – 80; 
• număr puncte farmaceutice (sector privat) – 1; 
• număr policlinici (sector privat) – 3; 
• număr depozite farmaceutice (sector privat) – 15; 
• număr spitale (sector public) – 8; 
• număr dispensare medicale (sector public) – 2; 
• număr policlinici (sector public) – 1; 
• număr creşe (sector public) – 5; 
• număr farmacii (sector public) – 12; 
• număr personal sanitar mediu (sector privat) – 302; 
• număr cabinete medicale şcolare (sector public) – 11; 
• număr cabinete medicale individuale (sector public) – 155; 
• număr cabinete stomatologice individuale (sector public) – 62; 
• număr ambulatorii de spital (sector public) – 4; 
• număr ambulatorii de specialitate (sector public) – 3; 
• număr cabinete medicale de specialitate individuale (sector public) – 9; 
• număr medici de familie (sector public) – 156; 
• număr medici de familie (sector privat) – 7; 
• cabinete medicale studenţeşti (sector public) – 2; 
• cabinete medicale de specialitate (sector privat) – 116; 
• cabinete medicale de familie (sector privat) – 10; 
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• cabinete medicale de medicină generală (sector privat) – 3; 
• centre de transfuzie sanguină (sector public) – 1.  
Practic, instituţiile medicale din municipiul Braşov cuantifică peste 90% din cazurile 

medicale cu dificultate crescută din teritoriul analizat, detaşându-se net de celelalte unităţi 
administrativ-teritoriale. Braşovul, prin instituţiile medicale pe care le deţine şi prin calitatea 
cadrelor medicale, este unul din pilonii de bază ai sistemului sanitar românesc. 

Un alt indicator medical important, într-o astfel de analiză, îl constituie situaţia 
personalului sanitar din sectorul public şi privat (tabelul 61) (medici, stomatologi, farmacişti, 
cadre medicale medii); valorile aferente acestui parametru în sistemul urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov încadrează regiunea în valorile medii naţionale. Însă, faţă de 
valorile existente în Uniunea Europeană, situaţia este una departe de a fi pozitivă, deoarece în 
directivele medicale ale acestei entităţi se acceptă o valoare medie generală de maxim 200 
persoane/cadru medical. Teritoriul României, în oricare parte a sa, depăşeşte cu mult valorile 
optime din ţările dezvoltate, fapt ce ar trebui contracarat rapid – este şi cazul sistemului urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov: 

• pentru o populaţie totală de 340749 locuitori, în instituţiile medicale publice şi private 
din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov activează 
un număr de 942 medici, 179 stomatologi, 211 farmacişti şi 2661 cadre medicale cu 
studii medii;  

• raportat la numărul de locuitori, situaţia se prezintă astfel: unui medic îi revine, la 
nivel regional, un număr de 361,73 persoane, unui stomatolog (1903,68 persoane), 
unui farmacist (1614,92 persoane), respectiv 128,05 persoane/cadru medical mediu; 

• analiza acestor valori medii regionale induce două aprecieri: (1) valorile existente 
pentru fiecare indicator depăşesc cu mult valorile statelor dezvoltate din Uniunea 
Europeană, fapt care ar trebui contracarat rapid, prin angajarea unui număr mare de 
specialişti în domeniul medical şi (2) există discrepanţe majore între valorile 
indicatorilor ce vizează personalul medical din diverse unităţi administrativ-teritoriale 
ale spaţiului analizat (realitate dificilă şi greu de surmontat în condiţiile crizei 
economice actuale, dar care trebuie rezolvată indiferent de costurile financiare 
implicate);  

• medicii sunt prezenţi în fiecare unitate administrativ-teritorială a sistemului urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov; din numărul total de 942 
medici, 851 activează în unităţile medicale din municipiul Braşov (90,34%), urmat de 
Sinaia, cu 39 medici (4,14% din total), Azuga cu 14 medici (1,49% din total), Buşteni 
şi Râşnov, cu câte 13 medici fiecare (1,38% din total pentru fiecare din cele două 
localităţi), Predeal (6 medici), Ghimbav (4 medici) şi Cristian (2 medici);  

• medicii stomatologi sunt prezenţi şi ei în fiecare unitate administrativ-teritorială a 
sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, ceea ce 
reprezintă un fapt pozitiv, care ar trebui armonizat şi mai mult, deoarece este nevoie 
de asistenţă medicală de profil de calitate în fiecare comunitate umană integrată în 
structurile Uniunii Europene;  

• din numărul total de 179 medici stomatologi, 154 activează în unităţile medicale din 
municipiul Braşov (89,03% din total), urmat de localităţile Râşnov (7 medici 
stomatologi - 3,91% din total), Ghimbav, Azuga şi Sinaia (cu câte 4 medici 
stomatologi), Buşteni (3), Predeal (2) şi Cristian (1 medic stomatolog); 
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• farmaciştii sunt prezenţi, de asemenea, în fiecare unitate administrativ-teritorială din 
spaţiul analizat, însă repartiţia teritorială a lor este foarte diferenţiată, funcţie de 
numărul de locuitori a localităţilor componente; 

• din numărul total de 211 farmacişti, 181 activează în unităţile medicale din 
municipiul Braşov (85,78% din total), urmat de localităţile Sinaia (12 farmacişti – 
5,69 %), Buşteni (6 farmacişti), Azuga (5 farmacişti), Râşnov (4 farmacişti) şi 
Ghimbav, Cristian şi Predeal (cu câte 1 farmacist în fiecare localitate);  

• unităţile administrativ-teritoriale rurale cu mai mult de 1 farmacist sunt cele cu număr 
mare de locuitori;  

• personalul sanitar mediu calificat este prezent în fiecare unitate administrativ-
teritorială a sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, 
ceea ce reprezintă un fapt pozitiv, care ar trebui păstrat şi, eventual îmbunătăţit, 
deoarece este nevoie de asistenţă medicală de profil în fiecare comunitate umană 
integrată în structurile Uniunii Europene, medicul de familie, neputând desfăşura şi 
actul medical propriu-zis şi atribuţiile personalului sanitar mediu în acelaşi timp;  

• din numărul total de 2661 cadre medicale medii, 2407 activează în unităţile medicale 
din municipiul Braşov (90,45% din total), urmat de localităţile Sinaia (100 cadre 
sanitare medii - 3,76%), Buşteni (66 cadre sanitare medii – 2,48%), Azuga (51 cadre 
sanitare medii), Râşnov (19), Predeal (9), Ghimbav (5) şi Cristian (4);  

• unităţile administrativ-teritoriale rurale cu peste 15 cadre sanitare cu pregătire medie 
sunt cele cu număr mare de locuitori; 

• valoarea medie regională a raportului dintre numărul de locuitori/medic este, la 
nivelul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, de 
361,73 persoane/medic; este o valoare medie regională, extrem de subiectivă, dată de 
Municipiul Braşov în primul rând (331,99 locuitori/medic), urmat de Sinaia (314,10 
persoane/medic) şi Azuga (364,21 persoane/medic);  

 
Tabelul 61. Personalul sanitar din sectorul public şi privat în sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-

Râşnov-Braşov şi secţiile lor (2008)  
                     

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/Comuna Locuitori Medici Stomatologi Farmacişti Personal sanitar 

mediu 
Locuitori/ 

medic* 

1. Braşov 282525 851 154 181 2407 331,99 
2. Ghimbav 5278 4 4 1 5 1319,50 
3. Cristian 4119 2 1 1 4 2059,50 
4. Râşnov 15887 13 7 4 19 1222,07 
5. Predeal 5239 6 2 1 9 873,17 
6. Azuga 5099 14 4 5 51 364,21 
7. Buşteni 10292 13 3 6 66 791,70 
8. Sinaia 12250 39 4 12 100 314,10 
9. Total 340749 942 179 211 2661 361,73 

*sunt valori aproximative, deoarece nu toţi locuitorii unei unităţi administrativ-teritoriale  
sunt înscrişi la medicul/medicii unităţilor sanitare locale 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea de Sănătate Publică Braşov, 
Autoritatea de Sănătate Publică Prahova (2009) 

 
• în situaţii nefavorabile, din acest punct de vedere se încadrează entităţile 

administrativ-teritoriale Cristian (2059,50  persoane/medic), Ghimbav (1319,50 
persoane/medic) şi Râşnov (1222,07 persoane/medic), în care valorile existente 
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depăşesc cu mult cifrele acceptate şi promovate în Uniunea Europeană (între 300-500 
pacienţi/medic);  

• în afară de localităţile Braşov, Sinaia şi Azuga (a căror valori sunt asemănătoare 
cifrelor din statele dezvoltate din Uniunea Europeană), în toate celelalte, trebuie 
implementată rapid o politică medicală de angajare a unui număr consistent de cadre 
medicale medii. 

Concluzia firească, desprinsă din analiza acestor indicatori medicali este faptul că, în 
aproape tot perimetrul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov se 
impune (sectorial) creşterea imediată a numărului de persoane specializate în domeniul medical, 
pentru asigurarea unei asistenţe medicale de calitate.  
 Valoarea medie a principalilor indicatori medicali ai stării de sănătate a populaţiei din 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, raportaţi la o serie de 
parametri specifici, se încadrează într-o oarecare măsură în media existentă la nivel naţional. 
 Analiza principalilor indicatori ai stării de sănătate şi a principalelor cauze ale mortalităţii 
din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov pune în evidenţă 
următoarele aspecte şi valori existente: 

 
Fig. 40. Infrastructura sanitară 

 
a) Natalitatea - a prezentat în 

primele 9 luni ale anului 2008 
(sunt ultimele date de profil 
ale Autorităţii de Sănătate 
Publică Braşov şi Autorităţii 
de Sănătate Publică Prahova) 
o valoare regională medie de 
9,80‰ la nivelul întregului 
spaţiu analizat;  

b) Mortalitatea - a prezentat în 
primele 9 luni ale anului 2008 
o valoare de 9,70‰ la nivelul 
întregului judeţ; 

c) Sporul natural este, în 
consecinţă, unul pozitiv, de 
0,10‰, populaţia teritoriului 
prezentând un trend crescător 
(chiar dacă firav) în primele 
nouă luni ale anului 2008; 

d) Numărul de decese în primul 
an de viaţă (mortalitatea 
infantilă) a totalizat 36 
persoane în aceeaşi perioadă, 
având astfel o valoare medie 
de circa 9‰; 

e) Mortalitatea standardizată (mortalitatea specifică pe principalele grupe de afecţiuni) 
se prezintă astfel, pentru primele 9 luni ale anului 2008, la nivelul sistemului urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov: decese cauzate de boli ale 
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aparatului cardiocirculator - 2385, rezultând o mortalitate specifică la 100000 
locuitori de 623,52 persoane; decese cauzate de boli ale aparatului respirator - 121, 
rezultând o mortalitate specifică la 100000 locuitori de 31,63 persoane; decese 
cauzate de boli ale aparatului digestiv - 274, rezultând o mortalitate specifică la 
100000 locuitori de 71,63 persoane; decese cauzate de tumori - 643, rezultând o 
mortalitate specifică la 100000 locuitori de 168,10 persoane; decese cauzate de 
traume şi accidente - 178, rezultând o mortalitate specifică la 100000 locuitori de 
46,54 persoane şi decese cauzate de către alte cauze - 266, rezultând o mortalitate 
specifică la 100000 locuitori de 69,54 persoane. 

 Principalele deficienţe la acest nivel constau în numărul scăzut al personalului medico-
sanitar din unele unităţi administrativ-teritoriale şi dotarea tehnico-materială insuficientă atât la 
nivelul unor dispensare, cât şi la unele cabinete stomatologice şi farmacii existente. 
 Asigurarea sistemului cu personal medico-sanitar calificat este favorabilă, în primul rând, 
în municipiul Braşov. Ponderea medicilor şi farmaciştilor din sectorul public de stat şi privat care 
îşi desfăşoară activitatea oraşele regiunii este totuşi mai mare decât la nivel naţional. 
 Analiza indicatorilor subliniază eficienţa funcţională scăzută  a asistenţei primare şi în 
ambulatoriile de specialitate, respectiv acceptarea din motive, în mare măsură, subiective, a unor 
preţuri de cost crescute. 
 Starea de sănătate a populaţiei din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov este precară, cu deosebiri semnificative între municipiul Braşov şi restul 
unităţilor administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii şi a personalului 
medical aferent. Asistenţa primară de medicină familială ar necesita o reformare în concept şi 
conţinut. Contractarea serviciilor va trebui să prevadă, la nivelul competenţelor bine definite, o 
asistenţă medicală diagnostică, terapeutică şi de medicină preventivă comunitar-socială 
adresată familiilor, nucleul de bază al societăţii. În acest scop, asistenţa medicală primară de 
medicină familială merită un buget de practică mult mai substanţial din cel alocat sănătăţii. 
 

3.2.3. Cultura 
Aprecierea calitativă a nivelului cultural al unei regiuni reprezintă un deziderat dificil de 

realizat, datorită gradului ridicat de subiectivism pe care o astfel de analiză îl poate induce. 
Plecând de la premisa menţionată, la nivelul Directoratului de Cultură al Comisiei Europene s-au 
stabilit o serie de indicatori culturali (cu valenţe predominant cantitative) care relevă gradul de 
cultură al unei comunităţi umane (locale, regionale, inter-regionale, naţionale, internaţionale etc), 
fără a atenta sau califica în vreun fel la  specificul cultural propriu al acelei comunităţi. 

Prin integrarea României în Uniunea Europeană, indicatorii de cuantificare ai gradului 
de cultură au fost adoptaţi întocmai, fiind utilizaţi în analizele efectuate pe diferite paliere 
teritoriale.  
 

a). Personalităţi culturale marcante  
Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov a contribuit la 

zestrea culturală a poporului român şi, implicit, la cea universală, printr-o seamă de personalităţi 
marcante, care au activat în diverse domenii de activitate, născute aici sau care şi-au desfăşurat 
activitatea aici. Se remarcă în mod deosebit personalităţile culturale cooptate în forumul 
academic cultural-naţional suprem, respectiv Academia Română, precum şi în academii din alte 
state, în calitate de membrii titulari, membrii corespondenţi sau membrii de onoare. 
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Tabelul 62. Personalităţi marcante din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-Râşnov-Braşov 
       

Nr. 
crt. Personalitate Localitatea Perioada/Activitate 

1. ANDRIEŞ, Alexandru Braşov - n. 1954; compozitor, interpret de muzică, grafician 
2. MUREŞANU, Andrei Braşov - 1816-1863; poet, profesor 
3. PORUMBESCU, Ciprian Braşov - 1853-1883; compozitor 
4. DIACONUL CORESI Braşov - dec. 1853; meşter tipograf, traducător 
5. EUSTATIEVICI, Dimitrie Braşov - 1730-1796; dascăl şi autor de manuale şi gramatici 
6. CORNEA, Doina Braşov - n. 1929; poetă şi disidentă comunistă 

7. MEŞOTĂ, Ioan Braşov - 1837-1878; profesor; membru corespondent al 
Academiei Române 

8. PRUNARIU, Dumitru Braşov - n. 1952; cosmonaut 
9. MUREŞIANU, Iacob Braşov - 1812-1887; pedagog, publicist, filosof, teolog 
10. MUREŞIANU, Aurel Braşov - 1847-1909; ziarist, om politic 
11. MUREŞIANU, Aurel, A. Braşov - 1889-1950; istoric, publicist 
12. MUREŞIANU, Iacob, I. Braşov - 1857-1917; compozitor 
13. BARIŢ, George Braşov - 1812-1893; istoric, publicist 
14. SCHNERG, Georg Braşov - 1917-2002; scriitor 
15. DIMA, Gheorghe Braşov - 1847-1925; muzician, compozitor 
16. HALASZ, Gyula Braşov - 1899-1944; fotograf 
17. MATTIS-TEUTSCH, Hans Braşov - 1884-1960; pictor 
18. GUNTHER, Bosch Braşov - n. 1937; jucător de tenis de câmp 
19. ŢIRIAC, ion Braşov - n. 1939; sportiv, om de afaceri 
20. HONTERUS, Johannes Braşov - 1498-1549; teolog reformator 
21. KOSZTA, Jozsef Braşov - 1861-1949; pictor 
22. BLAGA, Lucian Braşov - 1895-1961; elev la gimnaziul românesc 
23. LASSEL, Matthias Braşov - 1760-1834; oftalmolog 
24. TECLU, Nicolae Braşov - 1839-1916; chimist, inventator 
25. MAFFAY, Peter Braşov - n. 1949; muzician 
26. PUŞCARIU, Sextil Braşov - 1877-1948; academician, scriitor, filolog 
27. IOSIF, Ştefan Octavian Braşov - 1875-1913; poet, traducător 
28. BAKFARK, Valentin Braşov - 1507-1576; compozitor renascentist 

29. LĂCĂTUŞ, Marius Braşov - n. 1964; câştigător al Cupei Campionilor Europeni la 
fotbal 

30. NISIPEANU, Dieter Braşov - n. 1976; şahist 
31. MESCHENDORFER, Adolf Braşov - 1877-1962; scriitor 

32. MESCHENDORFER, 
Harald Braşov - 1909-1984; pictor, grafician 

33. FABINI, Hermann Braşov - n. 1938; arhitect, istoric de artă, politician 
34. SCHMIDTS, Doris Braşov - n. 1988; Miss Germany 2009 
35. CIUCU, George Cristian - 1927-1990; matematician 
36. SĂULESCU, Mihail Predeal - 1888-1916; poet 
37. de WIED, Wilhelm Predeal - 1876-1945; principe al Albaniei 
38. MIHAI I Sinaia - n. 1921; Rege al României, Principe de Hohenzollern  
39. BADEA-PĂUN, Gabriel Sinaia - n. 1973; istoric de artă, eseist 

Sursa: Site-urile localităţilor din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov  
(Accesate în iulie 2009) 

 
b). Indicatori culturali 
Singurele date instituţionale (Institutul Naţional de Statistică, 2008) referitoare la 

indicatorul cultură din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 
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sunt cele referitoare la situaţia numărului de biblioteci (orăşeneşti şi comunale), numărului de 
cămine culturale, numărului de case de cultură, numărului de muzee (tabelul 63). 

 
Tabelul 63. Indicatori ai gradului de cultură în sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-Râşnov-Braşov  

              

Nr. 
crt. 

Municipiul/ 
Oraşul/ 
Comuna 

Locuitori Biblioteci Raport 

Case de 
Cultură/ 
Cămine 
culturale 

Raport 
Muzee/ 
Colecţii 
muzeale 

Raport 

1. Braşov 282525 76 3717,43 3 94175,0 9 31391,7 
2. Ghimbav 5278 3 1759,33 1 5278,00 1 5278,00 
3. Cristian 4119 2 2059,50 1 4119,00 1 4119,00 
4. Râşnov 15887 6 2647,83 2 7793,50 2 7793,50 
5. Predeal 5239 3 1746,33 3 1746,33 3 1746,33 
6. Azuga 5099 2 2549,50 1 5099,00 1 5099,00 
7. Buşteni 10292 8 1286,50 2 5146,00 2 5146,00 
8. Sinaia 12250 7 1750,00 2 6125,00 2 6125,00 
9. Total 340749 107 3184,57 13 26211,5 21 16226,1 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART104A (Accesat în 27. 02. 
2009) 

 
   Analiza valorilor celor trei indicatori culturali pune în evidenţă câteva aprecieri 

calitative şi cantitative la nivelul sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 
Braşov: 

• în fiecare unitate administrativ-teritorială din regiune există instituţii de cultură de 
tip bibliotecă;  

• funcţionează la nivelul teritoriului analizat un număr de 107 biblioteci de categorii 
diferite (studenţeşti, judeţene, orăşeneşti, comunale, şcolare etc.; 

• cele mai multe sunt localizate la nivelul municipiului Braşov (76 biblioteci - 
71,03% din total), urmat de localităţile Buşteni (8 biblioteci), Sinaia (7 biblioteci), 
Râşnov (6 biblioteci), Ghimbav şi Predeal (cu câte 3 fiecare), Cristian şi Azuga 8, 
cu câte 2 fiecare); 

• valoarea regională medie a raportului dintre numărul de locuitori/bibliotecă este de 
3184,57, mult mai mare decât în statele dezvoltate ale Uniunii Europene, unde se 
promovează valori cuprinse între 300-500 locuitori/bibliotecă; 

• faţă de valoarea regională medie, în situaţiile cele mai nefavorabile se încadrează 
municipiul Braşov (3747,43 locuitori/bibliotecă), Râşnov (2647,83 
locuitori/bibliotecă), Azuga (2549,50 locuitori/bibliotecă) şi Cristian (2059 
locuitori/bibliotecă);  

• în restul unităţilor administrativ-teritoriale, valoarea numărului de 
locuitori/bibliotecă este de până la 2000; 

• prin urmare, este necesară creşterea numărului de biblioteci în întreg spaţiul 
analizat, pentru ca sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 
Braşov să se racordeze armonios la cerinţele impuse de Uniunea Europeană; 

• Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov deţine un 
număr de 13 case de cultură şi cămine culturale, ele fiind prezente în fiecare 
localitate;  

• cele mai multe instituţii de acest fel sunt prezente în următoarele unităţi 
administrativ-teritoriale - Braşov şi Predeal (câte 3 în fiecare), Râşnov, Buşteni şi 

https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART104A
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Sinaia (câte 2 în fiecare localitate), în restul localităţilor componente ale teritoriului 
funcţionând câte o singură astfel de instituţie;  

• multe dintre locaţiile căminelor culturale şi a unor case de cultură din urban au fost 
revendicate de către vechii proprietari, unele fiind retrocedate deja; 

• valoarea regională medie a raportului dintre numărul de locuitori/casă de 
cultură+cămin cultural este de 26211,5, depăşind cu mult cifrele din statele 
dezvoltate ale Uniunii Europene;  

• în consecinţă, este necesară apariţia unui număr mare de astfel de elemente de 
infrastructură culturală, valoarea medie a acestui indicator în Uniunea Europeană 
fiind de 500 locuitori/casă de cultură+cămin cultural; 

• funcţionează în sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 
Braşov şi un număr de 21 muzee, localizate în: Braşov (9), Predeal (3), Râşnov, 
Buşteni şi Sinaia (câte 2 în fiecare), în restul localităţilor fiind prezentă câte o 
singură astfel de instituţie; 

• valoarea regională medie a raportului dintre numărul de locuitori/instituţie muzeală 
este de 16226,14; valoarea medie a acestui indicator în Uniunea Europeană este de 
circa 500 locuitori/muzeu comparaţia fiind inutilă; 

• instituţiile muzeale ale au contabilizat, pe parcursul anului 2008, un număr total de 
914273 turişti, majoritatea fiind turişti internaţionali, atraşi de valenţele artistice, 
etno-folclorice, istorice şi naturale ale regiunii;  

• se remarcă, în acest sens, Muzeul Naţional Peleş, a cărui reverberaţie naţională şi 
internaţională este una deosebită, prin valorile artistice pe care le posedă;  

• printr-o promovare susţinută a acestor instituţii, numărul anual de turişti ar putea 
ajunge la cifre mult mai însemnate, beneficiile financiare ale comunităţilor locale 
respective putând fi îmbunătăţite. 

 
Tabelul 64. Lista principalelor muzee şi a colecţiilor muzeale din sistemul urban Sinaia-Buşteni-Azuga-

Predeal-Râşnov-Braşov (2008) 
 

Nr. 
crt. Localitatea Denumirea muzeului Profil Numărul de 

vizitatori (2008) 
1. Braşov Bastionul Ţesătorilor istorie 
2. Braşov Casa Memorială „Ştefan Baciu” memoriale 

3. Braşov Casa Parohială Evanghelică. Colecția muzeală 
de argintărie artă religioasă 

4. Braşov Grădina Zoologică ştiinţele naturii 
5. Braşov Muzeul „Casa Mureşenilor” memoriale 
6. Braşov Muzeul de Artă memoriale 
7. Braşov Muzeul de Etnografie etnografie 
8. Braşov Muzeul Judeţean de Istorie istorie 
9. Braşov Muzeul Prima Şcoală Românească - 

327802 

10. Râşnov Cetatea Ţărănească istorie 152866 
11. Buşteni Casa Memorială „Cezar Petrescu” memoriale 7389 
12. Sinaia Casa memorială „George Enescu” memoriale  

13. Sinaia Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe 
Sinaia artă religioasă 

14. Sinaia Muzeul Naţional Peleş artă 
15. Sinaia Muzeul Rezervaţiei Bucegi ştiinţele naturii 

426216 

Sursa: http://www.cimec.ro/scripts/muzee/seljud.asp (Accesat în 30. 07. 2009, orele 14,20) 

http://www.cimec.ro/scripts/muzee/seljud.asp
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La acestea se adaugă 5 galerii de artă (4 în Braşov şi una în Buşteni). Dintre edificiile 
reprezentative ale acestei categorii se pot remarca: Casa memorială George Enescu din Sinaia,  
Muzeul Memorial "Cezar Petrescu" din Buşteni şi Muzeul Rezervaţiei Bucegi din Sinaia.  

Comparaţiile între numărul ideal, acceptat şi promovat la nivelul instituţiilor de resort din 
Uniunea Europeană, şi valorile existente în sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 
Râşnov – Braşov nu suportă comparaţii, sau ele trădează o realitate care este departe de o situaţia 

ideală menţionată, respectiv 
(3184,57 locuitori/bibliotecă, 
26211,50 locuitori/cămin 
cultural+casă de cultură şi 
16226,14 locuitori/muzeu sau 
colecţie muzeală). 

Practic, din punct de 
vedere cultural, mai precis din 
punctul de vedere al „presiunii” 
locuitorilor regiunii asupra 
instituţiilor culturale proprii, 
sistemul urban Sinaia – Buşteni 
– Azuga – Predeal – Râşnov – 
Braşov (asemeni întregului 
teritoriu al României) este 
departe de situaţia regiunilor cu 
grad de culturalizare accentuat 
din Uniunea Europeană.  

 
Fig. 41. Componenta culturală 

 
La această situaţie 

negativă (prin precaritatea ei) se 
adaugă un alt element negativ, 
respectiv faptul că, din numărul 
foarte mare de instituţii 
culturale, cuantificate valoric şi 
recunoscute în Uniunea 
Europeană, sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov (în 
ansamblul său, cu excepţia 
Municipiului Braşov) deţine, 
parţial, doar trei categorii: 

biblioteci municipale orăşeneşti şi comunale, cămine culturale, cinematograf şi muzee şi colecţii 
muzeale. Restul instituţiilor regionale cu impact cultural major lipsesc sau nu există în datele 
statistice ale structurilor de resort judeţene şi naţionale: teatre, operă, filarmonică etc. 

Orice strategie care vizează dezvoltarea culturală a sistemului urban Sinaia – Buşteni – 
Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov va trebui să atingă 2 obiective precise şi majore: (1) 
implementarea tuturor categoriilor instituţionale de cultură în regiune şi (2) creşterea numărului 
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instituţiilor culturale existente şi a calităţii lor, precum şi apariţia lor în fiecare unitate 
administrativ-teritorială din teritoriul analizat. 

 
4. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 

 
4.1. Agricultura, silvicultura şi piscicultura 

  
a). Agricultura 
Condiţiile orografice, asociate cu celelalte condiţii fizico-geografice, au impregnat 

sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov o agricultură cu 
caracter montan, practicată doar în sectorul nord-vestic, depresionar, în vreme ce în culoarul 
Prahovei activităţile agricole şi cele zootehnice sunt specifice doar în cadrul gospodăriilor 
individuale, pentru staţiunile turistice înşirate de-a lungul cursului Prahovei nici nu pot fi 
asigurate necesităţile locuitorilor stabili sau ale turiştilor. 
 Extensiunea spaţiului depresionar de pe teritoriul unităţilor administrative Braşov şi 
Râşnov justifică ponderile mai ridicate ale terenurilor agricole (6518 ha în Braşov şi 6693 în 
Râşnov), în vreme ce la antipozi, cu valori aproape inexistente (între 1-8 ha), se înregistrează 
toate celelalte localităţi montane, unde lipsa terenurilor agricole explică lipsa unei funcţii agricole 
propriu-zise. 
 Capacitatea de autosusţinere a populaţiei din resurse agricole locale poate fi ilustrată prin 
suprafaţa agricolă, respectiv arabilă ce revine pe locuitor (tabelele 65, 66). La nivelul tuturor 
centrelor urbane, suprafaţa agricolă/locuitor are o valoare de 17,62 ha/loc, iar suprafaţa 
arabilă/locuitor are o valoare de 0,02 ha/loc, o situaţie deloc favorabilă pentru indicatorul 
calculat. Întreaga aprovizionare a localităţilor din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov, cu excepţia Braşovului şi Râşnovului, ridică anumite probleme, mai 
ales în ceea ce priveşte aprovizionarea cu produse alimentare, excepţiile menţionate fiind 
singurele variante posibile pentru asigurarea necesităţilor de consum alimentar. Este posibil ca 
aprovizionarea regiunii cu produse agricole să fie în strânsă legătură cu unităţile de procesare a 
produselor agricole deja existente în teritoriu (Braşov, Sinaia), a unora nou create (Buşteni, 
Azuga) sau făcând apel la alte unităţi extrateritoriale. 
  

Tabelul 65. Suprafaţa de teren agricol/locuitor (ha) şi populaţia ocupată în agricultură/100 ha agricol, la 
nivelul unităţilor administrativ – teritoriale din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 

Braşov, în anul 2007 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ - 

teritorială 

Număr 
de 

locuitori 
(2009) 

Populaţia 
ocupată în 
agricultură 

(2005) 

Suprafaţa de 
terenuri 
agricole 

(ha) 

Suprafaţa de 
teren agricol/locuitor 

(ha) 

Populaţia ocupată în 
agricultură/100 ha 

agricol 

1. Azuga 4978 1 1745 0,35 0,06 
2. Braşov 278048 1079 6518 0,02 16,55 
3. Buşteni 10077 8 1641 0,16 0,49 
4. Predeal 5223 8 283 0,05 2,83 
5. Râşnov 16277 112 6693 0,41 1,67 
6. Sinaia 11775 3 1639 0,14 0,18 
7. Total   326378 1211 18519 17,62 6,53 
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Tabelul 66. Suprafaţa de terenuri arabile/locuitor, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale 
din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, în anul 2007 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ 
- teritorială 

Suprafaţa de 
terenuri arabile (ha) 

Număr de locuitori 
(2009) 

Suprafaţa 
arabilă/locuitor 

1. Azuga 1 4978 0,00 
2. Braşov 3957 278048 0,01 
3. Buşteni 0 10077 0,00 
4. Predeal 0 5223 0,00 
5. Râşnov 2376 16277 0,15 
6. Sinaia 0 11775 0,00 
7. Total  6334 326378 0,02 

 
Modul de utilizare al terenurilor relevă o pondere de 57,97% pentru păşuni, secondată 

de terenuri arabile (34,20%) şi fâneţe (7,17%). În profil teritorial (tabelul 67), această distribuţie 
rămâne valabilă pentru majoritatea localităţilor, excepţie făcând Braşovul, care şi-a valorificat 
spaţiul depresionar prin extinderea terenurilor arabile (60,71%). Viile şi pepinierele viticole sunt 
inexistente, iar pentru livezi şi pepiniere pomicole s-au păstrat câteva reminiscenţe din perioada 
socialistă la Braşov (1,81%) şi Predeal (1,06%). 

 
Tabelul 67. Suprafaţa şi ponderea diferitelor categorii de terenuri agricole (2007) 

 
Arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere 

viticole 
Livezi și pepiniere 

pomicole 
UAT 

Suprafața 
agricolă  

(ha) ha 
% din 
supr. 

agricolă 
ha 

% din 
supr. 

agricolă 
ha 

% din 
supr. 

agricolă 
ha 

% din 
supr. 

agricolă 
ha 

% din 
supr. 

agricolă 

Azuga 1745 1 0,06 1694 97,08 50 2,87 0 0 0 0,00 

Brașov 6518 3957 60,71 2202 33,78 241 3,70 0 0 118 1,81 

Bușteni 1641 0 0,00 1616 98,48 25 1,52 0 0 0 0,00 

Predeal 283 0 0,00 259 91,52 21 7,42 0 0 3 1,06 

Râșnov 6693 2376 35,50 3375 50,43 942 14,07 0 0 0 0,00 

Sinaia 1639 0 0,00 1590 97,01 49 2,99 0 0 0 0,00 

TOTAL 18519 6334 34,20 10736 57,97 1328 7,17 0 0 121 0,65 
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Forţa de muncă ocupată în sectorul primar este total nesemnificativă pentru balanţa 

forţelor de muncă din teritoriu (1211 salariaţi la nivelul regiunii, în 2005), activitatea 
desfăşurându-se numai în regim de muncă individual, în cadrul gospodăriilor aparţinând 
proprietarilor de pământ respectivi (fig. 43). Cu ponderi mai ridicate, dar care se menţin la 
aceleaşi cote de inferioritate dacă raportarea se face la nivelul întregii populaţii ocupate ale 
aceleaşi unităţi administrativ-teritoriale, se individualizează Braşovul (1079 salariaţi) şi Râşnovul 
(112 salariaţi).  

Date fiind valorile scăzute ale terenurilor agricole, şi în special a celor arabile, aproape 
inexistente în unităţile administrativ-teritoriale Buşteni, Sinaia şi Azuga nu s-a insistat asupra 
suprafeţelor cultivate, a efectivelor de animale şi a producţiilor aferente pentru acestea (care, de 
altfel, nici nu au fost centralizate în evidenţele recente), accentul fiind pus pe Braşov şi Râşnov, 
unde poate fi identificată o anumită zonificare agricolă. Valorile înregistrate pentru Predeal 
constituie încă un argument ce pledează pentru inexistenţa unei funcţii agricole în staţiunile 
turistice, inclusiv cele învecinate. 



 131

104730 
salariaţi 49%50%

1%

Agricultură

Industrie

Comerţ şi
servicii

 
0

200

400

600

800

1000

1200

Azuga Braşov Buşteni Predeal Râşnov Sinaia

Nr. mediu salariaţi agricultură

 
Fig. 42. Numărul total de salariaţi (stânga) şi numărul mediu salariaţi în sectorul primar (dreapta) din 

sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (2005) 
 

 În ceea ce priveşte cultura plantelor, Braşovul şi Râşnovul se remarcă prin suprafeţe 
favorabile culturii cartofului (11,01%, respectiv 12,99%) sau grâului şi secarei (12,84%, respectiv 
24,60%), fapt pus pe seama extensiunii terenurilor arabile şi a utilizării acestuia ca nutreţ pentru 
animalele din gospodărie. Producţiile reflectă extensiunea terenurilor cultivate, motiv pentru care 
cele mai mari producţii se înregistrează pentru cartofi şi legume (tabelele 68-69).  

 
Tabelul 68. Principalele culturi agricole (2003) 

 

Grâu şi secară Porumb Cartofi Sfeclă de 
zahăr Legume U.A.T. Arabil 

(ha) Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
Braşov 3979 511 12,84 88 2,21 438 11,01 153 3,85 212 5,33 
Predeal 9 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 2 22,22 
Râşnov 2378 585 24,60 0 0,00 309 12,99 32 1,35 30 1,26 

 
Tabelul 69. Producţia agricolă vegetală  - în tone (2003) 

 

Nr. crt. U.A.T. Grâu şi 
secară Porumb Cartofi Sfeclă de zahar Legume Fructe 

1. Braşov 1408 261 6056 4784 5977 342 
2. Predeal 0 0 7 0 14 7 
3. Râşnov 1590 0 5300 496 221 70 

 
Referitor la creşterea animalelor, cele trei oraşe analizate prezintă o concentrare 

însemnată a păsărilor, fapt ce se traduce prin producţii pe măsură pentru Braşov şi, într-o mai 
mică măsură pentru Râşnov, o cantitate redusă caracterizând Predealul, cantitate regăsită tot în 
gospodăriile populaţiei localnice (tabelele 70-71). 
 

Tabelul 70. Efectivele de animale (2003) 
 

Bovine Porcine Ovine Păsări U.A.T. Efective 
animale Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Braşov 930555 781 0,08 1996 0,21 3171 0,34 924607 99,36 
Predeal 3164 125 3,95 61 1,93 130 4,11 2848 90,01 
Râşnov 31668 1716 5,42 330 1,04 5000 15,79 24622 77,75 
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Tabelul 71. Producţia agricolă zootehnică (2003) 
 

Nr. crt. U.A.T. Carne (tone) Lapte (hl) Lână (kg) Ouă (mii bucăți) 
1. Braşov 10471 50389 6710 92911 
2. Predeal 154 2316 740 90 
3. Râşnov 668 29191 9425 1557 

 
Activitatea zootehnică este într-un regres continuu, determinat atât de orientarea 

locuitorilor înspre desfăşurarea unor activităţi turistice, cât şi de dispariţia populaţiei vârstnice, şi 
păstrătoare de tradiţii, care mai practica o activitate în sectorul primar. 

Referitor la mecanizarea agriculturii, dotarea cu tractoare şi maşini agricole a cunoscut o 
creştere accentuată în sectorul privat din cele două oraşe nord-vestice – Braşov şi Râşnov – fiind 
într-o continuă descreştere la societăţile comerciale cu capital de stat, şi chiar la Agromecurile 
privatizate. Pentru celelalte unităţi administrativ-teritoriale nu există în dotare maşini sau utilaje 
agricole. În cazul majorităţii populaţiei ce practică o activitate agricolă în perimetrul propriilor 
gospodării, se utilizează gunoiul de grajd ca şi îngrăşământ. 

În vederea sporirii eficacităţii obţinerii de producţii agricole, este absolut necesară 
perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de producţie agricole, un rol de asumare a acestui 
obiectiv revenind unor societăţi agricole din Braşov sau Râşnov (conform ANCA), ce au ca 
obiect de activitate producţia unor maşini agricole, îngrăşăminte sau material săditor, după cum 
urmează: 

• furnizori maşini agricole (SC Agroservice S.A. – maşini agricole, M.T.Z. România 
S.R.L. – maşini agricole, Agrosez Braşov – instalaţii zootehnice, Ceritex – instalaţii 
irigat); 

• furnizori îngrăşăminte chimice (Agro Bârsa, Agro Service S.A., S.C. Sem Agrosem 
Braşov); 

• furnizori pesticide (Agrointernational, Agro Prospect Braşov, Solanum S.R.L.); 
• furnizori seminţe (I.C.D.C.S.Z Braşov, SC Agroind Fortuna, SC Agroindustriala 

Râşnov, SC Sem Agrosem Braşov, I.C.D.P. Braşov, Agrorent, Agrosistem S.R.L.). 
Dincolo de agricultura practicată în gospodăria individuală, alimentată de caracterul 

tradiţionalist al proprietarului, este binevenită şi necesară asocierea producătorilor în vederea 
obţinerii unor produse de calitate. Patru asociaţii de consultanţă agricolă, recent înfiinţate (în 
2007 sau 2008), regăsite în baza de date a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, încearcă 
în prezent să ghideze direcţiile de orientare ale producătorilor, să pună la dispoziţia acestora o 
serie de materiale informative sau să coordoneze cultivarea unor plante (tabelul 72).  
 

Tabelul 72. Forme asociative de consultanţă agricolă  
 

Nr. 
crt. Nume Obiectul de activitate Nr. 

membri Localitate An 

1. Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr de 
pe lângă FZB Cultivarea sfeclei de zahăr 1100 Braşov 2008 

2. Asociaţia de pajişti şi producerea furajelor Cultivarea şi valorificarea 
furajelor 24 Braşov 2008 

3. Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr, anul 
2005 Cultivarea sfeclei de zahăr - Braşov 2007 

4. Asociaţia cultivatorilor de furaje de volum, 
anul 2005 Cultivarea furajelor de volum - Braşov 2007 

Sursa: http://www.consultantaagricola.ro/forme_asociative.php (Accesat în 24 iunie 2009) 

http://www.consultantaagricola.ro/forme_asociative.php
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De remarcat este faptul că în ceea ce priveşte pregătirea forţei de muncă, orientarea 
locuitorilor înspre cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare este deficitară, astfel de cursuri 
fiind puse la dispoziţia celor interesaţi doar de către primăriile sau instituţiile de învăţământ ale 
unor comune din vecinătatea Braşovului, pentru meseriile agricultor în culturi vegetale şi 
crescător de animale, lucrător în creşterea animalelor, lucrător în gospodărie agroturistică şi 
piscicultor, în vreme ce pentru staţiunile Azuga, Buşteni şi Sinaia acestea sunt inexistente. 

Dacă unităţile de stocare a produselor agricole lipsesc (conform bazei de date pentru 
anul 2007, postate de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă), unităţi de procesare a 
produselor agricole se regăsesc în Braşov (VELPITAR SA – produse de panificaţie – 120 t/zi, 
SC INTERSNAK S.R.L. – prelucrare cartofi – 2400 t/an, SC PRODLACTA SA – produse 
lactate – 1000 hl lapte/zi, LAMEDI PROD S.R.L. – procesare lapte – 10 hl lapte, AVICOLA 
Braşov – 2000 t/an, MADRIGUST S.R.L. – procesare carne – 1000 t/an, LUCA – procesare 
carne – 6500 t/an, PANFIL S.R.L. – procesare carne – 1200 t/an, URSUS BREWERIES – bere – 
700000 hl/an) şi Sinaia (SC SALSI S.A. – procesare carne – 6 t/zi). 

Termen deja încetăţenit în alte ţări membre U.E., dar sub alt generic (agricultură 
biologică sau agricultură organică), agricultura ecologică reprezintă o nouă modalitate de 
producţie agricolă, raportată la orice sector agricol, ce a prins contur şi la nivelul ţării noastre. 
Produsele ecologice comercializate primesc o etichetă (sigla „ae”) ca semn distinctiv de 
acreditare din partea MAPDR-ului, dar şi ca element de vizibilitate pentru consumatori. 
Momentan, pentru regiunea analizată singurii producători agricoli ecologici sunt cei din 
domeniul apiculturii, domeniu ce dobândeşte această calitate prin metodele de producţie 
ecologică utilizate (tratamentele aplicate stupilor) sau datorită calităţii mediului înconjurător. În 
evidenţele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale au fost înscrişi, pentru anul 
2007, 59 producători apicoli în Braşov şi 1 producător apicol în Predeal. 

În ceea ce priveşte sectorul de cercetare în agricultură, un aport însemnat îşi aduc cele 
două instituţii de cercetare şi învăţământ agricol braşovene: Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov şi Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Pajişti Braşov. 

 
b). Piscicultura 
Condiţiile orografice şi cele pedoclimatice au favorizat practicarea unui pescuit sportiv şi 

de agrement, locurile folosite în acest scop fiind fie cursurile râurilor, fie bălţile neamenajate. În 
sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, agenţii economici ce se 
ocupă de distribuţia unor produse de peşte sunt puţini la număr (15 în Braşov, 2 în Râşnov, 
conform www.listafirma.ro), o singură societate comercială cu producţii remarcabile de peşte de 
calitate superioară (păstrăv, crap, ştiucă, somn, caras) identificându-se în Braşov, respectiv 
Asociaţia Pescarilor Sportivi, ce avea în gestiune, în 2004, 76 ha heleşteie şi o producţie de peşte 
pentru consum de 14 tone. Zonele de pescuit pot fi investite ca adevărate oaze turistice, prin 
crearea unor sesiuni de pescuit sportiv-recreativ. 
 

c). Silvicultura  
Un sector important al economiei, mai ales în acest areal analizat, unde ponderea 

terenurilor ocupate de vegetaţie forestieră este ridicată, îl constituie silvicultura. Înainte de a 
purcede la analiza terenurilor forestiere, trebuie precizate câteva aspecte: 

• a putut fi redată o analiză secvenţială a acestui sector, în măsura datelor existente; 
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• mare parte din teritoriul acoperit de vegetaţie forestieră este decretat ca areal protejat, 
luând forma unor rezervaţii sau arii naturale protejate NATURA 2000, unde 
modificările acceptate trebuie făcute în mod raţional, respectând un anumit echilibru 
cu arealul natural; 

• din ce în ce mai mult îşi face apariţia vegetaţia secundară, de vârstă recentă, care 
completează peisajul arborescent existent; 

• pe fondul aplicării noilor legi ale proprietăţii intrate în vigoare, precum şi a 
continuării trecerii anumitor suprafeţe de fond forestier în administrarea altor 
structuri silvice private, se poate preconiza o modificare a structurii şi mărimii 
fondului forestier administrat de Direcţiile silvice Braşov şi Ploieşti; 

• o parte din păduri este în proprietate privată, ceea ce înlătură posibilitatea intervenţiei 
în cazul unor amenajamente silvice. De pildă, prin Hotărârea nr. 363 din 
04.08.2006, art. 2, Comisia judeţeană de aplicare a Legilor Fondului Funciar a 
retrocedat regelui Mihai I o suprafaţă forestieră de 131,20 ha (aflate în administraţia 
Primăriei oraşului Predeal), o suprafaţă de 1.164,40 ha fond forestier (în gestiunea 
Ocolului Silvic Braşov) şi o suprafaţă de 2.606,50 ha fond forestier (în administrarea 
Ocolului Silvic Azuga), dar şi a unor drumuri auto forestiere cu suprafaţa de 30,70 
ha, în lungime de 50,30 km (conform Curentul, ediţia din 7 august 2006). 

Activitatea de amenajare a teritoriului acoperit de păduri este gestionată de ocoale silvice 
(O.S. Braşov, O.S. Râşnov, O.S. Azuga, O.S. Sinaia), care la rândul lor sunt divizate în unităţi de 
producţie/protecţie. Dacă ocoalele silvice menţionate până acum fac parte din proprietatea 
publică, se pot întâlni şi ocoale silvice private (conform MAPDR), precum Regia Publică Locală 
a Pădurilor Kronstadt RA (Braşov) sau Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov RA. 

Pădurile pot fi incluse în areale de protecţie, menite a conserva mediul natural, dar pot fi 
investite ca suprafeţe experimentale, de cercetare ştiinţifică sau ca furnizor de o serie de produse 
valoroase, precum fond cinegetic, producţie salmonicolă, fructe de pădure, ciuperci, masă 
lemnoasă, plante medicinale, resurse melifere. Dacă pentru producerea materialului forestier de 
reproducere destinat scopurilor forestiere sunt autorizaţi în evidenţele MAPDR-ului 4 instituţii 
silvice (Braşov - O.S. în structura R.N.P., Braşov - R.P.L. a Pădurilor Kronstadt R.A., Azuga - 
O.S în structura R.N.P., Sinaia - O.S. în structura R.N.P.), gestionarii fondurilor de vânătoare sunt 
mai numeroşi, printre cei mai importanţi amintim Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Braşov, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Prahova, Asociaţia 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Zăganul Braşov, Universitatea Transilvania din Braşov – 
Facultatea de Silvicultură, Asociaţia de Vânători Codrul Verde etc., printre speciile vânate 
amintim cervidele (căprior, cerb comun, capră neagră), exemplare de mistreţ, viezure, vulpe, 
iepure, potârniche, cocoş de munte sau păsări (raţa mare, porumbelul gulerat, guguştiuc, 
prepeliţă, sturz de vâsc, coţofană, gaiţă). 
 O atenţie deosebită trebuie acordată îmbunătăţirilor silvice, care au suscitat interesul unor 
persoane fizice sau juridice din teritoriu, cu o concentrare crescută în municipiul Braşov (tabelul 
80).  

Un interes particular asupra dezvoltării amenajamentelor silvice se concentrează în rândul 
unor instituţii de cercetare, cu veche tradiţie în plan local, regional şi naţional, respectiv: 
Institutul Naţional al Lemnului S.A., sucursala Braşov, Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice Braşov – staţiunea de cercetare, proiectare, producţie şi inventar forestier şi 
Universitatea „Transilvania” Braşov. 
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Tabelul 63. Lista persoanelor fizice şi juridice care au obţinut certificatul de atestare pentru 
proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic 

 (15 noiembrie 2008) 
 

Nr. 
crt. UAT Persoane fizice Persoane juridice Observaţii* 

1. Azuga 0 0 - 
2. Braşov 32 12 Facultatea de silvicultură Braşov 

SC ACP COMSOR S.R.L. 
SC CONFOREST BRAŞOV 
SC FOREST DESIGN S.R.L. 
SC PATRIC RD S.R.L. 
SC PROAMELSIV S.R.L. 
SC PROIECT STAR S.R.L. 
SC TEHNOFOREST S.R.L 
SC TEHNOSILV S.R.L. 
SC TONG CONSTRUCT S.R.L. 
SC TUNELE S.A. 
SC VÂJOIU COM S.R.L. 

3. Buşteni 0 0 - 
4. Predeal 0 0 - 
5. Râşnov 1 1 SC SILVAROD S.R.L. 
6. Sinaia 1 0 - 

*Rubrica are trecute denumirile persoanelor juridice. 
Sursa: Ministerul Apărării, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 
 4.2. Industria şi construcţiile 

 
a). Industria 
După o urbanizare accentuată, 

regiunea Braşovului a constituit locul propice 
dezvoltării unor mari întreprinderi, numărul 
acestora, producţiile realizate, numărul ridicat 
al salariaţilor din sectorul industrial 
propulsând-o drept una din cele mai 
productive regiuni industriale din ţară. Nici 
staţiunile de pe Valea Prahovei nu au fost 
omise în cadrul acestui proces de 
industrializare, producţiile realizate de cele 
câteva întreprinderi localizate pe cursul râului 

vorbind de la sine. Încă de la o primă vedere reiese foarte clar faptul că marea pondere a 
salariaţilor din industrie este concentrată în Braşov, unde s-au mai păstrat unele întreprinderi, 
unele sub formă privatizată, în vreme ce pentru celelalte localităţi numărul angajaţilor este 
aproape insignifiant. O notă uşor discordantă fac Sinaia (persoanele angrenate încă în sectorul 
industrial lucrând la SC MEFIN SA, SC SALSI) şi Râşnov (fig. 43).  

De altfel, sectorul industrial a pierdut teren în favoarea serviciilor, atât pe fundalul 
economic general, cât şi datorită afirmării unor servicii în plan teritorial. Industria extractivă este 
slab reprezentată în preferinţele populaţiei, în vreme ce în industria prelucrătoare este concentrată 
78,02% din populaţia ocupată în sectorul secundar. O valoare aproximativ constantă se 

92,20%

1,08%
3,68% 1,49%

1,29%

0,27%

Azuga

Braşov

Buşteni

Predeal

Râşnov

Sinaia

 
Fig. 43. Ponderea salariaţilor din sistemul urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – 

Braşov în industrie (2005) 
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înregistrează în domeniul construcţiilor, excepţie făcând Predealul, fapt justificat de altfel prin 
amploarea construcţiilor de pe raza administrativă a acestuia (tabelul 64). 

 
Tabelul 64. Structura salariaţilor din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 

din sectorul secundar (2005) 
 

Industria 
extractivă 

Industria 
prelucrătoare 

Energie electrică și 
termică, gaze şi apă Construcții Nr. 

crt. U.A.T. Sector 
secundar Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1. Azuga 561 0 0,00 466 83,07 45 8,02 50 8,91 
2. Braşov 51161 234 0,46 40268 78,71 3184 6,22 7475 14,61 
3. Buşteni 712 0 0,00 550 77,25 60 8,43 102 14,33 
4. Predeal 306 0 0,00 17 5,56 109 35,62 180 58,82 
5. Râşnov 806 2 0,25 563 69,85 139 17,25 102 12,66 
6. Sinaia 2010 0 0,00 1480 73,63 265 13,18 265 13,18 
7. TOTAL 55556 236 0,42 43344 78,02 3802 6,84 8174 14,71 

 
Actualmente, situaţia industriei teritoriului supus analizei poate fi redată prin următoarele 

ramuri industriale, alături de care pot fi creionaţi polii de dezvoltare industrială: 
• industria construcţiilor de maşini este reprezentată prin câteva societăţi de renume, 

precum Roman SA (producător de componente şi piese de schimb pentru camioane 
de 7-38t GCW şi autocamioane echipate cu motoare Steyr, Renault, Caterpilar, 
Navistar Internaţional, motoare Diesel, punţi, şasiuri şi cabine), Tractorul UTB SA 
(pentru producţia de tractoare), SC Mefin S.A. Sinaia; 

• industria textilă - Carpatex S.A. Braşov (ţesături de lână), Pantex S.A. Braşov şi 
Freshtex Textile Finishing S.A. – articole de pasmanterie (marochinărie), Iason S.A. 
Braşov şi Triconprest Braşov – tricotaje, MODAROM SCA Braşov, COMIX SCA 
Braşov, FEDERALCOOP - Braşov, Lux Lorelei Râşnov (confecţii), Alenaid Com 
S.R.L. Braşov, Aroti Biancheria S.R.L. Braşov (fabrică articole de lenjerie de corp). 

• industria alimentară: industria băuturilor – Ursus Breweries, sucursala Braşov, 
Fabrica de Bere Azuga SA (preluată de Ursus Breweries, filială locală a 
producătorului de bere SABMiller), Fabrica de şampanie (cramele Halewood) din 
Azuga, devenită „Furnizor al Casei Majestăţii Sale Regele Mihai I al României” 
pentru vinurile spumante; industria morăritului şi panificaţiei – Panificaţie 
Postăvarul S.A. Braşov, SC Piacentina S.R.L. Braşov, Maripusc Prod S.R.L., Luca 
S.R.L. Braşov; industria laptelui şi a produselor lactate - Prodlacta S.A. Braşov, 
Fabrica de Pâine – unitatea 7 din Predeal (aparţine societăţii Postăvarul S.A.), 
industria dulciurilor – Kraft Foods România S.A. Braşov; 

• industria prelucrărilor metalice - IUS S.A. Braşov (unelte şi scule de mână), 
Fabrica de Scule (FSR) S.A. Râşnov (unelte şi scule de maşină), Aero-Compozite 
S.A. Braşov, Alsteel Grup S.A. Braşov, Maşini-unelte şi mecanizări – UTB S.A. 
Braşov, Metabras Prod S.R.L. Braşov (producţie de confecţii metalice), Canam 
Steel România S.R.L. Braşov; 

• industria chimică - Lubrifin S.A. Braşov (lubrifianţi), M&M Product S.R.L. Râşnov, 
Plasticpharm S.A. Braşov (producţie de ambalaje), Europharm S.A. Braşov, 
Farmacom S.A. Braşov şi SANTA S.A. Braşov (producţie de medicamente), Colgate 
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Palmolive România S.R.L., Sucursala Braşov, Prestige Anne S.R.L. Braşov (produse 
cosmetice); 

• industria de prelucrare a lemnului – Kronospan România S.R.L. Braşov (fabricare 
produse stratificate din lemn), Losan România S.R.L. Braşov (producţie de furnir 
estetic), Otto Forest S.R.L. Braşov (exploatare forestieră, prelucrare lemn), Marka 
Lemn S.R.L. Braşov, Alicante Group S.R.L. Braşov, M.T.I. Impex S.R.L. Braşov 
(producători de mobilier). Un alt centru specializat în exploatarea şi prelucrarea 
lemnului îl reprezintă Buşteniul, prin SA Hârtia Buşteni, alcătuită din 3 incinte în 
Buşteni şi Poiana Ţapului, inclusă între timp pe lista monumentelor istorice (PH-II-
a-B-16383), fostele hale de producţie devenind ateliere mecanice sau săli de sport, 
în vreme ce locuinţele muncitoreşti sau anexele gospodăreşti au fost transformate în 
spaţii comerciale. 

• industria pielăriei şi încălţămintei – Tamiv S.A. Braşov (tăbăcirea pieilor), Munca 
Manuală Braşov, Acer Laboratories S.R.L.. Braşov, Tino S.A. Braşov 
(încălţăminte); 

• industria celulozei şi hârtiei – SC Everest Ropack SA (ambalaje carton - Azuga) 
• edituri şi tipografii - Tipotex S.R.L. Braşov, Brastar Print S.A. Braşov, Graphica 

Print S.R.L. Braşov. 
 În urma restructurărilor industriale la care a fost supus întreg teritoriul naţional, de la care 
nici regiunea industrială braşoveană în speţă nu a făcut nicio deviere, au avut loc mari 
preschimbări în sfera economică, mare parte din întreprinderile mari reducându-şi capacitatea de 
producţie sau închizându-şi definitiv porţile (Rulmentul Braşov, Fabrica de şamotă SINTER 
REF, Fabrica de Postav, Fabrica de Sticlă-STIAZ – toate din Azuga, SA Hârtia Buşteni). Drept 
consecinţă, o mare parte din salariaţi au fost disponibilizaţi, iar, pe de altă parte, vechile platforme 
industriale au constituit punctul de plecare pentru spaţii logistice sau de altă natură, a unor 
investiţii de tip greenfield (afaceri iniţiate din punctul zero) sau brownfield (flexibile prin 
preluarea unor afaceri, prin relaţiile stabilite cu alţi parteneri de afaceri şi prin implicarea unei 
tehnologii know how de specialitate). 

Prin Legea nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 533 din 22 iulie 2002), Guvernul României va hotărî înfiinţarea unor parcuri 
industriale, cu activităţi în domeniul industrial şi cel al serviciilor, ce beneficiază de anumite 
avantaje fiscale (scutiri la plata taxelor pentru terenuri şi clădiri, reducerea impozitelor locale) 
(art. 7), trei localizate la nivel teritorial în urbea braşoveană (funcţionale, de tip brownfield), iar 
unul în Ghimbav, în curs de proiectare (de tip greenfield), unde se observă o decantare a 
serviciilor braşovene în arealul periurban – mai ales în condiţiile amplasării aeroportului 
internaţional (tabelul 65).  

 
Tabelul 65. Parcurile industriale   

 
Nr. 
crt. Denumire parc Localizare Suprafaţa 

(ha) Societate administrator Actul legislativ 

1. P.I. Carfil Braşov 1,87 SC Carfil Industrial Parc H.G. nr. 420/ 2003 
2. P.I. Metrom 

Braşov 
Braşov 6,37 SC Metrom Industrial Parc SA H.G. nr. 419/ 2003 

3. P.I. Pro Roman Braşov 104,5 SC Pro Roman SA Ordin MAI 255/ 2004 
4. Braşov Industrial 

Park 
Ghimbav 29,0 SC ICCO S.R.L. Ordin MIRA 313 din 2007 
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Parcul Industrial Carfil, înfiinţat în 03.10.2003, având unic acţionar Judeţul Braşov prin 
Consiliul Judeţean Braşov, conform H.G. 420/2003, are o suprafaţă de 18700 mp şi în cadrul lui 
funcţionează 26 firme, cu 405 salariaţi. Printre activităţile desfăşurate în cadrul parcului industrial 
trecem în revistă operaţii de mecanică generală, fabricarea articolelor de papetărie, lucrări de 
instalaţii electrice, fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor, comerţ cu ridicata a altor 
bunuri de consum, producţia altor tipuri de mobilier, fabricarea produselor din lemn stratificat, 
producţie de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, comerţ cu 
amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, construcţii metalice şi părţi componente, 
fabricarea de articole de îmbrăcăminte, intermedieri în comerţul cu produse diverse, producţia 
mobilierului pentru birou şi magazine, comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 
publicitate etc.  

Printre obiectivele luate în vedere de administratorul parcului, menţionăm extinderea 
suprafeţei parcului industrial, dezvoltarea departamentului de resurse umane, crearea unui 
departament de dezvoltare-cercetare în domeniul industrial, dezvoltarea serviciilor, 
implementarea standardelor de calitate şi a acquis-ului comunitar de către toate societăţile din 
cadrul parcului (conform Agenda locală 21 – Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov, 
2006). 

Societatea de administrare a Parcului Industrial Metrom, S.C.METROM 
INDUSTRIAL PARC S.A., a fost constituită în baza H.G. nr. 419/2003, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Braşov nr. 188/03.07.2003, având o suprafaţă de 6,3 ha, din care 1,8 ha 
suprafaţă construită, 2,5 ha teren viran (poligon, pădure), iar 2 ha căi de acces, reţele, alei etc. 
Aici îşi desfăşoară activitatea 16 societăţi, din care 12 activează în industrie (comerţ cu 
amănuntul al mobilei, articole de iluminat şi a altor articole de uz casnic, construcţii metalice, 
termopane şi materiale de construcţii, fabricaţie jaluzele, obloane, uşi, ferestre, pereţi, tavane, 
parasolare, componente şi subansamble, tehnică medicală, materiale PSI, construcţii), 2 activează 
în comerţ (comerţ cu ridicata materiale de construcţii, alte produse, comerţ cu ridicata a 
băuturilor şi produselor alimentare) şi altele 2 activează în servicii (activitate de consultanţă 
pentru afaceri şi management, publicitate), totalizând aproximativ 350 angajaţi. Pentru cele 2,5 
ha neocupate s-a avut în vedere construirea unui centru de afaceri, prin care s-ar crea 400 locuri 
de muncă şi locaţii pentru 53 societăţi comerciale (conform Agenda locală 21 – Planul de 
dezvoltare durabilă a judeţului Braşov, 2006). 

Parcul Industrial Pro Roman a fost înfiinţat prin Ordinul MAI 255/2004, forma de 
administrare fiind recursul la acţiuni la purtător. Aici îşi desfăşoară activitatea 22 agenţi 
economici cu 1535 salariaţi, cu activităţi în producţia de autovehicule comerciale şi subansamble, 
producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare, proiectare – cercetare în domeniul 
autovehiculelor, componentelor şi pieselor de schimb, tehnologiilor, service şi asistenţă tehnică, 
producţia şi comercializarea de motoare pentru autocamioane şi aplicaţii industriale, producţia şi 
comercializarea de piese schimb pentru motoare şi auto, construcţii metalice şi părţi componente, 
producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate, cantină – restaurant, producţia de 
aparatură medicală, activităţi de pază perimetrală, colectare şi transport gunoi menajer, întreţinere 
şi reparaţii clădiri, activităţi de cultivare a plantelor şi întreţinere spaţii verzi, activităţi de curăţire 
drumuri uzinale sau închirieri spaţii comerciale. Strategia de dezvoltare a parcului industrial 
urmăreşte atragerea unor agenţi economici importanţi şi a unor investiţii (conform Agenda locală 
21 – Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov, 2006). 

Prin programul demarat de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, cu genericul Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de 
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incubatoare de afaceri, şi respectând litera legală a H.G. 173/2004 (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 193/2004), s-a înfiinţat Incubatorul de Afaceri Braşov, de tip brownfield, pe 
platforma Tractorul, gestionat de Dima Consulting Group. 

 
b). Construcţiile 
Domeniul construcţiilor, cea de-a doua componentă esenţială a sectorului secundar, are 

cu siguranţă cel mai mare impact vizual, o adevărată explozie în domeniul imobiliar 
caracterizând întregul spaţiu orăşenesc supus investigaţiei, putând fi reperate câteva trăsături 
esenţiale: 

• dezvoltarea unor întreprinderi de construcţie şi transporturi forestiere şi a unor unităţi 
de prelucrare a lemnului este determinată de exploatarea forestieră din zonă; 

• dezvoltarea turismului a dat naştere la o explozie de construcţii; 
• este evidentă o creştere a investiţiilor în construcţii pentru sectorul privat faţă de cel 

public. 
 
4.3. Turismul 
 
4.3.1. Fondul turistic 

 
a). Fondul turistic natural 

 
Fondul morfoturistic 
 
MUNŢII BUCEGI  
Cele mai reprezentative elemente de atractivitate aparţinând cadrului natural care se 

constituie în principalele repere ale ofertei turistice ale Munţilor Bucegi pot fi grupate astfel:  
• abruptul prahovean (estic), cu o diferenţă de nivel de peste 1200 m, delimitat de 

Valea Prahovei, situat în arealul staţiunilor turistice Sinaia şi Buşteni (rezervaţie 
naturală), în care, prin eroziune s-au format o mare varietate forme şi microforme de 
relief spectaculoase (portiţe, ferestre, turnuri, clăi, hornuri, poliţe, brâne etc.);  

• abruptul nord-estic sau Abruptul Bucşoiu, cu creasta omonimă, Abruptul Mălăieşti, 
Abruptul Gaura (rezervaţii naturale), domină Valea Râşnoavei cu peste 1200-1400 m;  

• forme de relief glaciar variate: văi glaciare spectaculoase, cu versanţi abrupţi, cu un 
profil  transversal în formă de „U”, cu numeroase praguri glaciare şi morene (văile 
Cerbului, Mălăieşti, Morarului, Ţigăneşti, Urlătoarei, Gaura, Ialomiţei), circuri 
glaciare (localizate la obârşia văilor Cerbului, Morarului, Mălăieşti, Ţăgăneşti, 
Gaura), creste şi abrupturi (ex. Coştila, Caraiman, Jepii Mici, Jepii Mari, Piatra Arsă, 
Furnica, Colţii lui Barbeş, Vânturişu, Moraru, Bucşoiu, Mălăeşti), ace, hornuri şi colţi 
stâncoşi (Colţii Morarului, Mălăeşti, Franz Jozef), cu un puternic impact estetico-
peisagistic;  

• structuri geologice inedite: stâncile Babele şi Sfinxul (rezervaţii naturale), stânci 
solitare cu forme curioase, rezultate prin acţiunea eroziunii factorilor exogeni, situate 
pe Platoul Bucegilor;  

• vârfuri/puncte de belvedere dispuse pe Platoul Bucegi, la limita cu Abruptul 
prahovean, spre est şi nord-est (la Cruce, Vf. Omu, Vârful cu Dor, Cabana Caraiman, 
Cota 2.000, Vf. Furnica, Claia Mare, Claia Mică, Vf. Bucşoiu, Cabana Babele, 

http://bizcafe.ro/articole/programul-national-multianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-de-afaceri.html
http://bizcafe.ro/articole/programul-national-multianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-de-afaceri.html
http://bizcafe.ro/articole/programul-national-multianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-de-afaceri.html
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Sfinxul, vârfurile Baba Mare  ş.a.) şi spre vest (Obârşiei, Doamnele, Scara, Ţigăneşti, 
Bătrâna, Strungile Mari şi Mici etc.);  

• chei – Izvorul Dorului, la care se adaugă cheile din sectorul central-vestic 
(ialomiţean), situate în afara arealului vizat (Orzei, pe valea Ialomiţei, în aval de 
Lacul Scropoasa, 2 km lungime; Zănoagei, Peşterii, Horoabei, Tătaru Mare şi Mic 
(sau Coteanu) - de pe Râul Ialomiţa etc.  

• prezenţa reliefului carstic, componentele cu gradul de atractivitate cel mai ridicat 
fiind peşterile (Peştera lui Bogdan, amplasat pe clina sudică a Plaiului Piatra Arsă, 
cele mai importante din punct de vedere turistic fiind cele din sectorul central al 
Bucegilor, situat în afara ariei analizate; Peştera Ialomiţa, situată în versantul S al 
Muntelui Bătrâna, la 1.660 m alt., introdusă în circuitul turistic), la care se adaugă o 
serie de peşteri fără amenajări specifice pentru vizitare (peşterile de pe Valea 
Tătarului; Peştera Ursului, situată în apropierea Cheilor Tătarul Mare, la 1.548 m 
alt.);  

• cascade: Urlătoarea (situată la 1055 m altitudine, în apropierea traseului turistic care 
duce din Buşteni spre Platoul Bucegi pe valea Jepilor Mari), Caraiman (situată pe 
Valea Jepilor, la 1070 m altitudine), Vânturiş (situată pe Izvorul Dorului). 

• domeniu schiabil extins: Platoul Bucegilor (Furnica – Valea Dorului), cu o suprafaţă 
vastă, înclinată uşor spre vest, care permite iarna practicarea schiului, iar vara o 
accesibilitate facilă pentru practicanţii drumeţiilor montane: Cota 2.000 – Valea lui 
Carp – Cota 1.400; drumul de vară între Cota 1.400 – Cota 1.000 (pârtia nouă); zona 
Kalinderu;  

• număr ridicat de trasee turistice pentru drumeţie montană (dintre care 48 au fost 
omologate de Departamentul pentru Turism, din cadrul ministerului de profil); 

• trasee pentru alpinism în număr foarte mare (circa 280, cu diferite grade de 
dificultate), fapt pentru care Munţii Bucegi sunt consideraţi ca fiind printre cele mai 
importante zone destinate acestui sport din Carpaţii româneşti; principalele trasee 
amenajate sunt localizate pe Valea Peleşului (Sinaia), zona Padina, Poiana Ţapului şi 
îndeosebi Buşteni. De altfel, staţiunea Buşteni este considerată drept "Capitala 
alpinismului românesc", graţie prezenţei pe teritoriul său a Abruptului Coştilei 
(considerat ca având nu doar un impact estetico-peisagitic major, ci şi ca fiind cel mai 
important din Bucegi şi din ţară pentru practicarea alpinismului, acesta concentrează 
cca. jumătate din numărul de trasee alpine ale Bucegilor), graţie atributelor 
morfometrice şi morfologice cumulate de ţancurile şi pereţii abrupţi ai acestuia: 
Ţancul Ascuţit, Ţancul Mic, Peretele vulturilor (Policandrului), Peretele Văii Albe, 
Creasta Coştila-Galbinele, Peretele Coştilei şi Peretele Galbinelelor). 
 

MUNŢII POSTĂVARU 
Pe baza configuraţiei reliefului – care determină, în cea mai mare parte, şi diferenţierea 

traseelor şi obiectivelor turistice – în cuprinsul lor pot fi separate trei subunităţi distincte: Masivul 
Postăvaru propriu-zis (sau Cristianu Mare), Munţii Poienii Braşov şi Munţii Predealului. 

Fără a depăşi altitudinal 1800 m, Munţii Postăvaru se detaşează ca o unitate montană 
impunătoare, posesoare a unui patrimoniu turistic natural complex şi diversificat, graţie cumulării 
unui set de elemente atractive, dintre care se detaşează:  

• contrastul hipsometric şi morfologic etalat în raport cu vatra depresionară a 
Braşovului şi a culoarelor marginale, etajarea altitudinală diferită în cadrul zonei 
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montane propriu-zise, complexitatea structurală şi petrografică (prezenţa calcarelor 
mezozoice şi a reliefului carstic format pe acestea, dintre care se detaşează vârful 
piramidal al Postăvarului, 1799 m şi creasta fragmentată a Muchiei Cheii, cu pereţii 
săi abrupţi, sălbatici şi cheile înguste), coroborată cu acţiunea morfogenetică 
diferenţiată a agenţilor modelatori externi concură la creionarea unui peisaj 
contrastant cu valenţe estetico-peisagistice deosebite şi, implicit, o atractivitate 
turistică pe măsură (în cuprinsul lor se grupează deopotrivă platouri întinse, larg 
ondulate, culmi prelungi şi domoale, favorabile practicării turismului pietonal, dar şi 
vârfuri şi versanţi abrupţi, valorificaţi prin  intermediul  unor  trasee turistice dificile 
şi prin inserarea unor amenajări pentru sporturi de iarnă);  

• existenţa a numeroase puncte de belvedere (Vf. Postăvaru, Tâmpa, Bisericuţa 
Păgânilor etc.) care oferă posibilitatea receptării panoramice a peisajului pitoresc al 
spaţiului depresionar aşternut la baza lor, cu întreaga sa suită de elemente 
morfologice concentrate aici, care la nivel individual sau al asocierii peisagistice 
etalează multiple atracţii; 

• prezenţa formelor de relief exo- şi endocarstic, cele mai atractive fiind cheile (dintre 
care se detaşează Cheile Râşnovului şi Cheile Pietrele lui Solomon) şi peşteri (cele 
mai reprezentative fiind Peştera din Valea Fundatei, Peştera Valea Cetăţii şi Peştera 
cu Lapte); 

• prezenţa domeniului schiabil, ce are la bază un platou întins, larg ondulat, poziţionat 
în intervalul 900 – 1.000 m alt., în bună parte amenajat, pe seama căruia a apărut şi 
s-a dezvoltat staţiunea pentru sporturi de iarnă, Poiana Braşov; situată în partea de 
vest a Munţilor Postăvaru; acest platou, denumit „Munţii Poienii Braşov”, cuprinde 
spre nord o parte mai coborâtă, cunoscută ca „Poiana Mare” sau „Poiana de Jos”, iar 
spre sud-est, la poalele Vârfului Postăvaru, „Poiana de Sus” sau „Poiana Mică”; 
pitorescul platoului este completat de prezenţa unor culmi care îl înconjoară, cu 
aspect atractiv, a căror înălţime se situează puţin sub sau peste 1.000 m (Dealul 
Pleşii – 1.045 m, Spinarea Lungă – 1.042 m, Dealul Bogdan – 973 m, Dealul Cernit 
– 964 m); 

• existenţa a peste 35 de trasee turistice pietonale (drumeţie montană) marcate sau 
nemarcate, din care 34 sunt omologate de ministerul de profil, poteci ce conduc spre 
obiective de interes turistic, implicit spre structuri de primire turistică sau fac 
legătură între diverse trasee, la care se adaugă şi trei căi rutiere de acces;  

• existenţa a peste 30 de trasee de alpinism, cu grade diferite de dificultate, trasee 
pentru alpinism, localizate în arealul Muchiei Cheii, Pietrele lui Solomon şi pe 
versanţii cu declivitate ridicată ai masivului Tâmpa. 

 
MUNŢII GÂRBOVA  
Sintetic, valoarea turistică a Munţilor Gârbova (Baiu) este conferită prin cumularea unor 

resurse turistice precum:  
• culmile domoale, rotunjite, masive, favorabile practicării turismului pietonal 

(drumeţiei montane), dar şi a mountain-biking-ului sau a altor sporturi extreme; 
• prezenţa potecilor turistice, marcate sau nemarcate (circa 20 trasee turistice, din care 

două omologate); 
•  prezenţa a numeroase puncte de belvedere, situate pe creasta principală orientată N-

S a Baiului Mare (Vf. Mierlei – 1.660 m, Vf. Vornicu – 1.627 m, Vf. Piscu Câinelui 



 142

– 1.658 m, Vf. Drăgan – 1.776 m, Vf. Baiu Mare – 1.885 m, Vf. Urechea – 1.715 m 
ş.a.) sau pe creasta principală a Neamţului (Vf. Rusu – 1.907 m, Vf. Şteviei – 1.907 
m, Vf. Neamţu – 1.923 m, Vf. Paltinu – 1.900 m ş.a.); 

• diversitatea florei şi faunei se constituie într-un element important de atractivitate, 
existând areale care grupează o serie de specii cu valoare ştiinţifică şi/sau cinegetică; 

• elementele climatice favorizează desfăşurarea turismului atât în perioada sezonului 
hibernal (staţiunea Azuga dispune de dotări pentru practicarea sporturilor de iarnă), 
dar şi a celui estival (drumeţii montane, odihnă şi recreere etc.);  

• existenţa unui domeniu schiabil, aferent staţiunilor Azuga şi Predeal, care a permis 
afirmarea activităţilor turistice şi dezvoltarea acestora ca staţiuni destinate cu 
precădere sporturilor de iarnă. 

 
Fondul climato-  şi bioclimatoturistic 
• Intervenţia climei în actul turistic se manifestă atât prin creionarea "atmosferei" 

derulării proceselor turistice, cât şi ca resursă atractivă propriu-zisă, caracteristicile 
elementelor climatice din zona analizată (o importanţă majoră revenind nebulozităţii, 
temperaturii aerului, precipitaţiilor - dpdv al frecvenţei şi stării lor de agregare -, 
vântului), alături de celelalte componente ale cadrului natural (relief, hidrografie, 
vegetaţie, faună), având un rol major în dezvoltarea turismului. 

• De factorii climatici, cu impact bioclimatic (temperatură, precipitaţii, umiditate, 
vânturi, durată de strălucire, compoziţia atmosferei, radiaţii solare) depinde 
pretabilitatea unei regiuni sau staţiuni turistice la cură, la activităţi de recreere, la 
practicarea unor sporturi de sezon etc. De impactul organism – bioclimă depinde 
modul de tratare sau prevenire a unor afecţiuni prin aero- sau helioterapie. Anumite 
caracteristici bioclimatice sunt specifice pentru fiecare etaj sau nuanţă climatică, iar în 
formele de terapie climatică se implică, în principal, trei factori: termic, dinamic 
(vântul), hidric (umezeala aerului).  

• Bioclimatul tonic stimulent de munte este un climat solicitant pentru funcţiile 
neurovegetativ-endocrine, care coordonează şi determină aclimatizarea organismului 
la condiţii de mediu specifice. Caracteristici: efectul biologic al scăderii presiunii 
parţiale a oxigenului din aer, radiaţia solară de tip U.V.B., cu caracter eritrenogen, 
prezentă pe tot parcursul anului. Se recomandă în anemii, convalescenţe, stări 
neurovegetative (în sensul de hiperfuncţii), în insomnii. Până la 1000 m acest 
bioclimat se recomandă celor cu deficienţe de aclimatizare ale sistemului 
cardiovascular, cât şi cel respirator.  

• La peste 1000 m, se impune efectul cumulativ al presiunii în scădere, a reducerii 
presiunii oxigenului, paralel cu abundenţa radiaţiei solare ultraviolete. Toate aceste 
condiţii au efecte terapeutice în hipertiroidie, în tratarea astmului bronşic alergic sau 
în cura unor afecţiuni pulmonare evolutive (era principala modalitate de ameliorare a 
afecţiunilor T.B.C., până la apariţia antibioticelor).  

• Caracteristici bioclimatice la nivelul UAT-urilor (sursa: MasterPlan pe Turism, 
INCDT):  

 numărul mediu al zilelor cu confort termic în luna iulie, la amiază, este de 5 (Pârâul 
Rece, Predeal, Poiana Braşov),  6 (Buşteni, Azuga), 7 zile (Sinaia); 

 numărul mediu al zilelor cu inconfort termic prin încălzire, este de maximum 2-3 zile 
lunar (Buşteni, Azuga, Sinaia); 
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 indicele de stres bioclimatic cutanat, în cursul anului, este în medie 15-16 (Sinaia, 
Buşteni, Azuga, Poiana Braşov) sau 18 (Predeal, Pârâul Rece), înregistrându-se 6 luni 
relaxante (mai – octombrie); 

 stresul bioclimatic pulmonar are un indice mediu anual de 30, lunile echilibrate fiind 
mai, iunie, septembrie, octombrie (în toate UAT-urile); 

 indicele mediu anual al stresului bioclimatic total este de 45, staţiunea caracterizându-
se printr-un bioclimat sedativ, cu nuanţe tonice, de stimulare pentru organism (Sinaia, 
Buşteni, Azuga) sau 48, cu un bioclimat tonic, stimulent pentru organism, cu unele 
nuanţe de sedare (Poiana Braşov, Predeal, Pârâul Rece). 

 
Fondul hidrogeografic 
• Trăsăturile atractive ale hidrografiei sunt înmagazinate în varietatea modului de 

organizare supra- şi subterane (ape curgătoare, lacuri, izvoare de ape minerale), în 
caracteristicile fizico-chimice ale apelor şi în relaţiile dimensionale ale principalelor 
elemente hidrografice, acestea influenţând pe de o parte, în mod hotărâtor, 
dezvoltarea, estetica şi ambianţa staţiunilor traversate (reţelele supraterane), iar pe de 
altă parte, motivând apariţia şi susţinând afirmarea activităţilor balneare (izvoarele 
hidrominerale). 

• Cel mai bine reprezentate elemente hidrografice în peisajul zonei analizate sunt apele 
curgătoare supraterane. Acestea îşi fac prezenţa în domeniul turistic atât ca resursă 
atractivă propriu-zisă, cât şi în mod indirect, prin funcţia lor de accesoriu al 
desfăşurării activităţii recreative. Astfel, importanţa pentru turism a acestora se 
concretizează prin peisajele atractive întâlnite de-a lungul cursurilor de apă, presărate 
deseori cu chei, repezişuri, praguri şi/sau cascade spectaculoase (ex. Urlătoarea, 
Caraiman, Vânturiş), care sporesc efectul de margine şi, implicit, gradul de 
atractivitate, precum şi a acumulărilor lacustre naturale (Lacurile de sub Colţii lui 
Barbeş, din sectorul superior al văii Izvorul Dorului) sau artificiale formate în spatele 
unor baraje care îndeplinesc şi funcţii de agrement (atât prin valenţele estetico-
peisagistice conferite de individualizarea lor pregnantă în peisaj şi a multiplelor 
motivaţii de ordin turistic pe care le oferă (sporturi nautice, înot, pescuit, turism de 
week-end). Ca urmare, fizionomia versanţilor/malurilor râurilor şi pâraielor zonei are 
un rol major în atragerea turiştilor, iar tipologia acestora impun forma de turism 
practicată. 

 
b). Fondul turistic antropic  
• resursele antropice atractive imprimă conturarea unei oferte turistice diversificate şi 

complementare şi constituirea unor fluxuri turistice convergente în măsură să o 
valorifice la nivele superioare de eficienţă socială şi economică 

• Arealul Văii Prahova se constituie într-o destinaţie turistică atractivă din punct de 
vedere cultural pentru turişti, în special datorită prezenţei unor monumente 
istorice intrate deja în circuitul turistic internaţional şi incluse pe listele 
„monumentelor istorice” ale CIMEC; 

• bună parte din monumentele istorice valoroase şi cu un grad de atractivitate real 
nu au intrat în atenţia autorităţilor locale şi se află într-o stare de degradare 
avansată, fapt care afectează negativ imaginea locaţiilor care le găzduiesc 



 144

Urmărind amplasarea în perimetrul arealului analizat a elementelor care alcătuiesc 
patrimoniul său cultural-istoric se evidenţiază o grupare diferenţiată  a monumentelor istorice ca 
număr, varietate tipologică şi, nu în ultimul rând, din punct de vedere al gradului de atractivitate, 
după cum urmează12: 

• vestigii arheologice - pentru practicarea unui turism ştiinţific. Printr-o mediatizare 
constantă şi mai ales bine direcţionată pe segmente specifice ale cererii turistice 
(alături de inserarea unei căi de acces, însoţită de o parcare modernă, precum şi de 
unele dotări turistice minimale), impactul emoţional asupra conştiinţei colective şi 
interesul derivat din valoarea simbolică a însuşirilor cumulate de acestea ar putea fi 
stimulat, context în care efectele acţiunii de integrare în circuitele turistice 
funcţionale nu se vor lăsa, cu siguranţă, prea mult aşteptate.  

• obiective istorice: edificate pe parcursul mai multor secole, suprapuse perioadei 
medievale şi epocii moderne şi până la începutul secolului al XX-lea. 

 ansambluri urbane,  
 clădiri cu valoare arhitecturală - principalele puncte şi arii de polarizare pentru 

evoluţia edilitar-urbanistică a localităţilor. Volumul fluxului turistic atras de 
centrul istoric este direct proporţional cu valoarea obiectivelor  din punct de 
vedere arhitectural, al rezonanţei istorice, al funcţiei îndeplinite, al poziţiei şi 
accesibilităţii etc. 

 cetăţi, incinte fortificate şi turnuri de apărare,  
 palate,  castele, conace.  

• obiective religioase: ansambluri cu funcţie ecleziastică, biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică, necropole,  cimitire, edificii funerare; 

• obiective culturale şi economice: clădiri cu destinaţie culturală (muzee, case 
memoriale şi galeriile de artă) sau pentru învăţământ, clădiri cu destinaţie 
economică sau administrativă, hoteluri, restaurante şi hanuri; 

• monumente, statui, busturi, troiţe, cruci, porţi, cu valoare arhitecturală. 
 

Tabelul 66. Resursele atractive antropice si brandurile specifice elementelor de patrimoniu construit 
 

Elemente Denumire/localizare în cadrul aşezării/caracteristici  
UAT 

Nivelul 
brandului 

Centrul istoric - Cetatea Braşovului, NE - Bd. Eroilor, str. Dobrogeanu 
Gherea; NV - canalul Graft şi versantul sudic al dealului Warthe; SV - Şirul 
Beethoven, versantul nordic al dealului, sec. XIV-XX 

Braşov Naţional/ 
 internaţional Aşezări şi situri 

cu valoare 
arheologică 

 Situl arheologic de la Râşnov, „Dealul Cetăţii” („Grădina Cetăţii”), sec. III 
a. Chr.-I p. Chr. 

Râşnov Naţional/ 
internaţional 

Case şi vile cu 
valoare 

arhitecturală 

Casa muzeu „Cezar Petrescu”, oraş Buşteni, Str. Vladimirescu Tudor, 1, 
1914-1918 

Buşteni Naţional 

Ansamblul fortificaţiilor oraşului: Aleea Brediceanu Tiberiu, str. Şirul 
Beethoven, Aleea După Ziduri, Bulevardul Eroilor, dealul Warthe, muntele 
Tâmpa, sec. XIV-XVII 

Incinte 
fortificate 

Latura sud-vestică: Bastionul Ţesătorilor - azi Aleea şi Str. Coşbuc George, 
secţie a Muzeului Judeţean, Poarta Schei (Bastionul Ţesătorilor, dubla 
Poartă Ecaterina, Bastionul Fierarilor - azi incintă fortificată - fragmente), 
sediu al Arhivelor Naţionale, curtine (cea interioară parţial înglobată în 

Braşov Naţional/ 
internaţional 

                                                 
12 Vezi lista tuturor obiectivelor turistice de natură antropică în subcapitolul dedicat Patrimoniului construit 
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construcţii, str. Poarta Schei), str. Richter Paul (curtine), str. Zwingerul 
Croitorilor, Şirul Beethowen (Poarta Ecaterina, curtine, Zwingerul 
Croitorilor), str. Gh. Bariţiu nr. 15 (curtine) şi 34 (Bastionul Fierarilor), sec. 
XIV-XVII 
Latura nord-vestică: Bastionul Măcelarilor, Str. Bariţiu George, 32 
(Bastionul turnuri de apărare (4), Bastionul Graft, Măcelarilor), str. Bariţiu 
George, curtine, Zwingerul Măcelarilor, Zwingerul 24 (Turnul Studenţilor, 
azi Tăbăcarilor Albi (al mănuşarilor), Zwingerul locuinţă), str. Bariţiu 
George, 12, Procuratorilor (?), canalul Graft (turn), azi clopotniţa bisericii 
Sf. Treime-Cetate), Piaţa Sfatului 23/24 (Bastionul Graft), str. Mureşenilor 
nr. 1 (turn-azi locuinţă), str. Mureşenilor nr. 9 (turn-azi locuinţă); str. Bariţiu 
George 2-32, Piaţa Sfatului 19-27, str. Mureşenilor nr. 1-25 (curtine-cele 
interioare parţial înglobate în construcţii, zwingere), sec. XIV-XVII 
Latura nord-estică: Latura nord-estică: Bastionul Tăbăcarilor Roşii, Str. 
Republicii 53-55 (curtină şi fragmente curtine şi val), str. Politehnicii 3-
Castelului 85 (curtină), str. Castelului 148 (Bastionul Tăbăcarilor Roşii şi 
curtină), sec. XIV-XVII 
Latura sud-estică: Latura sud-estică: Bastionul Postăvarilor, Str. Castelului 
146 (Bastionul Frânghierilor, turnuri (4), curtine şi Bastionul Postăvarilor), 
str. Römer Julius şanţ 4 (Bastionul Frânghierilor), str. Castelului 134-136 
(turn), str. Castelului 102 (turn), str. Castelului 78 (turn), str. Castelului 42 
(turn), str. Castelului 2-148 (curtine), la exterior spre aleea Brediceanu 
Tiberiu – şanţ, sec. XIV-XVII 
Elemente de fortificare exterioară: Turnul Dealul Warthe (Turnul Negru, 
Turnul Alb, zidul ce delimita spre sud-est, vis-a-vis de Bastionul Fierarilor, 
„Curtea Vitelor”, Turnul Alb - vis-a-vis de Bastionul Graft), muntele Tâmpa 
(fragment din zidul ce delimita „Curtea Vitelor”- lângă Bastionul 
Tăbăcarilor Roşii), sec. XIV-XVII 
Zid de incintă, Calea Bucureşti, 255, sec. XVIII 
Incintă bastionară, Str. Dealul Cetăţii, sec. XVIII 
Zid de incintă, Piaţa Unirii, 2, sec. XVIII 
Zid de incintă cu poartă, Str. Lungă, 251, sec. XIII-XIX 
- Fortificaţie medievală, „Dealul Cetăţii” („Grădina Cetăţii”), Epoca 
medievală 
- Fortificaţie dacică, „Dealul Cetăţii” („Grădina Cetăţii”) sec. III a. Chr.-I p. 
Chr., Latene 
- Dubla incintă de est, cu turnuri, barbacane, pe culmea unui deal la sud de 
localitate, zwinger, casa paznicului, încăperi pentru provizii şi capelă 
(păstrate fragmentar), sec. XIV-XVIII 
- Incinta de vest, cu turn de poartă, pe culmea unui deal la sud de localitate, 
sec. XIV-XVIII  
- Zid de incintă, Str. Republicii, 1, sec. XIII-XVIII 

Râşnov Naţional/ 
internaţional 

- Cetatea Râşnovului, pe culmea unui deal la sud de localitate, sec. XIV-
XVIII  

  

Castelul Cantacuzino, oraş Buşteni, Str. Zamora, 1, 1910 Buşteni Naţional 

Palate, castele, 
conace 

- Castelul Peleş, Aleea Peleşului, 2, 1873-1883 (etapa I), 1896-1914 (etapa 
II) 
- Castelul Pelişor, Aleea Peleşului, 2, 1899-1903 
- Castelul Foişor (Casa de vânătoare), Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 

Sinaia Naţional/ 
Internaţional 

Ansamblul bisericii evanghelice, Str. Republicii, 1, sec. XIII-XVIII Râşnov Naţional Ansambluri şi 
biserici cu 

funcţie 
ecleziastică 

 

- Biserica evanghelică „Biserica Neagră”, Curtea Honterus Johannes, f.n. 
1383-1477, sec. XVI, sec. XVIII  
- Biserica evanghelică „Sf. Bartolomeu”, Str. Lungă, 251, sec. XIII-XIX II  

Braşov Naţional/ 
Internaţional 

Clădiri cu Cazinoul Sinaia, Bd. Carol I, 2, 1911 Sinaia Naţional 
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destinaţie 
economică sau 
administrativă 

- Gara Regală Sinaia, Piaţa Democraţiei, 2, 1870 Sinaia Naţional 
/internaţional 

Hoteluri 
 

- Hotel Caraiman, Bd. Carol I, 4, 1911 
- Hotel „Furnica”, Str. Furnica, 50, sf. sec. XIX 
- Hotel „Palace”, Str. Goga Octavian, 6, 1911 

Sinaia Naţional 

Cruci 
 

Crucea comemorativă a Eroilor români din oraşul Buşteni, pe Vârful 
Caraiman 1926-1928 

Buşteni Naţional 

 
• Numărul instituţiilor de spectacole şi concerte este redus în arealul Văii Prahovei,  de 

cele mai multe ori evenimentele culturale nefiind organizate în spaţii special 
amenajate în acest sens, ci în incinta unor clădiri de renume, declarate monumente 
istorice şi amenajate în conformitate cu cerinţele evenimentului. Astfel, singurele 
instituţii care sunt implicate în organizarea de spectacole şi concerte sunt localizate în 
Sinaia (în sala de concerte a castelului Peleş se organizează manifestări specific 
culturale, seri muzicale, concerte; Centrul internaţional de conferinţe „Cazino” Sinaia, 
Casa Memorială „George Enescu”, Centrul European de Cultură) şi Casa de Cultură 
Buşteni.  

Spre deosebire de celelalte localităţi, oraşul Braşov deţine două teatre (Teatrul pentru 
copii „Arlechino”, Teatrul „Sică Alexandrescu”), operă şi filarmonică (Filarmonica "Gheorghe 
Dima", Opera Braşov), unde au loc spectacole de tradiţie şi renume naţional şi internaţional. 
Nivelul de performanţă al spectacolelor este ridicat, încântând participanţii şi ridicându-se la 
standardele internaţionale. Publicitatea manifestărilor artistice se concentrează la nivel local, iar 
tur operatorii şi vizitatorii nu sunt vizaţi în mod particular.  

• Evenimentele culturale derulate în spaţiul analizat  au fost iniţiate şi dezvoltate ca 
urmare a necesităţii atragerii turiştilor în regiune şi reţinerii acestora pentru o perioadă 
de timp cât mai îndelungată, încercându-se iniţierea unor manifestări (devenite 
ulterior tradiţionale) legate de activitatea artistică a marilor personalităţi care au 
optat pentru diferite locaţii de pe Valea Prahovei pentru odihnă dar şi creaţie. Unele 
dintre aceste evenimente au devenit festivaluri internaţionale (ex. Festivalul 
Internaţional „Enescu şi muzica lumii" – Sinaia, Festivalul Internaţional al muzicii 
pop “Cerbul de Aur” – Braşov, Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet - 
Braşov, Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră din Braşov), manifestări care 
şi-au construit în timp un renume în virtutea căruia polarizează anual atât personalităţi 
din lumea culturală, artistică, muzicală etc., cât şi un număr din ce mai ridicat de 
persoane.  

Alături de acestea, se organizează regulat şi alte manifestări şi evenimente care 
valorifică tradiţiile şi obiceiurile locale (ex. Junii Braşovului, Sărbătorile Medievale ale 
Braşovului). Sărbătorile Pascale şi cele de Crăciun, dar şi sosirea primăverii reprezintă momente 
în care se organizează diferite evenimente menite a anima staţiunile de pe Valea Prahovei, prilej 
cu care se organizează târguri şi diferite alte manifestări asociate acestora (inclusiv spectacole 
folclorice, concerte de muzică uşoară). Mai mult, ultimii ani au consemnat implicarea 
autorităţilor locale în organizarea de evenimente de genul „zilele oraşului”. 

Cu toate acestea, staţiunile de pe Valea Prahovei şi din Râşnov rămân încă deficitare în 
ceea ce priveşte numărul, diversitatea şi anvergura şi notorietatea evenimentelor culturale, 
singurele manifestări care au reuşit să devină vizibile în planul imaginii turistice şi a rezonanţei 
asociate fiind cele organizate în Braşov, graţie unei promovări adecvate a lor pe plan naţional şi 
internaţional.  
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• Manifestările sportive, în general, şi cele de iarnă, în special, reprezintă principalele 
motivaţii atrag turiştii în staţiunile de pe Valea Prahovei şi Braşov, graţie concentrării 
unei infrastructuri de profil menită a răspunde în cererii turistice de profil.  

În sezonul rece sunt organizate numeroase manifestări sportive de diferite anverguri: 
concursuri, competiţii naţionale şi internaţionale, carnavaluri, serbările zăpezii şi diverse alte 
festivaluri. Cele mai importante competiţii de nivel naţional şi internaţional sunt cele de schi 
alpin pentru adulţi şi copii, schi fond, snowboard, biatlon, schi sărituri etc.  

Alături de acestea, sunt organizate anual şi competiţii sportive din alte ramuri sportive 
(ex. tenis, karate, scrimă, şah, orientare, arte marţiale, ciclism, automobilism, judo, oină etc.).  

Majoritatea staţiunilor organizează evenimente pentru deschiderea sezonului pentru 
sporturi de iarnă, serbările zăpezii prilej optim de a atrage mii de turişti din întreaga ţară. O parte 
din aceste evenimente au devenit cunoscute pe plan naţional şi reprezintă un adevărat prilej de 
distracţie şi recreere pentru vizitatori.  

În ultimii ani, numărul evenimentelor sportive organizate pe Valea Prahovei şi zona 
Braşov – Râşnov, în special de tipul sporturilor de iarnă, a crescut. Acest lucru s-a datorat în 
special poziţiei geografice a staţiunilor, notorietăţii acestora pe plan naţional, dar şi internaţional, 
numărului şi calităţii pârtiilor existente, dar şi accesibilităţii lor comparativ cu alte destinaţii 
montane. 

 
4.3.2. Infrastructura turistică 
Sursele de informaţii: 
Informaţiile statistice utilizate în cadrul proiectului reprezintă combinaţii între 

informaţiile provenite din sursele menţionate mai jos: Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Turism (Master Plan în turism pe Valea Prahovei şi Zona Braşov-Râşnov – 
Septembrie 2008), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (www.turism.gov.ro), 
Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean Prahova, Primăria Azuga, Primăria Braşov, 
Primăria Buşteni, Primăria Râşnov, Primăria Sinaia, Primăria Predeal, Centrul de Informare şi 
Promovare a Turismului Predeal, Centrul de Informare şi Promovare Turistică Sinaia, 
observaţii directe în teren. 
 

a). Structuri de primire turistice cu funcţie de cazare 
Capacitatea de cazare a zonei poate fi abordată sub diferite aspecte, dar cele mai 

importante sunt direcţiile care pot furniza informaţii şi soluţii cu privire la ceea ce este de făcut 
pentru îmbunătăţirea performanţelor în turism, astfel: 

• distribuţia capacităţii de cazare în teritoriu = necorespunzătoare pentru preluarea şi 
dispersia în teritoriu a fluxurilor de turişti de pe căile de comunicaţie; 

• distribuţia capacităţii de cazare pe tipuri de structuri turistice = campingurile pentru 
corturi şi rulote sunt aproape inexistente; 

• capacitatea de cazare pretabilă grupurilor de turişti care circulă cu autocarul = foarte 
redusă în staţiunile din partea centrală a zonei; 

• capacitatea de cazare totală, necesară susţinerii celorlalte servicii = doar Sinaia 
dispune de valori mai ridicate, însă informaţiile din teren denotă o foarte slabă 
capacitate de cazare în structuri turistice cu servicii de calitate în majoritatea UAT-
urilor (situaţie ceva mai bună la Poiana Braşov). 

 
 

http://www.turism.gov.ro/
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Tabelul 67. Capacitatea de cazare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
 

Nr. crt. UAT Nr. locuri de cazare 
1. Braşov 3 012 
2. Poiana Braşov 2 384 
3. Predeal 3 954 
4. Râşnov 621 
5. Azuga 674 
6. Buşteni 2 650 
7. Sinaia 5 724 
8. Total zonă 19 019 

Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
 

 
Fig. 44. Structuri turistice cu funcţie de cazare 

 
Braşov 
Total locuri de cazare: 3012 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare :  
Locuri (nr. stele) : 396*****, 387****, 1329***, 347**, 553* 
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Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice : 
a. Hoteluri   2182  72,4 
b. Hoteluri pentru tineret             51         1,59 
c. Hosteluri   0 0 
d. Pensiuni   600 19,92 
e. Vile    18 0,59 
f. Moteluri   86 2,85 
g. Cabane               24 0,79 
h. Popasuri   0 0 
i. Apartamente pt. închiriat 30 0,99 
j. Camere pentru închiriat 21 0,69 
k. Campinguri   0 0 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 13 hoteluri  cu peste 50 locuri, cu un total de 1891 
locuri (62,78%), 39 pensiuni  cu 600 locuri din care 11 pensiuni cu peste 20 locuri (total 296 
locuri) 

 
Hoteluri – 2 182 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  396  204  939  211  432 
Pensiuni – 600 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    165  334  81  20 
Hotel pentru tineret – 51 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

          51 
Vilă – 18 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    18       
Motel – 86 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      48    38 
Cabane -  24 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        24   
Camere de închiriat în locuinţe familiale – 21 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        13  8 
Apartamente de închiriat – 30 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      8  18  4 
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
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Poiana Braşov 
Total locuri de cazare: 2384 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare : 
Locuri (nr. stele) : *****39, ****1199, ***935, **181, *30 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice 

a. Hoteluri   1842 
b. Hoteluri pentru tineret              0 
c. Hosteluri   0 
d. Pensiuni   344 
e. Vile    120 
f. Moteluri   0 
g. Cabane                0 
h. Popasuri   0 
i. Apartamente pt. închiriat 0 
j. Camere pentru închiriat 0 
k. Campinguri   0 
l. Sat vacant   78 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 13 locaţii valabile pentru un total de 32 autocare 
 
Hoteluri – 1 842 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  39  895  780  98  30 
Pensiuni – 344 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    240  99  5   
Sat de vacanţă  - 78 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        78   
Vilă – 120 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    64  56     
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
Predeal 
Total locuri de cazare: 3954 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare 
Locuri (nr. stele) : 68*****, 254****, 2208***, 870**, 554* 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice : 

a. Hoteluri   2004 
b. Hoteluri pentru tineret             56 
c. Hosteluri   0 
d. Pensiuni   1072 
e. Vile    510 
f. Moteluri   32 
g. Cabane                84 
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h. Popasuri   0 
i. Apartamente pt. închiriat 8 
j. Camere pentru închiriat 70 
k. Campinguri   0 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 16 hoteluri cu peste 50 locuri, ceea ce reprezintă 
1622 locuri  
 
Hoteluri – 2004 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  68  150  1211  320  255 
Pensiuni – 1 072 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    80  638  256  98 
Vile – 510 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    24  165  228  93 
Hotel pentru tineret  - 56 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      56     
Motel – 32 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

          32 
Cabane – 84 locuri 

***** **** *** ** *   
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      86  42  74 
Camere de închiriat în locuinţe familiale – 70 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      44  24  2 
Apartamente de închiriat – 8 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      8     
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
Râşnov 
Total locuri de cazare: 621 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare 
Locuri (nr. stele) : *****54, ****32, ***306, **210, *19 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice 

a. Hoteluri   36 
b. Hoteluri pentru tineret              0 
c. Hosteluri   0 
d. Pensiuni   458 
e. Vile    0 
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f. Moteluri   0 
g. Cabane               127 
h. Popasuri   0 
i. Apartamente pt. închiriat 0 
j. Camere pentru închiriat 0 
k. Campinguri   0 
l. Sat vacant   0 

 
Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 1 pensiune cu 51 locuri, 1 cabană cu 68 locuri 
 
Hoteluri – 36 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      36     
Pensiuni  - 458 locuri 

Cu circuit închis **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  54  32  270  83  19 
Cabane  - 127 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        127   
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
Azuga 
Total locuri de cazare: 674 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare 
Locuri (nr. stele) : *****100, ****, ***216, **300, *58 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice 

a. Hoteluri   251 
b. Hoteluri pentru tineret              0 
c. Hosteluri   0 
d. Pensiuni   333 
e. Vile    14 
f. Moteluri   0 
g. Cabane                28 
h. Popasuri   30 
i. Apartamente pt. închiriat 0 
j. Camere pentru închiriat 18 
k. Campinguri   0 
l. Sat vacant   0 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 3 hoteluri cu un total de 220 locuri 
 
Hoteluri  -  251 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  100    54  97   
Pensiuni turistice – 333 locuri 
 ***** **** *** ** * 
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camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 
      128  177  28 
Vile  - 14 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      14     
Popasuri turistice -  30 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      20  10   
Cabane  - 28 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

          28 
Camere de închiriat în locuinţe familiale  - 18 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        16  2 
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
Buşteni 
Total locuri de cazare: 2650 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare 
Locuri (nr. stele) : *****, 92****, 915***, 1194**, 464* 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice 

a. Hoteluri   781 
b. Hoteluri pentru tineret 0 
c. Hosteluri   0 
d. Pensiuni   1012 
e. Vile    333 
f. Moteluri   118 
g. Cabane   97 
h. Popasuri   0 
i. Apartamente pt. închiriat 10 
j. Camere pentru închiriat 299 
k. Campinguri   0 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 5 hoteluri  cu peste 50 locuri , cu un total de  601 
locuri, 1 Vilă cu 54 locuri, 1 motel cu 98 locuri, 1 cabană cu 68 locuri 
 
Hoteluri  - 781 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      376  339  66 
Pensiuni turistice – 1 012 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    92  442  347  131 
Vile -  333 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      15  246  87 
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Motel  - 118 locuri 
***** **** *** ** *  

camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 
        118   
Cabane  - 97 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      68    29 
Camere de închiriat în locuinţe familiale – 299 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      10  138  151 
Apartamente de închiriat  - 10 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      4  6   
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
Sinaia 
Total locuri de cazare: 5724 
Situaţia locurilor de cazare pe nivele de clasificare 
Locuri (nr. stele) : 8*****, 1417****, 2427***, 1547**, 315* 
Situaţia locurilor de cazare pe tipuri de structuri turistice 

a. Hoteluri   3096 
b. Hoteluri pentru tineret              0 
c. Hosteluri   135 
d. Pensiuni   709 
e. Vile    508 
f. Moteluri   94 
g. Cabane               899 
h. Popasuri   0 
i. Apartamente pt. închiriat 25 
j. Camere pentru închiriat 138 
k. Campinguri   120 

Pentru turismul pe itinerariu cu autocarul: 15 hoteluri  cu peste 50 locuri, cu un total de 2 694 
locuri, 1 hostel cu 81 locuri, 6 cabane cu 541 locuri 
 
Hoteluri  - 3 096 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    1322  950  760  64 
Pensiuni – 709 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

    40  336  284  49 
Vile  - 508 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

  18  55  234  166  35 
Hostel – 135 locuri 
 ***** **** *** ** * 
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camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 
        135   
Camping  - 120 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

          120 
Motel – 94 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        94   
Cabane  - 899 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      899     
Camere de închiriat în locuinţe familiale -  138 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

      8  87  43 
Apartamente de închiriat  - 25 locuri 

***** **** *** ** *  
camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri camere locuri 

        21  4 
Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 

 
b). Circulaţia turistică şi coeficientul de utilizare a capacităţii de cazare (C.U.C.) (Anul 

2007) 

 
 

Sub aspectul circulaţiei turistice trebuie subliniate câteva aspecte: 
- Valorile înregistrate sunt rezultatul unor diferenţe foarte mari între perioadele de 

sezon şi extrasezon, ceea ce situează C.U.C. cel mai frecvent între 20% şi 30%. 
- Dintre UAT-urile cu capacităţi de cazare mai mari, doar Buşteni înregistrează valori 

mai reduse (17,12% C.U.C.), nereuşind să-şi asigure un număr de turişti pe măsura 
capacităţii de cazare; 

- Turiştii străini sunt prezenţi în sezonul estival, cu deosebire în arealele unde există 
branduri de nivel naţional/internaţional de factură antropică (Castelul Peleş la Sinaia, 
Centrul vechi la Braşov etc.). 

O serie de informaţii suplimentare rezultă mult mai bine din corelaţiile spaţiale cu alte 
informaţii cu ajutorul planşelor. 

 
Tabelul 68. Circulaţia turistică 

 
Nr. 
crt. UAT Nr. înnoptări Nr. locuri de cazare C.U.C. (%) 

1. Braşov 307 999 3 012 28,20 
2. Poiana Braşov 319 868 2 384 36,76 
3. Predeal 374 222 3 954 25,93 
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4. Râşnov 11 180 621 4,93 
5. Azuga 22 663 674 9,21 
6. Buşteni 165 606 2 650 17,12 
7. Sinaia 530 617 5 724 25,40 
8. Total zonă 1 732 155 19 019 24,95 

Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
 
 

 
Fig. 45. Circulaţia turistică (Anul 2007) 

 
 

c). Structuri de primire turistice cu funcţie 
de alimentaţie (restaurante) 

Alături de restaurante, în categoria 
structurilor turistice cu funcţie de alimentaţie se 
încadrează şi alte structuri (pizzerii, fast-food, crame 
etc.) dar pentru o apreciere corespunzătoare a 
fenomenului turistic şi o corelare directă cu 
capacitatea de cazare, primele sunt cele mai 
reprezentative. 
 Având în vedere tendinţele turismului 
internaţional, dar şi nivelul calitativ existent al 
serviciilor turistice în România, considerăm că doar 
structurile clasificate la ***, *** şi ***** stele pot 
concura la atingerea performanţelor.  
  

Tabelul 69.  Structuri de primire turistice cu funcţie de 
alimentaţie (Restaurante) 

 
Nr. locuri în restaurante 
pe nivele de clasificare 

Nr. 
crt. UAT 

Nr. total 
locuri 

în restaurante 
***** **** *** ** * 

Nr. locurilor 
în restaurant 
clasificate la 
*** şi **** şi 
***** stele 

Ponderea 
locurilor în 
restaurant 

clasificate la ***, 
**** şi***** stele 

(%) 
1. Braşov 4 075 90 - 1 188 2 573 224 1 278 31,36 
2. Poiana 

Braşov 
2 883 - 1 134 1 317 428 - 2 455 85,15 

3. Predeal 3 850 - 216 1 808 1 666 160 2 024 52,57 
4. Râşnov 1 012 - - 302 606 104 302 29,84 
5. Azuga 1 059 - - 220 637 202 220 20,77 
6. Buşteni 1 684 - - 687 871 126 687 40,80 
7. Sinaia 5 484 - 550 2 424 2 515 - 2 974 54,18 
8. Total 20 047 90 1 900 7974 9 296      816 9 940  

Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
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 Fig. 46. Structuri turistice cu funcţie de 
alimentaţie (2007) 

 
La o analiză spaţială simplă, fără 

corelaţii cu alte informaţii, rezultă 
următoarele aspecte: 

- Doar staţiunea Poiana Braşov 
prezintă o pondere 
corespunzătoare pentru un turism 
performant (85,15%), iar cu 
ponderi în jurul valorii de 50% la 
Predeal (52,57%) şi Sinaia 
(54,18%); 

- Staţiunile turistice mici dispun de 
capacităţi pentru servirea mesei de 
asemenea mici dar şi cu ponderi 
reduse a locurilor  la masă în 
structuri de nivel superior şi mediu. 
La un număr total pe zonă de 20 

047 locuri, se poate asigura servirea mesei 
pentru maximum 60 000 persoane, din 
care pentru aproximativ jumătate în 
structuri clasificate la ***, *** şi ***** 
stele. 

 
 
 

 
Identificarea disfuncţionalităţilor sistemice rezultă foarte clar dintr-o corelare a 

informaţiilor din teren, a datelor statistice şi analiza spaţială cu ajutorul planşelor. 
 

d). Pârtii de schi 
Deşi majoritatea UAT-urilor par a se sprijini în dezvoltare pe amenajările pentru 

practicarea sporturilor de iarnă, situaţia reală din teren, contextul internaţional în care se situează 
zona şi tendinţele climatice actuale par să urmărească alte direcţii. 
 Analiza simplă a datelor denotă următoarele aspecte: 

- Caracteristicile cantitative ale pârtiilor de schi, cumulate la nivel de zonă, arată încă un 
nivel redus - 41,3 km lungime totală pârtii (Exemplu: Staţiunea Bucovel – Ucraina 
dispune singură de peste 50 km pârtii de schi). 

- Doar patru locaţii (Poiana Braşov. Sinaia, Predeal şi Azuga) pot fi considerate atracţii 
turistice pentru practicarea schiului. 

- Nu apare o pondere echilibrată între cele 3 tipuri de pârtii de schi (uşoară, medie, dificilă) 
la nivelul fiecărei UAT. 

- Pârtiile de schi nu sunt interconectate spaţial în funcţie de gradele de dificultate, pentru a 
putea fi utilizate de către familii. 

- Nu sunt dezvoltate sisteme complexe de pârtii, cu valorificarea unor areale mai extinse. 
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- Cea mai mare parte a pârtiilor de schi sunt destul de scurte: doar 12 din 33 au peste 1 km 
lungime. 

 

 

 
 

Fig. 47. Pârtii de schi (2009) 
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Tabelul 70. Pârtii de schi 

Nr. 
crt. Pârtie schi alpin Traseu 

schi 
Lungime 

(m) 

Grad de 
Dificultate 

 

Panta 
medie 
(%) 

Diferenţă 
de nivel 

(m) 

Suprafaţa 
(ha) 

 Sinaia       
1. Valea Dorului 

(Sub Telescaun 2) 
 804 mediu 28,7 231 3,2 

2. Valea Soarelui  1190 uşor 18,1 215 4,8 
3. Valea Dorului Variantă  896 mediu 22,2 199 3,6 
4. Valea Dorului 

Sub Telescun 2 
 776 mediu 28,1 218 3,1 

5. Carp  1382 dificil 32,5 449 6,9 
6. Papagal  847 mediu 26,1 221 3,4 
7. Drumul de Vară  2971 uşor 13,3 394 8,9 
8. Ţârle  534 dificil 41,4 221 1,6 
9. Scândurari  505 mediu 29,5 149 2,5 
10. Pârtia noua  2153 uşor 18,7 402 6,5 

   12 000    44,6 
 Buşteni       

11. Kalinderu 
1000-1300m 

 1500 mediu 37% 300 6,5ha 

   1 500    6,5  
 Azuga       

12. Sorica A1 
1530-978 

 2100 mediu 26,3% 552 8,4ha 

13. Cazacu C1 
1530-978 

 2050 mediu 26,9% 552 8,2ha 

14. Sorica Sud 
1487-1333 

 910 uşor 16,9 154 4,6ha 

15. La Stână 
1487-1333 

 770 uşor 20,0% 154 3,9Ha 

16. Varianta Cazacu 
1108-1000 

 360 mediu 30% 108 2,2ha 

17. Şcoala 
1022-1000 

 130 uşor 16,9% 22 0,8ha 

   6 300    28,1  
 Predeal       

18. Clăbucet A1 
1449-1051 

 2084 mediu 19,15 398 7,3Ha 

19. Cocoşul A2 
1449-1051 

 2243 mediu 17,7% 398 6,7ha 

20. Sub Teleferic A2 
1449-1093 

 1236 dificil 28,8% 356 4,9ha 

21.  Traseu 
de schi 
1093-
1051 

550  7,6% 42 0,6ha 

22. Clăbucet Sosire B1 
1194-1040 

 799 uşor 19,3% 154 2,8ha 

23. Clăbucet Variantă 
1194-1040 

 793 uşor    

   7 100    27,3 
 Poian Braşov       
24. Lupului A1  2860 mediu 26,7% 765 8,6ha 
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Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
 

e). Caracteristicile tehnice ale instalaţiilor de transport pe cablu 
Instalaţiile de transport pe cablu sunt corelate în cea mai mare parte cu pârtiile de schi, 

excepţiile fiind telecabinele de la Braşov-Tâmpa şi Buşteni-Babele. 
Lungimea totală a instalaţiilor de transport pe cablu din zonă este de cca. 25 km (exclusiv 

cele Braşov-Tâmpa şi Buşteni-Babele.) la o lungime totală a pârtiilor de 41,3 km. Deoarece 
domeniul schiabil necesită extinderi mari, rezultă foarte clar că şi instalaţiile de transport pe cablu 
necesită corelări cu acesta.   

La nivel calitativ, se constată prezenţa unor instalaţii foarte vechi (Ex. Buşteni-Babele), 
cca. 40 ani, depăşite atât la nivelul performanţelor (100 pers./oră) câr şi la cel al siguranţei 
turiştilor (construită în anii 1970). 

 
Tabelul 71. Instalaţii de transport pe cablu şi caracteristicile acestora 

 

Tip Traseu Lungime 
(m) 

Diferenţă de 
nivel 
(m) 

Durata 
(minute) 

Capacitatea 
(pers./h) 

Sinaia 
Telecabină Sinaia-Cota 1400 2330 590 7min 300  
Telecabină Cota 1400-Cota 2000 1945 600 6 min 270  
Telescaun Cota 1400-Cota 1950 1940    
Telescaun Valea Dorului-Furnica 980 180 7 min 700  
Teleschi (4) Valea Dorului-Vf. Cu Dor    
 Furnica – Vf. Cu Dor    
 Cota 1400-Cota 1500    
 Vârfu cu Dor-Cabana Vârfu 

cu Dor 

1484 

   

Babyschi (5)  Poiana Florilor 250    

1710-945 
25. Drumul Roşu A2 

1690-1050 
 4600 uşor 13,95 640 4,6 ha 

26. Sulinar B1 
1765-1050 

 2820 mediu 25,4% 715 8,5ha 

27. Sub Teleferic C1 
1730-1050 

 1540 mediu 26,8% 680 12,7ha 

28. Kanzel D1 
1765-1655 

 320 dificil 34,4% 110 3,8ha 

29. Stadion E1 
1040-1010 

 300 uşor 10% 30 0,9ha 

30. Bradul F1 
1115-1035 

 465 uşor 17,2% 80 2,8ha 

31. Ruia C1.1 
1705-1510 

 500 dificil 39% 50 2,5ha 

32. Sub Teleferic C1.2 
1330-1160 

 490 dificil 34,7% 50 2,5 

   13 900    46,9 
 Pârâul Rece (Predeal)       

33. 1016-860  520 mediu 21 % 160 2,7  
   520    2,7 
        
   41 320    156,1 
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 Scândurari 200    
 Valea Dorului 200    
 Telecabina 1400 250    
 Furnica 250    
Telegondolă Sinaia (Zona Taverna 

Sârbului -987m) – Cota 1400 
 402 6 min 2000  

  9 829   3 720 
Buşteni 
Telescaun 
debraiabil 

Pârtia Kalinderu 1000 300 5 min. 1200  
 

Telecabină Buşteni-Babele 4350 1237 13 min 25 p 
  5 350   1 200 
Azuga 
TG8 Azuga 1530-978 1753 552 5 min 1200  
TK1 Sorica 
Sud 

1487-1333 753 154 5 min 900  

TK 1 
Varianta 
Kazacu 

1108-1000 360 108 3 min 300  

TK1 Scoala 1022-1000 125 22 3 min 160  
  2 991   2 560 
Predeal 
TSD4 
Clăbucet 

1449-1605 1605 398 5 min 2000  

TK1 Clăbucet 
Sosire 

1040-1194 620 154 3 min 900  

  2 205   2 900 
Pârâul Rece 
Teleschi  440  3 min 600  
  440   600 
Poiana Braşov 
TG8 
Postăvarul 
Expres 

1032-1696 2096 664 7min 2000  

TC Caprea 
Neagră 

1040-1775 2810 735 6 min 500  

TC Kanzel 1050-1730 1450 680 7 min 350  
TK1 Kanzel 1655-1765 315 110 2 min 900  
TK1 Stadion 1010-1040 300 30 2 min 900  
TK1 Bradul 1035-1115 455 80 3 min 900  
TK1 Ruia 1510-1705 500 195 3 min 720  
TK1 Sub 
Teleferic 

1160-1330 490 170 4 min 500  

  8 416   6 770 
Braşov Tâmpa 
 640-960 573 320 2 min 20 

s 
440  

  573   440 
      
  29 804   23 650 

Sursa : vezi introducere Infrastructura turistică 
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Fig. 48. Instalaţii de transport pe cablu (stânga) şi trasee turistice montane marcate 
 
 
g). Trasee turistice marcate 
Sub acest aspect, se impune observarea diferenţelor dintre trasee turistice marcate şi 

trasee turistice amenajate. Dacă, în primul cazul, noţiunea se referă doar la existenţa marcajelor, 
în cel de-al doilea caz termenul se referă la existenţa unei infrastructuri (marcaje + poteci, poduri, 
surse de apă şi odihnă, elemente de siguranţă, instrumente pentru observaţie etc.)/. Localizarea în 
teritoriu a UAT permite accesul în arealul a 4 unităţi de relief montane, reprezentate de Munţii 
Bucegi, Munţii Baiului, Munţii Postăvaru şi Munţii Piatra Mare. 
 În funcţie de numărul de trasee de acces spre munţii din jur şi de distanţele de parcurs 
până la obiectivele turistice, depinde capacitatea de difuzie a turiştilor în teritoriu. Conform 
figurii 6, fiecare staţiune dispune de o serie de trasee marcate, cu acces direct sau indirect în 
arealele montane adiacente. 
 

h). Criteriile minime pentru Infrastructura JO de Iarnă 
Analiză comparativă privind infrastructura necesară probelor de concurs pentru Jocurile 

Olimpice de Iarnă: 
 Criteriile minime pentru Infrastructura JO de Iarnă 
 Vancouver JO de Iarnă 2010 
 Zona Braşov-Sinaia  

 
Amenajări în spaţii acoperite 
Discipline olimpice: Patinaj artistic, Patinaj viteză, Hochei pe gheaţă, Curling  
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Hochei pe gheaţă  
Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Patinoar acoperit  
- 56-61m lungime  
- 26-30m lăţime  
- Cca. 10 000 locuri  

6 800 locuri  
UBC Thundebird Arena –  
19 300 locuri  
Canada Hockey Place  

La Braşov  şi Poiana 
Braşov - în fază de 
construcţie 
maximum 3 000 locuri  

Insuficient  

 
Patinaj viteză 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Pista acoperita de formă ovală  
- cu lungimea de 400m  
- Culoarul de concurs de 4m  

7 600 locuri Richmond Olympic 
Oval  
 14 200 locuri Pacific Coliseum  

Nu  Nu  

 
Patinaj artistic 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

Patinoar acoperit  14 200 locuri Pacific Coliseum  Nu  Nu  

 
Curling 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Pistă de 45,72 şi 5 lăţime 
- Excepţional 44,5 x 4,42  

5 600 locuri  Vancouver Olympic 
Center  

Nu  Nu  

 
Amenajări în aer liber 
Discipline olimpice: Schi alpin (Slalom, Slalom uriaş, Super G, Coborâre), Sanie, Bob, 

Skeleton, Biatlon, Freestyle Skiing- Schi acrobatic (Aerials, Moguls, Ski Cross), Combinată 
nordică, Sărituri cu schiurile, Snowboard, Schi fond  
 
Schi alpin 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

Slalom  
Masculin  180-220m diferenţe de nivel  
Feminin   140-200m diferenţe de nivel  
Gradient de 33-45%  
Minimum 40m lăţime  
Slalom uriaş  
Masculin  300-450m diferenţe de nivel  
Feminin   300-400m diferenţe de nivel  
Minimum 40m lăţime  
Super G  
Masculin 500-650m diferenţe de nivel  
Feminin  400-600m diferenţe de nivel  
Se recomandă un teren ondulat şi deluros  
Lăţimea 30m  
Coborâre  
Ating viteze de peste 120km/h  

7 700 locuri  
Whistler Creek Side  
(200 pârtii cu lungimi, 
caracteristici şi pante 
diferite) 

Azuga pentru unele 
probe  

Necesită 
amenajări  
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Trebuie să existe instalaţii de protecţie a 
sportivilor  
Masculin  800-1100m dif niv  
Feminin  500-800m  
Lăţime 30m  
Super combinată  
Compusă dintr-o probă de coborâre şi una 
de slalom  

 
Schi fond + Combinată nordică 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Pistă  în circuit lungă de 2 km sau 2,5 
km, în cazul probelor individuale, iar în 
cazul probei de ştafetă, pe o distanţă de 2,5 
km  

12 000 locuri  
 Whistler Olympic Park   

În fază de proiect pe 
Valea Cerbului - 
Buşteni  

NU  

 
Sărituri cu schiurile + Combinată nordică 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Trambulina mare (120 m) 
- Trambulină mică (90m)  

12 000 locuri  
 Whistler Olympic Park  

În fază  de proiect la Râşnov  NU  

 
Skeleton, sanie, bob 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

- Lungimea pistei: băieţi 1000-
1300m, fete 800-1050m  
- Pista trebuie să fie valabilă 
pentru: bob, sanie, skeleton  
- Amplasată pe faţada nordică 
uşor accesibilă  
- Gradient maxim 12%  
- Proiectarea pistei trebuie să facă 
dovada atingerii unei viteze de 80-
100Km/h după primii 250m  
- Cca. 50 sunt pentru împingerea 
bobului  

12 000 locuri 
Whistler Sliding Centre   

Sinaia în stare 
necorespunzătoare  

NU  

 
Schi acrobatic 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

 Caracteristicile traseului:  
- 900-1200 m lungime,  
- 30 m lăţime minimum  
- 80-250 m diferenţă de nivel,  
- 12-22% Pante  

12 000 locuri Cypress Mountain  NU  NU  

 
Biatlon 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 
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- Pista de 3,5 km lungime  12 000 locuri 
Whistler Olympic Park  

Predeal 
Necorespunzător amenajată  

Nu  

 
Centru Media 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

 Main Media Center    
2 800 locuri persoane acreditate + 7 000 locuri  

NU  NU  

 
Ceremoniile de deschidere şi închidere 

Cerinţe Vancouver 2010 Zona Braşov-Sinaia Evaluare 

 55 000 locuri BC Place Stadium  NU  NU  

 
Satul Olimpic 

Cerinţe Vancouver 2010 Faza Evaluare 

 Whistler Olympic Vilage  
2 850 locuri + 1200 parolimpici  
Olympic Vilage Vancouver  
 2 730 locuri + 350 paraolimpici  

Faza de proiect la 
Azuga  

Insuficient şi necorespunzător 
amplasat  

 
4.4. Servicii economice 
 
În pas cu avântul luat de tehnologie se înscrie şi sectorul terţiar, care îşi pune pecetea 

asupra întregului spaţiu intra- şi interorăşenesc analizat. După ponderea resurselor umane 
implicate în acest sector (tabelul 72) pot fi schiţate câteva trăsături: 

• forţa de muncă din sectorul terţiar este concentrată aproape jumătate din total în 
domeniul comerţului, remarcându-se valorile cele mai ridicate în municipiul Braşov 
şi în Râşnov, în vreme ce ponderi mai scăzute caracterizează localităţile cu o 
orientare predilectă a populaţiei înspre activităţi de servicii turistice sau transport; 

 
Tabelul 72. Structura salariaţilor din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 

din sectorul terţiar (2005) 
 

Comerţ 

Transport, 
depozitare, 

poştă și 
comunicații 

Activ. 
financiare, 

bancare și de 
asigurări 
personale 

Administraţie 
publică Învăţământ 

Sănătate și 
asistenţă 
socială U.A.T. Sector 

terţiar 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
Azuga 408 90 22,1 90 22,1 0 0,0 35 8,6 55 13,5 138 33,8 
Braşov 43593 19080 43,8 8128 18,6 1802 4,1 2858 6,6 6196 14,2 5529 12,7 
Buşteni 736 125 17,0 90 12,2 21 2,9 66 9,0 230 31,3 204 27,7 
Predeal 1092 142 13,0 248 22,7 20 1,8 72 6,6 292 26,7 318 29,1 
Râşnov 778 207 26,6 71 9,1 28 3,6 153 19,7 233 29,9 86 11,1 
Sinaia 1356 410 30,2 350 25,8 60 4,4 100 7,4 98 7,2 338 24,9 
TOTAL 47963 20054 41,81 8977 18,71 1931 4,02 3284 6,84 7104 0,14 6613 13,78 
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• o concentrare ridicată a populaţiei din domeniul serviciilor se înregistrează şi în 
sectorul bugetar, în administraţie publică, învăţământ, sănătate, poştă şi comunicaţii, 
în vreme ce activităţile financiare, bancare şi tranzacţii imobiliare, individualizate 
mai pregnant ultimul deceniu, însumează un număr mai redus de salariaţi; 

• se poate observa şi o reprezentare mai slabă a serviciilor financiare în Buşteni şi 
Predeal şi inexistentă în Azuga, fapt ce trebuie rezolvat dat fiind mai ales anvergura 
pe care o vor primi aceste aşezări în perspectiva transformării lor în staţiuni turistice 
cu rezonanţă internaţională. 

Valorificându-şi din plin avantajul poziţional, sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov a jucat un important rol în drenarea schimburilor comerciale. Deşi cu 
o importanţă mai redusă, deloc neglijabilă este, înainte de toate, desfacerea produselor prin 
intermediul pieţelor agroalimentare, târgurilor de mărfuri şi oboarelor, a căror frecvenţă 
determină şi intensivizarea actului de vânzare a bunurilor şi produselor. Necesitatea racordării 
normelor de igienă la standardele europene şi apariţia unor concurenţe acerbe prin direcţionarea 
clienţilor spre ofertele marilor magazine comerciale a dus la o scădere a aşa-ziselor tranzacţii 
comerciale directe. Aprovizionarea directă se realizează la ora actuală prin pieţele 
agroalimentare zilnice din Azuga, Buşteni (o investiţie cu o valoare de 2.000.000 lei,  cu o 
suprafaţă de 446 mp), Sinaia, Râşnov şi Braşov (în pieţele amplasate în locaţiile comerciale 
Astra, Bartolomeu, Dacia, Piaţa de Miercuri, Prund, Tractorul şi Star – unele dintre ele aflate, din 
nefericire, în stadiul de bazar/talcioc, şi posibil a fi înlocuite prin crearea unor centre comerciale 
de standard ridicat). 

De asemenea, producătorii, şi chiar angrosiştii, recurg la comercializarea produselor pe 
durata organizării unor târguri de mărfuri, cu o distribuţie spaţială concentrată în Sinaia („Sinaia 
în bucate”, în luna noiembrie), Râşnov (de fapt, un târg mixt, de mărfuri şi animale, planificat 
pentru intervalul 03-04.09.2009) sau Predeal, cu o frecvenţă zilnică, în intervalul 15.04-
30.11.2009 sau a târgurilor tradiţionale (Târgul de Toamnă din Râşnov).  

Rămâne incertă situaţia comerţului stradal şi a abundenţei produselor de tip kitsch 
existente pe tarabele vânzătorilor, practicat încă pe străzile orăşeneşti (mai ales în apropierea unor 
puncte de interes turistic), chiar dacă măsurile impuse la nivel local au limitat comercializarea lor 
fără autorizaţii. 

Răspunzând nevoilor actuale ale societăţii şi îmbinând cel mai bine criteriile temporal, 
spaţial sau de marketing (gamă bogată de produse, raport calitate-preţ, campanii promoţionale, 
varietatea produselor alimentare şi nonalimentare, interval temporal scurt pentru efectuarea 
cumpărăturilor), marile grupuri comerciale europene au testat piaţa românească, cu succes, prin 
deschiderea unor lanţuri de magazine de desfacere a produselor alimentare şi nonalimentare, 
cărora li se raliază unele reţele de magazine comerciale, cu produse locale (conform Revistei 
bunurilor de larg consum Piaţa, 31 martie 2009 – tabelul 73). Pentru primul caz, avem de-a face 
cu următoarele unităţi de retail: 

• aparţinând concernului german Metro Group, în spaţiul braşovean se regăsesc două 
magazine cash&carry Metro (Braşov 1, deschis din 1998, pe DN 1, fiind evidentă 
deconcentrarea serviciilor spre localitatea urbană Ghimbav, şi Braşov 2, ce şi-a 
deschis porţile în 2004), dar şi recent creatul hipermarket cu autoservire Real 
Hypermarket. Nota caracteristică a lor o constituie concentrarea unui număr ridicat 
de servicii. 
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• Peste 1500 de produse, fie ele alimentare, fie nonalimentare, de uz casnic, electrice şi 
electrocasnice, sunt puse la dispoziţia clienţilor în rafturile celor două magazine de 
discount Plus din Braşov, tributare concernului german Tengelmann; 

• un hipermarket german Kaufland, deţinut de concernul omonim, cu unitate de 
desfacere în Braşov; 

• un alt actor important pe piaţa de retail modern ce activează în teritoriul analizat îl 
reprezintă concernul Rewe Group & Co. Acesta a intrat pe piaţa românească prin 
magazinele de tip cash&carry Selgros (primul magazin en-gros de acest fel fiind 
inaugurat în România în Braşov, în 2001, unde se află şi sediul administraţiei 
centrale), dar şi a două magazine de discount Penny Market, în Sinaia şi Râşnov, cu 
peste 1400 produse, şi un Penny Market XXL, în Braşov, gândit după acelaşi tipar 
ca şi magazinul Penny Market iniţial, dar la dimensiuni mai mari, încorporând peste 
3500 sortimente de produse. 

• concernul Carrefour, lider european pe piaţa de retail, care şi-a deschis un centru 
comercial propriu în Braşov, la care se va ralia un Carrefour Magnolia; 

• grupul belgian Delhaize a pătruns pe piaţa de discount prin reţeaua de magazine 
Profi, un magazin de discount Profi nelipsind din Braşov. 

 
Tabelul 73. Unităţile de retail modern din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – 

Râşnov – Braşov (2009) 
 

Nr. 
crt. U.A.T. Magazin 

cash&carry Hipermarket Supermarket Magazin de 
discount 

Alte reţele de 
magazine 

comerciale 
1. Azuga 0 0 0 0 0 
2. Braşov 5 2 9 4 78 
3. Buşteni 0 0 0 0 0 
4. Predeal 0 0 0 0 0 
5. Râşnov 0 0 0 2 3 
6. Sinaia 0 0 0 1 1 
7. TOTAL 5 2 9 7 82 

Sursa: Revista bunurilor de larg consum Piața  (31 martie 2009) 
 
Unii producători au conştientizat importanţa valorificării produselor locale, 

transformându-le în adevărate branduri comerciale, printre cele mai importante mărci româneşti 
regăsite şi în cuprinsul actualului studiu fiind următoarele unităţi de retail modern:  

• în domeniul producţiei şi distribuţiei de napolitane, biscuiţi, produse de cofetărie şi 
patiserie un important rol revine grupului Vel Pitar, administrat de New Century 
Holdings, cu punct de lucru în Braşov (din 2005, în urma fuzionării societăţii 
Postăvarul Braşov cu Vel Pitar Râmnicu Vâlcea), principalul furnizor de produse de 
panificaţie din judeţul Braşov, cu o arie de polarizare extinsă pe Valea Prahovei şi în 
unităţile administrativ-teritoriale ale judeţelor Covasna şi Harghita. Pe lângă centrul 
de producţie local, Vel Pitar Braşov are deschise în intravilanul braşovean 18 
magazine. 

• un alt producător din industria alimentară, pentru preparate carne, este reţeaua de 
magazine Angst, care a preluat, în 1997, pachetul majoritar de acţiuni al fabricii de 
produse crud-uscate SALSI S.A. SINAIA, prin tehnologizare şi crearea a peste 100 
locuri de muncă reuşind să se impună pe piaţa de retail modern. Distribuţia se 
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realizează atât în rândul micilor unităţi comerciale alimentare cât şi în magazinele 
cash&carry Metro sau Selgros. 

• deşi societate săceleană cu capital integral privat, LeFruMarin are o reţea proprie de 
distribuţie ce include 6 magazine proprii în Braşov (4 magazine cu autoservire în 
pieţele Astra, Star, Dacia şi cartierul Răcădău, şi două magazine cu vânzare asistată, 
întâlnite în Piaţa Tractorul şi pe Strada de Mijloc); 

• o altă societate, de data această bucureşteană, miniMAX DISCOUNT, şi-a deschis 
un magazin de tip discounter în Râşnov, fiind prefigurată deja oportunitatea lansării 
unui nou miniMax în Braşov; 

• de o vechime de câţiva ani în peisajul braşovean se bucură reţeaua HARD 
DISCOUNT, cele 6 supermarket-uri braşovene (Star, Cerna, Gemenii, Griviţei, 
Răcădău, UNIMARK), deschise sub această siglă, devenind de notorietate; 

• marca SERGIANA Poiana Mărului, un brand pentru produsele din carne, este 
prezentă printr-o reţea comercială proprie în Braşov şi Râşnov, prin trei unităţi 
braşovene de alimentaţie publică, cu specific tradiţional (restaurantele Sergiana, Casa 
Tudor şi Ceasu Rău) şi două fast-food-uri Nec’s Line, localizate tot în urbea de la 
poalele Tâmpei; 

• alte magazine comerciale alohtone sau locale cu piaţă de desfacere pe valea Prahovei 
sunt CarmOlimp (5 în Braşov), Arieşul (2 în Braşov), Aprozar (7 în Braşov), 
Rapid (6 în Braşov) sau Secont (2 în Braşov). 

La polul opus comercializării directe a produselor, un alt aspect începe să prindă contur: 
deschiderea pieţei de comerţ electronic, cu un debut favorizat de creşterea numărului de 
internauţi (2000) şi apariţia unui standard de securitate pentru posesorii de carduri care îşi pot 
efectua plăţile online (2004) (http://www.link2ec.ro/, Accesat în 25 iunie 2009). 

Mare parte din agenţii economici existenţi şi-au orientat afacerile înspre deschiderea unor 
unităţi turistice sau de alimentaţie publică, sectorul hotelurilor şi restaurantelor totalizând 998 
firme active, în paginile aceleaşi surse electronice, cu următoarea distribuţie: 152 hoteluri, 238 
campinguri şi alte facilităţi pentru cazare, 284 restaurante, 306 baruri şi 18 cantine. 

Serviciile de transport sunt calate pe transporturile terestre, intra- şi interurbane, cei 869 
agenţi economici înscrişi în 2009 pentru această categorie de activităţi terţiare demonstrând realul 
interes al acestora pentru dezvoltarea unei afaceri în regiune, avantajate de un grad de 
accesibilitate foarte ridicat (fig. 49).  

 

869 agenţi 
economici activi

77%

22%

1%

60 Transporturi terestre,
transporturi prin conducte

61 Transporturi pe apa

62 Transporturi aeriene

63 Activitati anexe si auxiliare
de transport, activ. ale agentiilor
de turism

 
Fig. 49. Agenţii economici activi din grupa Transporturi (cf. CAEN rev. 1) 

Sursa: www.listafirme.ro (Consultat în 14 iulie 2009) 

http://www.link2ec.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Serviciile financiare includ, conform codului CAEN rev. 1, activităţi de intermediere 
financiară, activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii, la care se adaugă activităţi de 
intermediere a activităţilor financiare sau de administrare a pieţelor financiare. Din cei 244 agenţi 
economici cu activităţi în acest domeniu, înscrişi pe site-ul www.listafirme.ro, majoritatea 
activează în intermedieri financiare, activităţilor de asigurări revenindu-le 7 procente (17 agenţi 
economici activi – fig. 51).  

 
Fig. 50. Agenţii economici activi din grupa Servicii financiare (cf. CAEN rev. 1) 

Sursa: www.listafirme.ro (Consultat în 14 iulie 2009) 
 
Sistemul bancar este organizat pe două niveluri: Banca Naţională (cu sucursală în 

Braşov), situată în centrul sistemului bancar, şi băncile comerciale împreună cu alte instituţii 
financiare de credit şi de asigurări, răsfirate în toate aşezările, fie ele urbane sau rurale. Dintre 
cele mai importante amintim BCR, BRD, Banca Transilvania, Banca Reiffeisen, Banc Post, OTP 
Bank etc. 

Serviciile imobiliare au prins din ce în ce mai mult contur, odată cu creşterea 
investitorilor în zonă, a dezvoltării reşedinţelor secundare. Ba mai mult, un alt fenomen ce prinde 
viaţă este dat de închirierea bunurilor imobiliare sau a mijloacelor de deplasare. 

În ceea ce priveşte produsele provenite din activităţile personalului angajat în 
gospodării particulare, destinate consumului acesteia, 5 agenţi economici activi din Braşov s-au 
declarat ca fiind beneficiari de servicii provenind din propria gospodărie, probabilitatea existenţei 
unui număr mult mai mare fiind foarte posibilă, neefectuându-se o înregistrare pentru a beneficia 
de plata taxelor anuale. 
 În ceea ce priveşte sectorul de cercetare-dezvoltare, acesta a avut de suferit ultimele 
decenii, odată cu închiderea unor mari întreprinderi industriale, ştafeta ridicată a  dezvoltării fiind 
menţinută de instituţiile de cercetare amintite în paginile anterioare, alături de instituţiile din 
sectorul industrial, precum: 

• Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă Braşov; 
• Universitatea Spiru Haret; 
• Universitatea George Bariţiu; 
• Centrul de Cercetare şi Proiectare pentru Produse Refractare din Braşov;  
• Ceritex S.A. Braşov (Cercetare - Inginerie tehnologică – Execuţie); 
• Institutul de Cercetare – Proiectare pentru Autocamioane INAR S.A., Braşov; 
• Institutul de cercetare – Proiectare pentru Tractoare TRACTOR PROIECT S.A. 

Braşov ; 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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• Institutul de Cercetare – Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare ICPROA S.A. 
Braşov; 

• Petrescu Engineering S.R.L. Braşov; 
• Procelia S.A. din Braşov; 
• VINACRILCONSULT S.A. Râşnov; 
• Centrul de Tehnologii, Inventică şi Bussiness Braşov. 
Cel mai mare impact îl are Universitatea Transilvania, prin catedrele şi centrele de 

cercetare gestionate. Dată fiind puternica tradiţie industrială a municipiului Braşov, necesitatea 
perfecţionării serviciilor prestate populaţiei şi turiştilor, sectorul de cercetare-dezvoltare, alături 
de inovare, poate să devină un barometru al competitivităţii regionale.  

 
Mediul de afaceri şi investiţiile 
Sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, prin concentrarea 

unor centre urbane cu o puternică funcţionalitate, cu o specializare evidentă (turistică prin 
excelenţă, pentru sectorul staţiunilor turistice sau complexă pentru Braşov şi Râşnov, unde 
funcţia industrială este completată de cea a prestărilor de varii servicii), reprezintă un areal de 
interes pentru investitorii români şi străini, cu un standard ridicat de viaţă al locuitorilor, supus, 
însă, aceloraşi mecanisme ale economiei de tranziţie. 

Desigur, trebuie precizat încă de la bun început faptul că noile confruntări ale actualei 
economii de piaţă, şi ale crizei financiare mondiale în special, nu au ocolit niciunul din sectoarele 
economice, ba mai mult cel mai afectat fiind mediul antreprenorial. Se au în vedere întocmai 
repercusiunile eliminării deductibilităţii fiscale a reevaluărilor contabile şi aplicării impozitului 
forfetar, preferabilă fiind analiza statistică a agenţilor economici activi pentru prima jumătate a 
anului curent, indisponibilă momentan, pe baza căreia ar putea fi mult mai clar evidenţiat modul 
de răspuns al mediului de afaceri la recenta criză economică instalată. Potrivit Ordonanţei de 
Urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, firmele cu o cifră de afaceri cuprinsă între 0 şi 52.000 lei trebuie să plătească un 
impozit minim de 1467 lei (341 euro), în decursul acestui an, situaţie extrem de nefavorabilă în 
contextul confruntării cu un an de criză economică.  
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Fig. 51. Agenţii economici activi din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 

Sursa: www.listafirme.ro (Consultat în 14 iulie 2009) 

http://www.listafirme.ro/
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 Datorită inaccesului la obţinerea unor indicatori economici relevanţi şi ancoraţi în 
realitatea teritorială actuală, pentru schiţarea unei imagini de ansamblu a tabloului agenţilor 
economici activi s-a făcut recurs la datele preluate de pe site-ul www.listafirme.ro (centralizate în 
iunie 2009), utilizând ca şi criteriu de selecţie vechiul cod CAEN rev. 1, dat fiind faptul că, până 
la sfârşitul lunii mai 2008, mai puţin de 6% din firmele active la nivel naţional au adoptat noul 
cod CAEN rev. 2 (fig. 74). Cei mai mulţi agenţi economici sunt concentraţi pentru municipiul 
Braşov, secondat de Sinaia, unde dezvoltarea serviciilor turistice şi a celor comerciale este mai 
mult decât evidentă. Modalităţile diferite de centralizare a datelor, anii diferiţi pentru care s-au 
primit datele economice au determinat o secvenţiere a informaţiei, aşa cum rezultă din tabelele 
95-96.  

 
Tabelul 74. Numărul de firme şi cifra de afaceri pentru unităţile administrativ-teritoriale Braşov, Predeal şi 

Râşnov (2006) 
 

BRAŞOV PREDEAL RÂŞNOV 

Activitatea economică Nr. 
societăţi 

(%) 

Cifra de 
afaceri (%) 

Nr. 
societăţi 

(%) 

Cifra de 
afaceri (%) 

Nr. 
societăţi 

(%) 

Cifra de 
afaceri (%) 

Agricultura, silvicultură 
şi exploatare forestieră, 
pescuitul şi piscicultura  

1.2 0.7 - - 3.2  4.8 

Industrie  10.9 31.0 5.1 2.6 18.0  43.7 
Construcţii  8.1 6.9 4.6 2.0 6.4  4.4 
Comerţ  40.6 47.0 30.1 29.5 44.0  38.8 
Hoteluri şi restaurante  4.8 1.6 35.6 54.7 7.8  2.2 
Transporturi, poştă şi 
telecomunicaţii  

5.6 5.7 6.0 8.2 4.6  1.3 

Învăţământ primar  0.5 0.1 - - 0.3  0.03 
Sănătate şi asistenţă 
socială  

2.0 0.3 0.5 0.003 1.1  0.04 

Activităţi recreative, 
culturale  

1.3 0.5 0.9 0.2 0.3  0.04 

Alte activităţi  25.0 6.3 17.1 2.8 14.5  4.5 
TOTAL  12448 17,223,793,490 216 139,661,738 373  113,324,241 

 Sursa: MasterPlan în turism pe Valea Prahovei şi zona Braşov-Râşnov (date prelucrate pe baza datelor 
Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov) 

   Notă: Curs mediu BNR 2006 1 Euro = 3.52 lei 
 

Tabelul 75.  Numărul de comercianţi înregistraţi pentru localităţile Azuga, Buşteni şi Sinaia (2009) 
 

din care, la 30 iunie 2009 sunt: 

U.A.T. Nr. comercianţi 
înregistraţi În 

funcţiune 

Întrerupere 
temporară de 

activitate 

Sub incidenţa 
legii nr. 85/2006 

privind 
insolvenţa 

În 
dizolvare 

În 
lichidare Radiaţi 

Azuga 393 220 27 4 10 4 128 
Buşteni 1224 670 129 10 34 29 352 
Sinaia 2006 1204 119 21 67 38 557 

 Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 

http://www.listafirme.ro/
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Un aspect asupra căruia atragem atenţia îl constituie numărul crescut al firmelor radiate 
sau cu activitate întreruptă temporar, repercusiunile noilor modificări legislative şi ale crizei 
financiare făcându-şi simţite prezenţa pentru prima jumătate a anului 2009. 

Conform precizărilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, până la 30 iunie 2009, 
la nivel naţional, au depus situaţiile financiare pentru anul 2008 aproximativ 30% dintre 
comercianţii care aveau această obligaţie. Toţi comercianţii cu sediul social în localităţile Azuga, 
Buşteni, Sinaia, care până la 30 iunie 2009 au depus situaţiile financiare pentru anul 2008, au 
capital privat.  

 
Tabelul 76. Valoarea cifrei de afaceri declarată de comercianţii din Azuga, Buşteni şi Sinaia 

 (30 iunie 2009) 
 

din care: 
U.A.T. Cifra de afaceri  în 

anul 2008, în lei între 0-9 
angajaţi 

între 10-49 
angajaţi 

între 50-249 
angajaţi 

peste 250 
angajaţi 

Azuga 46507278 7515757 10482970 28508551 - 
Buşteni 94637099 40186343 54450756 - - 
Sinaia 322288035 85649083 90938043 118295482 27405427 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 
Pot beneficia de sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare 24 

categorii de produse (produse de curăţare, de hârtie, pentru casă, pentru grădină, electrice şi 
electrocasnice, articole de încălţăminte, textile, pompe de căldură şi lubrifianţi) şi două activităţi 
de servicii (cazare turistică şi camping), cu excepţia produselor alimentare, băuturilor, produselor 
farmaceutice şi aparaturii medicale. 

De altfel, demararea unui program precum „Fabricat în Braşov”, iniţiat de Camera de 
Comerţ şi Industrie Braşov, în vederea relansării produselor braşovene ca o soluţie anticriză şi 
menit a stimula consumul de produse autohtone nu trebuie omis din vedere (tabelul 132), fiind de 
dorit extensiunea acestuia pentru toată zona analizată şi aplicarea pentru aceste produse a 
etichetei ecologice, al cărei impact asupra agenţilor economici s-ar traduce prin: 

- o promovare a produselor sau serviciilor autohtone; 
- o consolidare a imaginii firmei respective; 
- o modalitate de fidelizare a clienţilor; 
- avantaje fiscale (reducerea tarifului pentru depunerea cererii cu 25% pentru IMM-uri, 

reducerea tarifului anual pentru utilizarea etichetei ecologice cu 15%). 
În vreme ce, pe de o parte, se încearcă o ieşire în forţă spre piaţa externă, fapt realizat prin 

exporturile bunurilor autohtone, pe de altă parte se manifestă o atenţie specială atracţiei de 
investitori, multiplicată după procesul aderării. Conform informaţiilor Agenţiei Române pentru 
Investiţii Străine, România constituie un punct de interes în vederea oportunităţii deschiderii unor 
afaceri, preferat fiind încă sectorul secundar şi cel terţiar, printre proiectele implementate de 
ARIS evidenţiindu-se investiţia germană INA Schaeffler (mecanică fină, o investiţie de 180 
milioane EURO şi iniţiatoare a 1200 locuri de muncă) şi HUTCHINSON – firmă franceză din 
domeniul industriei auto, o investiţie de 7 milioane EURO şi cu oportunitatea creării a 700 locuri 
de muncă, amândouă localizate în perimetrul administrativ al comunei Cristian şi văzute ca o 
deconcentrare a spaţiului urban braşovean. Cea mai mare parte a firmelor cu participare străină la 
capital este condensată în Braşov (1820 firme în 2006, după Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Braşov), cu o orientare predilectă înspre comerţ (marile lanţuri de magazine 
Carrefour, Selgros, Metro, Kaufland, Praktiker) şi servicii.  
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Intenţii de investiţii au fost lansate fie în domeniul imobiliar, fie pentru obţinerea unor 
bunuri şi servicii complexe, de înaltă calitate: 

• compania Flavius Investiţii, cea care a preluat activele uzinei Tractorul, intenţionează 
să deschidă pe cele 120 ha ale fostei platforme industriale unul din cele mai mari 
complexe imobiliare, cu o investiţie de 1,5 miliarde euro, dotat cu ansambluri 
rezidenţiale, birouri, hoteluri, şcoli, grădiniţe dar şi un mare centru comercial care să 
deservească populaţia. Pentru creşterea valorii investiţiei, compania şi-a propus 
utilizarea spaţiului cumpărat şi pentru oferirea unui spaţiu de producţie a tractoarelor 
Pricewaterhouse Coopers, până la o concretizare a acesteia spaţiul fiind destinat altor 
dezvoltări industriale (Computer Generated Systems). 

• valorificând una din cele mai importante resurse locale, gama de produse lemnoase a 
societăţii Kronospan (PAL melaminat, PAL simplu, MDF simplu, MDF melaminat, 
HDF, parchet laminat, lambriuri, OSB, blaturi de bucătărie, glafuri pentru ferestre, 
plinte şi accesorii), estimată investiţional în jurul valorii de 200 milioane euro, devine 
o altă piaţă de ocupare a forţei de muncă, 500 locuri de muncă fiind create în mod 
direct; 

• firma braşoveană Freshtex Textile Finishing S.R.L, cu capital german, un nume în 
industria textilă, care s-a transformat în 2007 în Industrial Wash, aflată în proces de 
retehnologizare; 

• fabrica Europharm S.A. Braşov, achiziţionată de GlaxoSmithKline în 1998, cu peste 
55 produse farmaceutice produse aici, deserveşte întreaga reţea sanitară naţională; 

• grupul spaniol LOSAN şi-a manifestat şi el interesul pentru deschiderea societăţii 
Losan România în Braşov, care profitând de aceeaşi resursă specifică regiunii, 
lemnul, produce furnire estetice; 

• specializată în producţia de rafturi pentru paleţi, fabrica râşnoveană Dexion Hi-Lo 
Storage Solutions este gestionată de suedezii de la Constructor Group, contractarea 
privind distribuţia produselor la o fabrică din Bratislava făcând parte din planul de 
extensiune al firmei; 

• SC Romrero S.R.L., o societate râşnoveană cu capital privat, cu un profil de cercetare 
şi producţie, concretizat într-o fabrică cu o capacitate de producţie de 500 - 1000 tone 
pe lună; 

• SC Ara S.R.L., o societate comercială cu capital integrat privat, specializată în 
domeniul prelucrărilor mecanice; 

• o altă investiţie, de care se leagă întreaga dezvoltare economică a sistemului urban 
Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, o constituie construirea 
aeroportului internaţional, amplasat la ieşirea din localitatea Ghimbav, finanţat de 
Intelcan Canada, cu 5 milioane de euro, şi prin construcţia căruia se proiectează 
crearea a 360 locuri de muncă şi a unui flux de pasageri ce se ridică la 3,5 milioane 
persoane. 

 Mari posibilităţi de investire se remarcă şi în staţiunile prahovene Azuga, Buşteni şi 
Sinaia, cu precădere în domeniul turismului, unde capitalul social subscris este 11996560 USD, 
cei mai mulţi investitori provenind din ţările vest-europene (Italia, Franţa, Belgia, Germania, 
Turcia) sau SUA (tabelul 77).  
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Tabelul 77.  Numărul societăţilor comerciale cu participare străină la capital în perioada 1990 - 30 iunie 2009 
şi valoarea capitalului social subscris, sold la 30 iunie 2009, pentru staţiunile Azuga, Buşteni şi Sinaia 

 
Valoarea capitalului social subscris 

Localitatea 

Nr.  societăţi 
comerciale cu 

participare străină la 
capital 

Total exprimat în 
monedă 

naţională (RON) 

Total exprimat în 
echivalent valută 

(USD) 
Azuga, total din care principalele 
ţări de rezidenţă a investitorilor străini 
după participarea la capitalul 
societăţilor comerciale:  

9 5430626 2265803 

MOLDOVA 1 5394430 2252805 
FRANŢA 2 34276 12289 
OLANDA 1 1000 330 
TUNISIA 1 260 108 

Buşteni, total din care principalele 
ţări de rezidenţă a investitorilor străini 
după participarea la capitalul 
societăţilor comerciale:  

31 12110160 3983631 

ITALIA 9 12065310 3966280 
OLANDA 2 20500 7470 
ELVEŢIA 3 18100 7393 
BELGIA 3 2140 734 
AUSTRIA 2 1950 646 
ISRAEL 2 500 372 
S.U.A. 3 360 272 
FRANŢA 2 400 132 
TURCIA 1 200 104 

Sinaia, total din care principalele ţări 
de rezidenţă a investitorilor străini 
după participarea la capitalul 
societăţilor comerciale:  

79 17094109 5747126 

CIPRU 5 11344486 3411386 
IRLANDA 3 2595360 990647 
ELVEŢIA 1 552390 556552 
OLANDA 1 1400 466666 
S.U.A. 10 566177 216730 
ISRAEL 4 90600 29811 
ITALIA 14 44570 22490 
CANADA 3 50710 18662 
UCRAINA 1 32600 13021 
GERMANIA 9 2977 10630 
TURCIA 6 1200 5966 
MOLDOVA 2 5200 1793 
IUGOSLAVIA 1 2790 918 
FRANŢA 6 1460 537 
KUWEIT 2 260 325 
ARMENIA 2 620 190 
JAPONIA 1 20 120 

 Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
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Excelenţă în mediul de afaceri 
La dezvoltarea economică a unei regiuni, un rol important revine indicatorilor de top, 

performanţa unui teritoriu fiind evidenţiată şi de valoarea cifrei de afaceri, a numărului de locuri 
de muncă create sau a profitului încasat. Toţi aceşti indicatori sunt luaţi în calcul în stabilirea 
topului naţional al firmelor, la ediţia din 2008 remarcându-se ca şi promotori 52 agenţi economici 
din  sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov, cu o concentrare 
predominantă în municipiul Braşov sau, într-o mai mică măsură, Râşnov, dar cu iniţiative din ce 
în ce mai evidente în creşterea performanţei din turism, unde excelează Sinaia. Specializarea 
evidentă a agenţilor economici în municipiul Braşov are drept cauză câteva elemente: tradiţia 
industrială dată de existenţa centrelor meşteşugăreşti, dezvoltarea atelierelor meşteşugăreşti încă 
din evul mediu, resursele naturale extractibile din alte zone ale ţării, gradul ridicat de 
accesibilitate la căile de comunicaţii, numărul ridicat la investitorilor etc. 

Topul firmelor a vizat, pe de o parte, o secţionare în funcţie de mărimea agenţilor 
economici (întreprinderi foarte mari, întreprinderi mari, mijlocii, mici şi microîntreprinderi), iar, 
pe de altă parte, o evidenţiere a lor în funcţie de şase domenii economice considerate competitive 
(cercetare – dezvoltare şi high tech; industrie; construcţii; servicii; comerţ, export şi turism; 
agricultură, pescuit şi piscicultură).  
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II. DIAGNOSTIC PROSPECTIV ŞI GENERAL 
 
 

5.1. Structura teritoriului 
 
5.1.1. Cadrul natural/mediul 
 
Potenţialul morfologic şi riscurile asociate 
Complexitatea formelor de relief înscrise unităţii teritoriale analizate, reflectă gradul 

mare de fragmentare morfologică, parametru concretizat la nivele scalare inferioare, prin 
eterogenitatea structogenetică a regiunii, ceea ce se concretizează, conform referinţelor geologice, 
într-un relief puternic denivelat, ca rezultat al unui complex de procese: deformarea tectonică a 
structurilor sedimentare, redirecţionarea talvegurilor de drenaj pe reţele de falii şi fracturi 
neotectonice, mişcări de reechilibrare izostatică asociate cu prăbuşiri şi  subsidenţe locale, 
eroziune şi sedimentare fluviatilă, torenţială şi glaciară. 

Pe baza informaţiilor de ordin statistic, cartografic, fotografic şi a sintezelor documentare, 
alături de investigaţiile din teren, în urma proceselor de prelucrare, reprezentare spaţială şi analiză 
au fost evidenţiate o serie de situaţii disfuncţionale şi stări de risc, atât la nivelul componentelor 
elementare, cât şi în cadrul structurilor de conlucrare ale sistemului teritorial vizat. 

Disfuncţionalităţi şi riscuri naturale 
• desfăşurarea relieful regiunii pe o diferenţă de nivel de cca. 2000 m (între 520 m, 

cota luncii la confluenţa Văii Ghimbăşel cu Valea Bârsei şi peste 2500 m, în 
Masivul Bucegi), determină existenţa unei energii de relief accentuate şi a unui 
potenţial denudativ ridicat; 

• relief puternic denivelat, compus din morfostructuri rezultate  deformare tectonică, 
redirecţionarea talvegurilor de drenaj pe reţele de falii şi fracturi neotectonice, 
mişcări de reechilibrare izostatică asociate cu prăbuşiri şi subsidenţe locale, 
eroziune şi sedimentare fluviatilă, torenţială şi glaciară; 

• condiţiile morfolitologice (pantă peste 55o, grohotişuri mobile, roci gelive, puternic 
fisurate) şi morfoclimatice (procese intense de dezagregare prin îngheţ-dezgheţ şi 
insolaţie, amplitudini termice mari, cicluri gelive dese, avalanşe), coroborate cu 
presiunea antropică indusă prin practici turistice inadecvate (supradimensionare), 
indică existenţa un grad ridicat de risc geomorfologic în aria montană a abruptului 
prahovean; 

• existenţa unor areale cu manifestare intensă a proceselor erozivo-denudaţionale 
generatoare de fenomene de risc geomorfic şi hidric: culmile muntoase înalte 
(abruptul Bucegilor, Munţii Baiului), versanţii despăduriţi din cursul superior al 
Văii Prahovei, sectoarele de confluenţă morfohidrografică din bazinetele 
depresionare, spaţiul piemontan jos şi şesul aluvial al Bârsei;  

• prezenţa în spaţiul alpin al Masivului Bucegi a suprafeţelor afectate de procese de 
eroziune areolară şi liniară (ogaşe, ravene, torenţi), cu risc mare la degradare (în 
zona Vârful cu Dor – Jepii Mici suprafeţele vulnerabile la procesele şi fenomenele 
naturale de risc prezintă o localizare în jurul vârfurilor mari: Vârful cu Dor, Vf. 
Furnica, Vf. Piatra Arsă şi Vf. Jepii Mici);   

• extensiunea mare a perimetrelor în care fondul litologic prezintă un grad ridicat de 
susceptibilitate la eroziunea prin scurgerea concentrată a apei (rigole, ravene, 
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ogaşe, torenţi) şi prin deplasarea materialelor solide pe versanţi (curgeri de sol, 
creeping, alunecări de teren profunde şi superficiale, căderi de stânci şi rostogoliri); 

• predominarea proceselor de spălare în suprafaţă, şiroiri şi ravenări pe frontul 
denivelărilor morfologice şi în sectoarele de obârşie ale văilor dezvoltate pe 
formaţiuni friabile (depozite sedimentare provenite din fliş cretacic, formaţiuni 
sedimentare moi sau semidure: marno-calcare, gresii calcaroase cu diaclaze 
umplute cu calcit, marne, argile - în procent de 50-80%); asociat acestora, apar şi 
procese de alunecare pe vechi depozite deluviale, reactivate în urma adâncirii şi 
eroziunii regresive a ravenelor (Culmea principală a Munţilor Baiului).  

• prezenţa aliniamentelor de izvoare în estul şi nordul Bucegilor, la altitudinea de 
cca. 1400m, respectiv la limita dintre sinclinalul conglomeratic şi formaţiunile 
stratelor de Sinaia (marne, marno-calcare, calcare fin granulate), precum şi în 
Munţii Baiului, unde apare la rupturile de pantă din profilul longitudinal al văilor ce 
coboară din acest masiv spre Prahova (Valea Feţei, Valea Şipa, Valea Zamora, 
Valea Rea, Valea Câinelui), constituie un factor de maximă favorabilitate în 
declanşarea proceselor erozivo-denudaţionale. 

• gradul ridicat de vulnerabilitate al depozitelor flişului cretacic la procesele de 
eroziune impune o relativă restrictivitate sub aspectul amenajării şi valorificării 
facile a teritoriului, în ceea ce priveşte permisivitatea terenului la echiparea cu 
infrastructuri tehnice;  

• receptarea diferenţiată a radiaţiei solare, funcţie de expoziţia versanţilor şi 
declivitate, determină ritmuri de propagare inegale şi repartiţii spaţiale diferite ale 
proceselor morfodinamice elementare;  

• predominarea acumulărilor sub forma conurilor aluviale active şi a glacisurilor 
coluvio-proluviale în spaţiile depresionare şi bazinetele de eroziune, constituie 
factori de favorabilitate în declanşarea fenomenelor de risc geomorfic, pe fondul 
unor valorificări inadecvate ale teritoriului (extinderi necontrolate ale perimetrelor 
construite, exploatări agro-silvice deficitare, ş.a.); 

• modificările cu impact negativ datorate activităţii antropice din ultimii ani: 
defrişarea unor suprafeţe forestiere, supraîncărcarea versanţilor cu construcţii, 
modificarea unghiului de pantă al taluzurilor, excavaţiile la baza versanţilor pentru 
construirea de locuinţe sau căi de acces, intervenţia antropică prin păşunat, 
practicile turistice iraţionale (despăduririle masive efectuate în bazinele de recepţie 
ale unor cursuri de apă şi prin extinderea perimetrelor construite - Azuga, Predeal, 
Poiana Braşov, Buşteni, Sinaia); 

• reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită aportului 
masiv de aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale (Valea Cerbului, 
Valea Izvorului, Valea Zamora, Valea Râşnoavei, Valea Ghimbavului, Valea 
Azugii);  

• lipsa lucrărilor integrate de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii pe 
terenurile cu potenţial ridicat la procesele erozivo-denudaţionale;  

• blocarea podurilor şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase transportate de 
torenţi (Valea Babei, Valea Izvorului, Valea Cerbului, Valea Leuca, Cracul 
Dihamului, ş.a.); 

• existenţa unor împrejmuiri şi anexe gospodăreşti în proximitatea malurilor 
neconsolidate ale organismelor torenţiale (Azuga, Râşnov, Buşteni, Sinaia); 
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• impactul antropic negativ asupra componentei morfologice prin forme de 
valorificare improprie a unor arii protejate şi puternica remanenţă a disfuncţiilor de 
ordin peisagistic (Parcul Natural Bucegi: declanşarea şi accelerarea eroziunii de 
suprafaţă şi în adâncime a terenului datorită lucrărilor de construcţie iniţiale, de 
extindere şi reamenajare a unor obiective turistice (cabane, mijloace de transport 
pe cablu), transportului auto şi circulaţiei turistice auto şi pietonale pe o reţea 
haotică şi densă de drumuri (căi de acces şi poteci trasate greşit, neîntreţinute), 
practicării unui păşunat iraţional şi abuziv cu depăşirea normelor de încărcare cu 
animale a pajiştilor); 

• riscul activării/reactivării unor procese de versant (alunecări de teren, surpări, 
curgeri noroioase, ravenaţie etc.), cu posibile efecte dezastruoase în viitorul apropiat 
prin extinderea nucleelor de instabilitate morfologică şi a vulnerabilităţii 
structurilor antropice (habitat rural şi urban, populaţie, structuri agrare, unităţi 
industriale, reţele de căi de comunicaţie, amenajări turistice) - fig. 52; 

 

 
Fig. 52.  Profil geomorfologic transversal peste Valea Prahovei – zona Sinaia 

1 – gresii masive; 2 – conglomerate de Bucegi; 3 – fliş şistos grezos ruginiu (stratele de Piscu cu Brazi); 4 – 
depozite deluvio-coluviale; 5 – depozite de terasă; 6 – fliş calcaros; 7 – ax de sinclinal; 8 –  aluviuni recente; 9 – 
terase (T1, T2); 10 – falii, fracturi, decroşări; 11 –  zonă vulnerabilă la alunecări de teren prin supraîncărcarea 

versanţilor cu construcţii (versantul estic al Muntelui Furnica). 
 

• degradări de maluri intensificate prin intervenţii antropice (îndiguirea terenurilor 
utilizate pentru agricultură, corectarea meandrelor, excavarea  malurilor şi 
modificarea liniei talvegului prin exploatarea balastrului (şesul aluvial şi câmpia 
piemontană a Bârsei);  

• existenţa unor zone expuse riscului de inundaţii, proceselor de supraumectare şi 
înmlăştinire a solului (luncile râurilor Bârsa, Timiş, Ghimbăşel, sectoarele joase şi 
ariile de confluenţă ale văilor Prahovei, Cerbului, Azugii); 

• umiditatea freatică abundentă asociată cu numeroase izvoare în zona 
piemonturilor şi glacisurilor marginale, constituie factori cu potenţial ridicat de risc 
în producerea  alunecărilor de teren, creeping-ului, curgerilor solifluidale şi 
intensificarea ravenaţiei (piemonturile Braşovului, Râşnovului şi Sohodolului); 



 179

• riscul distrugerii unor sectoare de drumuri, poteci, trasee turistice şi a reducerii 
gradului de accesibilitate în teritoriu prin dislocarea unor mari cantităţi de 
materiale sub acţiunea talvegurilor de drenaj nivo-torenţiale din etajul alpin şi cel 
montan mijlociu (Masivul Bucegi, Munţii Baiului, Clăbucetele Predealului); 

• riscul crescut de desprindere şi prăbuşire a stâncilor sau de  antrenare a 
grohotişurilor mobile prin dezgheţul brusc din anotimpurile de tranziţie (abruptul 
estic al Bucegilor, Cheile Râşnoavei); 

• risc ridicat de producere a avalanşelor (avalanşe de vale şi de versant), înzăpeziri 
de drumuri şi trasee turistice montane (Masivul Bucegi, Munţii Baiului, 
Clăbucetele Predealului, Masivul Postăvaru); 

• riscul degradării suprafeţei platoului alpin prin procese de solifluxiune, 
crioclastism,  ravenare şi eroziune areolară pe fondul solurilor cu mare 
susceptibilitate la denudare în condiţii de precipitaţii abundente (podzoluri cu 
textură luto-nisipoasă) – Vf. cu Dor, Muntele Caraiman, Vf. Jepii Mici, Vf. Piatra 
Arsă, Vf. Furnica, Vf.  Vânturişul; 

• practicarea formelor de turism dezorganizat şi neecologic induce riscul degradării 
componentelor naturale prin intensificarea proceselor erozionale; 

• riscul îndepărtării stratului de sol, reliefării păturii de gelifracte şi formării unor 
câmpuri de grohotiş (Culmea Petru – Orjogoaia, văile torenţiale din bazinele 
superioare ale văilor Zamora, Valea Rea, Turcului, Unghia Mare si Valea Şteviei); 

• existenţa unor sectoare de vale cu profil transversal îngust, încadrate de versanţi 
cu pantă accentuată, impune o relativă restrictivitate sub aspectul gradului de 
pretabilitate a teritoriului la amenajare şi reduce nivelul de valorificare optimă a 
potenţialului regiunii (văile Cerbului, Râşnoavei, Azugii, Zamora, Limbăşel, 
Jepilor, V. Rea, Unghia Mare, Turcului, ş.a.);   

• gradul mare de fragmentare morfologică se instituie ca factor restrictiv în 
conexiunea funcţională a elementelor care compun reţeaua teritorială amenajată în 
scop turistic din regiune; 

• riscul căderii unor ninsori apoase şi a mobilizării zăpezii sub formă de avalanşe 
(de mică amploare), datorat invaziilor de aer mai cald din perioada noiembrie – 
martie care pot cauza dezrădăcinarea şi doborârea arborilor ce determină rărirea 
pădurilor, conturarea unor noi culoare de avalanşe şi declanşarea proceselor 
erozionale pe versanţi (Munţii Baiului – culmile Baiul Mare, Petru – Orjogoaia şi 
Neamţului, Munţii Timişului – Clăbucetele Predealului ); 

• posibilitatea prăbuşirii unor cavităţi carstice evoluate, desprinderii şi rostogolirii 
de blocuri calcaroase intens diaclazate (abruptul Bucegilor, Cheile Râşnoavei, 
Masivul Piatra Mare, Muchia Cheii); 

• valori foarte ridicate ale geodeclivităţii în sectorul abruptului estic al Bucegilor 
(40o - 90o), comparativ cu versanţii Munţilor Baiului şi Clăbucetele Predealului 
(15° - 35°), ceea ce explică gradul mult mai ridicat de acoperire cu vegetaţie 
forestieră a versantului stâng al Prahovei, faţă de cel din partea dreaptă a acestei văi, 
precum şi susceptibilitatea versanţilor la procesele geomorfologice de risc 
(deplasări uscate de material grosier, şiroire, avalanşe). 

• riscul antrenării cuverturilor de distrucţie repauzate la diferite nivele pe versanţi 
sub acţiunea organismelor nivo-torenţiale şi a avalanşelor de primăvară (Masivul 
Postăvarul, Clăbucetele Predealului, Masivul Piatra Mare); 
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• riscul producerii viiturilor torenţiale cauzate de precipitaţii abundente, topirea 
bruscă a zăpezilor, incapacitatea albiilor de a prelua aportul mare de apă, defrişarea 
şi obturarea talvegurilor de drenaj cu material lemnos (cioate, buşteni) - în timpul 
viiturilor, eroziunea verticală şi laterală este deosebit de activă, putând declanşa 
alunecări de tip regresiv (deplasiv) şi surpări de maluri; 

• risc ridicat la inundaţii, eroziune, degradări de albii şi maluri, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi fenomene de iarnă (blocaje de gheţuri) – Azuga, Buşteni;   

• riscul extinderii arealelor degradate sub acţiunea factorului antropogen, ca 
rezultat al neconsolidării corespunzătoare a versanţilor în contextul valorificării 
intensive a resurselor montane şi a  lărgirii perimetrului construit (Predeal, Azuga, 
Buşteni, Sinaia); 

• risc mare de reactivare a alunecărilor de teren şi a curgerilor noroioase, pe 
fondul unor precipitaţii  însemnate cantitativ ori prin schimbarea modului de 
utilizare a terenurilor (Valea Izvorul Dorului, Zgărburei, Valea Râşnoavei, Valea 
Azugii). 

• prezenţa formaţiunilor argiloase, susceptibile la fenomene de lichefiere în cazul 
unor manifestări seismice cu grad de magnitudine VI sau mai mare (MKS). 

 
Potenţialul şi riscurile climatice 
Realizarea analizei caracteristicilor climatice din arealul corespunzător sistemul urban 

Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov), a reliefat existenţa unor 
disfuncţionalităţi induse de manifestarea fenomenele meteorologice. Sintetizând, putem distinge 
următoarele: 

• advecţia maselor de aer rece, procesele radiative si fenomenele de inversiuni termice 
din cadrul culoarelor de vale şi montane (în nord şi nord-vest în depresiunea Braşov 
şi Culoarul Râşnovului), determină existenţa unor temperaturi scăzute primăvara 
târziu si toamna devreme, cu impact negativ asupra fluxului turistic din aceste 
perioade. 

• temperaturile negative extreme şi numărul ridicat al zilelor geroase induc disconfort 
populaţiei din această regiune  

• frecvenţa mare a perioadelor ploioase din sezonul cald (circa 60% din precipitaţiile 
anule cad  vara şi primăvara târziu), coroborat cu numărul mare al zilelor cu cer 
acoperit, determină de asemenea un disconfort turiştilor ce preferă această perioadă 
pentru sejururi de recreere 

• ploile abundente de vară din zona montană determină frecvente viituri care au avut 
efecte negative profunde asupra unor adăposturi montane, gospodării, cabane turistice 
şi chiar turişti 

• acumularea zăpezii din arealele montane determină declanşarea unor fenomene de 
avalanşă, pierderile materiale şi de vieţi omeneşti fiind ridicate 

• primele ninsori de toamnă nu reuşesc să formeze un strat de zăpadă stabil, important 
pentru extinderea sezonului turistic cu oportunitate de practicare a sporturilor de iarnă  

• valorile tot mai scăzute ale precipitaţiilor solide din sezonul rece are un impact 
negativ asupra stratului de zăpadă din staţiunile montane specializate pe sporturi de 
iarnă 

• stratul de zăpadă la sol are o grosime medie multianuală sub 25 cm, la majoritatea 
staţiunilor turistice cu pârtii de schi, acest fapt are un impact negativ asupra practicării 
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atât la nivel ridicat de performanţă a sporturilor de iarnă, cât şi pentru sejururile de 
recreere prin sporturi de iarnă din cadrul staţiunilor specializate 

• numărul mediu de 110 de zile cu strat de zăpadă în cursul unui an la staţiunile 
montane situate la sub 1500m altitudine afectează rentabilitatea celor specializate pe 
practicarea sporturilor de iarnă  

• frecvenţa ridicată a vânturilor cu viteze mari din zonele montante cu altitudini de 
peste 1500m determină viscoliri, cu impact negativ asupra drumeţiilor si al schiatului 

• fenomenul de polei si căderea unor cantităţi mari de zăpadă în perioade scurte de timp 
afectează transportul pe cea mai circulată axă rutieră a României 

• ceaţa deasă din spaţiul montan mediu şi înalt al munţilor Bucegi, Baiului, Postăvaru şi 
uneori şi din restul arealului analizat are de asemenea un impact negativ asupra 
activităţilor turistice şi de transport 

• modificările climatice manifestate prin încălzirea climei montane (iernile calde 2000-
2001 şi 2006-2007, cu medii termice mai ridicate cu peste 2ºC) determină o creştere a 
costurilor de întreţinere a pârtiilor de schi. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ Temperaturi medii multianuale ce asigură o 

activitate turistică atât estivală cât şi invernală; 
♦ existenţa unor cantităţi suficiente de 

precipitaţii pentru alimentarea reţelelor de ape 
curgătoare şi asigurarea dezvoltării etajului 
forestier; 

♦ stratul de zăpadă la sol din staţiunile turistice 
montane. 

♦ producerea avalanşelor de zăpadă şi a proceselor 
hidrogeomorfologice; 

♦ încălzirea climei montane; 
♦ nebulozitatea ridicată; 
♦ variabilitatea grosimii stratului de zăpadă în cursul 

sezonului de schi; 
♦ numărul redus al zilelor cu strat de zăpadă la sol; 
♦ fenomenele de viscol şi polei. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ accesarea unor fonduri europene pentru  

infrastructura rutieră şi turistică din zonele 
montane; 

♦ dezvoltarea staţiunilor turistice situate la 
altitudini mai ridicate, pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. 

♦ fenomenul încălzirii climatice montane; 
♦ producerea fenomenelor meteorologice extreme; 
♦ declanşarea proceselor hidro-geomorfologice ca urmare 

a unor precipitaţii abundente desfăşurate în intervale 
temporale reduse. 

 
Resursele de apă 
Disfuncţionalităţile identificate în arealul de studiu se leagă de cantitatea şi calitatea, 

precum şi de caracterul neuniform al distribuţiei spaţiale a resurselor de apă.  
• pe baza datelor prezentate se constată că resursa de apă subterană este intens  

exploatată, îndeosebi în vecinătatea municipiului Braşov, unde debitul de apă prelevat 
prin foraje este mai mare decât cel proiectat; acest lucru ar putea duce la diminuarea 
drastică a acestei resurse.  

• în arealul studiat există cursuri de apă care produc frecvent inundaţii (cele din zona de 
contact cu Depresiunea Braşovului, râurile Ghimbăşel, Bârsa etc.); cauzele sunt cele 
naturale: ploi torenţiale, topiri rapide ale stratului consistent de zăpadă etc.  

Există şi cauze antropice, care măresc efectul distructiv al inundaţiilor:  
• colmatarea secţiunilor de curgere a râurilor, a secţiunilor podurilor şi podeţelor din 

localităţi cu diverse materiale antrenate în timpul  curgerii  apelor (gunoi menajer, 
diverse obiecte plutitoare, ş.a.), chiar şi din cauza subdimensionării acestor secţiuni;  
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• neîntreţinerea cursurilor de apă şi a lucrărilor existente de apărare împotriva 
inundaţiilor; lipsa lucrărilor de reţinere a aluviunilor şi plutitorilor. 

• creşterea necontrolată a vegetaţiei în albiile cursurilor de apă;  
• din cauza energiei de relief deosebite, în sectorul superior al Văii Prahovei afluenţii 

secundari au profile longitudinale abrupte; torenţialitatea acestora duce la concentrări 
rapide de debite, însoţite de mari cantităţi de material detritic şi aluviuni, care creează 
mari dificultăţi la tratarea apei pentru alimentare a localităţilor;  

• disponibilul de apă din vecinătatea oraşelor Buşteni şi Sinaia este insuficient, motiv 
pentru care este necesară suplimentarea volumelor din sursele aferente oraşului 
Azuga. 

Analiza SWOT evidenţează următoarele situaţii: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ poziţia geografică remarcabilă – axă de legătură 

transcarpatică; 
♦ peisaje geomorfologice şi hidrografice cu mare 

potenţial de atractivitate turistică; 
♦ prezenţa unor izvoare de ape minerale (Sinaia); 
♦ diversitatea pedologică; 
♦ fond faunistic şi floristic bogat; 
♦ numărul crescut al pădurilor. 

♦ grad ridicat de risc geomorfologic; 
♦ lipsa măsurilor concrete pentru conservarea 

arealelor protejate; 
♦ prezenţa unor hazarde (inversiuni de temperatură, 

viscol, zile cu îngheţ, polei, avalanşe, ceaţă); 
♦ slaba gestionare a evacuării reziduurilor menajere şi 

industriale. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ lucrări de regularizare a albiilor şi îndiguiri de 

maluri; 
♦ crearea unor acumulări de apă, în vederea asigurării 

necesităţilor de apă ale locuitorilor şi ale teritoriului; 
♦ construirea unor aducţiuni; 
♦ lucrări de consolidare şi regularizare. 

♦ defrişările; 
♦ turismul dezorganizat; 
♦ degradarea solurilor; 
♦ exploatarea intensivă a resurselor existente. 
 

 
Resursele bio-pedogeografice 
În cadrul regunii se întâlnesc o serie de terenuri slab productive şi neproductive care 

necesită lucrări agropedoameliorative: 
• terenuri cu soluri cu exces de umiditate; 
• terenuri în pantă, cu soluri supuse eroziunii; 
• terenuri cu soluri acide; 
• terenuri cu soluri cu profil neomogen; 
• terenuri cu soluri cu pietre şi pietriş; 
• terenuri cu soluri cu conţinut insuficient de humus şi elemente nutritive; 
• terenuri cu soluri degradate prin activităţi social-economice; 
• terenuri cu soluri poluate. 

În acest context, se poate remarca faptul că un teren dat poate fi afectat de un singur 
factor limitativ al fertilităţii, aparţinând unei categorii distincte de teren slab productiv, sau poate 
fi afectat simultan de mai mulţi factori limitativi, aparţinând în acelaşi timp mai multor categorii 
de terenuri slab productive. 

Cazuri frecvente de asociere a mai multor categorii de terenuri slab productive sunt între 
altele următoarele: 

- eroziune şi conţinut insuficient de humus şi elemente nutritive; 
- exces de umiditate şi compactitate; 
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- textură grosieră cu conţinut mare de schelet (pietriş, bolovăniş) şi structură insuficient 
dezvoltată. 

 
5.1.2. Patrimoniul natural şi construit  
 
a). Patrimoniul natural 
Sintetizând, putem distinge ca disfuncţionalităţi la nivelul patrimoniului natural 

următoarele aspecte: 
• administrarea necorespunzătoare a resurselor naturale; 
• lipsa unui management corespunzător al ariilor protejate cu impact antropic deosebit 

şi lipsa alocării de fonduri în acest scop (Muntele Tâmpa, Muntele Postăvarul); 
• conflicte cu proprietarii de terenuri şi suprafeţe forestiere (persoane fizice, primării, 

composesorate, etc) aflate în interiorul ariilor protejate, mai ales în cele cu suprafeţe 
mari - Parcul Natural Bucegi; 

• degradarea mediului natural datorită păşunatului în Parcul Natural Bucegi; 
• afectarea rezervaţiilor naturale prin practicarea turismului neecologic în ariile naturale 

protejate şi în zonele forestiere; 
• existenţa unor rezervaţii naturale la care nu se cunosc cu exactitate amplasamentul şi 

limitele; 
• construcţiile care induc mutaţii profunde la nivelul habitatelor naturale; 
• în Parcul Natural Bucegi se exploatează jneapănul (Pinus mugo), deşi este ocrotit de 

lege, în condiţiile în care este singura specie care stabilizează pământul în zona 
alpină; 

• datorită impactului antropic (construcţii de case şi complexe hoteliere, turism 
dezorganizat, lipsa educaţiei ecologice, defrişări), arealul de răspândire a multor 
specii care sunt endemice, rare sau periclitate s-a restrâns comparativ cu alţi ani, unele 
fiind ameninţate cu extincţia, deşi sunt ocrotite la nivel naţional şi internaţional (ex: 
râsul-Lynx lynx şi pisica sălbatică-Felis sylvestris sunt ameninţate cu dispariţia 
datorită vânării şi restrângerii habitatului natural); 

• o serie de animale sunt vânate în formă autorizată deşi sunt ocrotite prin numeroase 
legi şi convenţii la care a aderat şi ţara noastră. Este cazul râsului (Lynx lynx), al 
ursului brun (Ursus arctos) sau al lupului (Canis lupus); 

• extinderea domeniilor schiabile din Munţii Bucegi, cu întreg cortegiul de 
infrastructuri adiacente, se realizează pe teritoriul unor arii protejate. Realizarea 
tuturor acestor obiective înseamnă în ultima instanţă scoaterea terenului din circuitul 
forestier, urmată de defrişare şi implicit de reducerea suprafeţei habitatelor respective; 

• destructurarea ecosistemelor alpine şi subalpine din necesitatea obţinerii de teren 
pentru păşunat sau pentru stâne. Datorită arderii vegetaţiei-mai ales jnepeniş-rezultă 
suprafeţe cu pantă relativ mare, dezgolite şi supuse în consecinţă destabilizării prin 
spălarea solului de către precipitaţii; 

• în perioada de vegetaţie, sunt recoltate şi comercializate plante ocrotite prin lege cum 
ar fi floarea de colţ, bulbucii de munte, narcisele (uneori plantele sunt scoase cu tot cu 
bulbi din pământ); 

• necesitatea dezvoltării economice şi implicit a infrastructurii judeţene/naţionale 
conduce la apariţia unor proiecte ample cu efecte negative asupra biodiversităţii şi a 
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integrităţii ariilor protejate. Este cazul autostrăzii Bucuresti-Brasov care traversează 
în câteva locuri situl Natura 2000 Bucegi. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ prezenţa ridicată a rezervaţiilor naturale şi a siturilor 

NATURA 2000; 
♦ diversitatea şi varietatea habitatelor. 

♦ supraexploatarea unor specii de plante şi animale; 
♦ defrişări; 
♦ suprapăşunatul; 
♦ turism dezorganizat. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ dezvoltarea unor activităţi tradiţionale, menite să 

conserve mediul 
♦ stabilirea unor proiecte vizând dezvoltarea turistică, 

în special prin turism ecologic. 
♦ lipsa educaţiei populației şi a conştientizării de 

către aceasta a impactului antropic asupra 
patrimoniului natural existent . 

 
b). Patrimoniul construit 
Conform Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Oficiul Naţional al 

Monumentelor Istorice, Direcţia Monumente Istorice, Arheologie, Peisaje Culturale şi Zone 
Protejate, în Programul Naţional de Restaurare pe anul 2009, sunt incluse următoarele obiective 
cuprinse în zona studiată, care beneficiază de lucrări de restaurare în urma disfuncţiilor 
identificate:  

• Biserica „Sfântu Nicolae”, din Şchei (lucrări vizate: SF, PT+DE); 
• Biserica „Sf. Nicolae Vechi”, din Râşnov (lucrări vizate: PT + DE, PAC, reţele 

electrice exterioare, sistematizare verticală incintă, conservare - restaurare pictură); 
• Mănăstirea Sinaia (lucrări vizate: consolidare-restaurare chilii). 
Conform Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 

Braşov, se finanţează următoarele proiecte de restaurare a monumentelor istorice din zona 
studiată de noi, localizate în Braşov, ca urmare a identificării unor disfuncţii: troiţele căpitanului 
Ilie Birt (starea de conservare a monumentelor şi, în special, cea a picturii exterioare şi interioare 
necesită intervenţii de restaurare), casa Găitan, casa cu icoană. 

În urma analizei SWOT, pot fi prefigurate: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ numărul ridicat al monumentelor istorice; 
♦ o bună reprezentare a caselor cu valoare 

arhitecturală (Braşov, Sinaia); 
♦ vechimea monumentelor istorice; 
♦ un important patrimoniu industrial, reprezentat de 

fabrici; 
♦ bogăţia şi diversitatea stilurilor arhitecturale ale 

clădirilor. 

♦ stadiul avansat de degradare al unor monumente 
istorice; 

♦ lipsa de actualizare a stării monumentelor istorice, 
a regimului de proprietate al edificiilor sau chiar a 
adresei. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ realizarea unor circuite turistice tematice; 
♦ aplicarea pentru proiecte de conservare, restaurare şi 

promovare a monumentelor istorice; 
♦ transformarea unor case cu valoare arhitecturală 

deosebită în muzee. 

♦ restaurarea iraţională a unor monumente, ce ar 
distruge complet construcţia originală; 

♦ iradierea unor monumente istorice pentru asigurarea 
unor noi spaţii locative. 
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5.1.3. Reţeaua de localităţi 
Problemele şi disfuncţionalităţile sistemului de aşezări fac referire la:  
• accesibilitate îngreunată la unele aşezări în perioadele de sezon şi de week-end; 
• structura lineară şi localizarea axială a aşezărilor, cu precădere în jumătatea sudică, 

prahoveană, a arealului studiat, ca urmare a prezenţei unor bariere orografice 
semnificative la vest (Munţii Bucegi) şi la est (Munţii Baiului), ceea ce conduce la o 
concentrare exclusivă şi excesivă a tuturor elementelor cadrului construit şi a 
infrastructurilor aferente de-a lungul văii Prahovei; 

• supraaglomerarea staţiunilor, datorită politicii din domeniul imobiliar; 
• degradarea continuă a unei părţi semnificative a fondului construit valoros, atât în 

aşezările din sudul Depresiunii Braşov (Braşov, Râşnov, Ghimbav, Cristian), cât şi în 
unele din staţiunile de pe valea Prahovei (Sinaia, Buşteni, Azuga); 

• deteriorarea şi chiar demolarea unor întreprinderi după ce au fost închise, în condiţiile 
în care unele dintre acestea ar putea constitui elemente de patrimoniu (arhitectură 
industrială); 

• apariţia blocajelor, şoferii fiind sfătuiţi să utilizeze drumul alternativ dintre Braşov şi 
Ploieşti, prin Pasul Bratocea şi pe valea Teleajenului; 

• polarizarea excesivă a întregului spaţiu de către municipiul Braşov, care de altfel 
tinde să transforme majoritatea aşezărilor din apropierea sa în simple oraşe-dormitor; 

• prezenţa unor locuinţe colective de tip bloc în majoritatea oraşelor, în special în 
municipiul Braşov, dar şi în oraşele-staţiuni de pe valea Prahovei (Predeal, Azuga, 
Buşteni, Sinaia), având deja o anumită vechime în unele cazuri, şi a căror stare şi 
aspect exterior prezintă unele carenţe de natură estetică, acestea fiind însă rezultatul 
unor alte carenţe, mai grave, de natură funcţională; 

• incapacitatea transportului pe cablu (telecabină, telescaun, teleschi) de a face faţă 
cererilor în sezonul de vârf, precum şi lipsa de funcţionalitate pe timpul nopţii a 
acestor servicii, corelată cu lipsa iluminatului nocturn al pârtiilor; 

• extinderea intravilanului anumitor aşezări (Predeal, Buşteni, Sinaia) în zone afectate 
de alunecări de teren sau cu înmlăştiniri (de exemplu, la Predeal, zona de izvoare a 
văii Prahovei); 

• lipsa unor dotări de interes turistic cu potenţial de atractivitate şi în sezonul de vară 
(ştrandurile, cu excepţia celor de la Braşov şi Râşnov, grădinile botanice şi/sau 
zoologice, cinematografele); 

• o colaborare deficitară între consiliile locale ale unităţilor administrative în cauză în 
vederea stabilirii unor proiecte comune. Un exemplu în acest sens este proiectul 
barajului de pe Prahova, lângă Azuga, care ar urma să soluţioneze pe termen lung 
problema alimentării cu apă a staţiunilor de pe cursul superior al văii Prahovei, şi 
asupra căruia nu există momentan un consens, ca urmare a unor investiţii imobiliare 
care ar urma să se facă în zona viitorului lac de baraj. 

Opinăm că, în perspectiva organizării Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 
2013 şi a Olimpiadei de Iarnă din 2022, este necesar ca toate aşezările să fie racordate integral la 
sistemele centralizate de alimentare cu apă, de canalizare, şi de gaz metan. De asemenea, este 
necesară finalizarea până la datele de referinţă a autostrăzii Bucureşti – Braşov şi 
redimensionarea capacităţii de cazare şi a dotărilor sportive din staţiuni. 
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În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ gradul ridicat de accesibilitate al aşezărilor; 
♦ prezenţa unui sistem urban bine conturat; 
♦ specializarea din ce în ce mai crescută a aşezărilor în 

domeniul serviciilor; 
♦ gradul ridicat de polarizare al aşezărilor, mai ales în 

afara ariei investigate, prin intermediul municipiului 
Braşov dar şi a celorlalte centre urbane. 

 

♦ extinderea necontrolată a spaţiilor rezidenţiale; 
♦ insuficienţa spaţiilor de cazare şi a celor sportive; 
♦ extinderea intravilanului în zonele afectate de 

alunecări sau de înmlăştinire; 
♦ lipsa unor dotări turistice: cinematografe, săli de 

sport, ştranduri, grădini botanice; 
♦ slaba reprezentare a ofertei de servicii în sezonul 

estival. 
Oportunităţi Riscuri 

♦ crearea autostrăzii; 
♦ redimensionarea capacităţii de cazare; 
♦ specializarea unor staţiuni pe anumite tipuri de turism şi 

creşterea atractivităţii ofertei în sezonul estival şi 
crearea unor „sate de vacanţă”. 

♦ lărgirea relaţiilor comerciale prin intermediul 
investiţiilor. 

♦ creşterea traficului rutier; 
♦ supraaglomerarea staţiunilor. 

 
5.1.4. Infrastructurile tehnice  
 
a). Infrastructura rutieră 
Probleme şi disfuncţionalităţi: 
• lipsa centurilor ocolitoare pe drumurile naţionale, care determină supraaglomerarea 

traficului în intravilanul localităţilor pe care le tranzitează, cu consecinţele de rigoare: 
poluare chimică şi fonică, blocarea traficului urban propriu etc.; 

• incapacitatea drumului naţional DN 1 E 60 de a susţine atât traficul de tranzit cât şi 
cel turistic de pe Valea Prahovei, ceea ce duce la apariţia numeroaselor blocaje, mai 
ales în sezonul turistic de iarnă; 

• lipsa unor rute alternative de accesare a sistemului urban Sinaia – Buşteni – Azuga – 
Predeal – Râşnov – Braşov, în acest caz simţindu-se cu prisosinţă nevoia finalizării 
tronsonului de autostradă Bucureşti-Braşov şi Braşov-Borş; 

• acces deficitar către cabane şi puncte turistice importante din zonă datorită stării 
avansate de uzură a drumurilor turistice existente; 

• stare tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale: drumurile 
judeţene sunt de clasă tehnică IV şi V, iar cele comunale, sunt de clasă tehnică V; 

• prezenţa încă a unor tronsoane de drum judeţean şi comunal pietruite sau din pământ 
aflate într-o stare avansată de uzură tehnică şi morală şi care devin impracticabile în 
sezonul rece al anului; 

• lăţimea platformei drumurilor naţionale secundare şi judeţene nu este 
corespunzătoare, datorită frontului îngust al limitei de proprietate;  

• drumurile judeţene şi comunale, în mare parte, nu asigură o suprafaţă de rulare 
corespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic de călători în condiţii de siguranţă şi 
confort optime; 
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• starea avansată de uzură a podului rutier peste râul Azuga în cadrul localităţii Azuga, 
pe drumul naţional DN 1 E 60; 

• starea deplorabilă a multor DF (lungimea totală a drumurilor nu permite unei singure 
instituţii să asigure o întreţinere corespunzătoare a lor); 

• accelerarea proceselor morfodinamice (în primul rând a eroziunii liniare) din cauza 
exploatării necorespunzătoare a DF; 

• destabilizarea situaţiei ecologice generale a zonei (aceste drumuri au permis 
penetrarea adâncă a activităţilor umane până în zone nu demult „sălbatice”, de 
activităţi nu întotdeauna civilizate: exploatări forestiere clandestine, invazia 
turismului, construcţia caselor de vacanţă, suprapăşunatul, inclusiv în zonele 
defrişate recent, nepermiţând regenerarea pădurilor etc.). 

Ultima variantă de traseu a autostrăzii A 3, tronsonul Comarnic-Braşov, pune în 
evidenţă câteva probleme de proiectare care pot deveni ulterior disfuncţii în momentul când 
sectorul de autostradă va fi construit şi dat în exploatare: 

- traseul autostrăzii nu este corelat cu reţeaua ecologică naţională Natura 2000, pe acest 
tronson nefiind prevăzute pasaje ecologice pentru dinamica biodiversităţii faunistice. 
În acest caz, autostrada se transformă într-o barieră antropică blocând transferul 
biodiversităţii transversal peste Valea Prahovei. Viaductele prevăzute pe traseul 
autostrăzii se suprapun peste sectoare puternic antropizate unde traficul biodiversităţii 
faunistice oricum este blocat. Singurele puncte de autostradă unde se poate desfăşura 
acest trafic nestingherit sunt podurile peste cursurile hidrografice şi tunelurile; 

- nu sunt prevăzute suficiente ieşiri directe de pe autostradă a traficului rutier. Acest 
aspect creează un anumit disconfort participanţilor la trafic, aceştia fiind obligaţi să 
utilizeze doar nodurile rutiere sau punctele deja prevăzute în proiect situate la o 
anumită distanţă de localitatea vizată. În această situaţie se află oraşele Comarnic, 
Buşteni, Azuga, staţiunea Pârâul Rece; 

- datorită morfologiei din cadrul zonei Valea Prahova, în majoritatea cazurilor în care 
autostrada tranzitează median sau tangenţial localităţilor staţiune (Comarnic, Sinaia, 
Poiana Ţapului, Buşteni, Azuga) introduce o anumită discordanţă peisagistică. 
În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ accesibilitatea localităţilor la căile de transport şi 

comunicaţie 
♦ traficul ridicat şi apariţia blocajelor; 
♦ starea de viabilitate proastă a drumurilor; 
♦ lipsa unor rute rutiere alternative; 
♦ starea deplorabilă a drumurilor forestiere. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ construirea autostrăzii A 1.02 – Sibiu – Făgăraş – Braşov 

– Ploieşti – Bucureşti; 
♦ lucrări de extindere a lăţimii drumului, în vederea creării 

unor benzi de circulaţie; 
♦ investiţii pentru lucrări de întreţinere, înlocuire sau 

modernizare; 
♦ crearea unor centuri ocolitoare; 
♦ accesarea unor fonduri cu finanţare europeană pentru 

lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere. 

♦ creşterea traficului; 
♦ suprasolicitarea teritoriului ce nu va putea să 

facă faţă noilor provocări. 

 
b). Infrastructura feroviară 
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Disfuncţionalităţi şi probleme: 
• infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE; 
• vechimea apreciabilă a lucrărilor de artă şi prezenţa încă a unor sectoare de linie cu 

traverse din lemn, depăşite ca şi termen de exploatare. 
• starea precară actuală a infrastructurii şi a parcului mobil din cadrul transportului 

feroviar; 
• cauza deteriorării (morale) este absenţa investiţiilor de înlocuire pentru modernizare, 

în favoarea cheltuirii banilor pentru întreţinere cu îmbunătăţiri mărunte (opinie 
greşită ce nu împiedică amplificarea dezastrului); 

• scăderea eficienţei transportabilă a fluidităţii; 
• preţurile foarte ridicate în raport cu calitatea şi cantitatea prestărilor de servicii în 

transport; 
• lipsa de informare, de fluiditate a informaţiilor în interesul transportului între 

prestator şi publicul călător; 
• randamentul redus al personalului de servire, calificarea nesatisfăcătoare a 

personalului cu precădere care intră în contact cu călătorii. 
• scăderea interesului călătorilor pentru transportul feroviar. 
În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ prezenţa magistralei feroviare 300 Bucureşti – Braşov – 
Sighişoara – Teiuş – Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia 
Bihorului; 

♦ accesibilitatea localităţilor la căile de transport şi 
comunicaţie. 

♦ starea precară a infrastructurii feroviare; 
♦ scăderea eficienţei transportabilă a 

fluidităţii; 
♦ vechimea apreciabilă a lucrărilor de artă. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ accesarea unor fonduri cu finanţare europeană pentru lucrări 

de modernizare a infrastructurii rutiere; 
♦ lansarea unor campanii de atragere a călătorilor spre utilizarea 

mijloacelor de transport pe cale ferată. 

♦ suprasolicitarea liniilor de cale ferată. 
 

 
c). Reţeaua de transport a energiei electrice 
Disfuncţii: 
• CET Braşov - sursa unică de agent primar pentru platforma de Nord a municipiului 

Braşov. Reducerea pieţei de energie termică urbană a condus la funcţionarea 
centralei la sarcini neeconomice, apropiate de minimul tehnic. Centrala Electrică de 
Termoficare Braşov necesită operaţii de retehnologizare şi modernizări. În acest 
sens, un studiu pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii CET Braşov, realizat 
de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE) Bucureşti, prevede mai multe 
variante de rentabilizare a CET, toate având, însă, o caracteristică similară, aceea de 
producere a curentului electric ca produs principal şi agent termic ca produs 
secundar. O soluţie ar fi schimbarea generatoarelor supradimensionate, vechi şi 
ineficiente cu turbine electrice care să funcţioneze fie pe gaz, fie cu curent electric şi 
să producă energie electrică. O altă variantă, asemănătoare cu prima, se referă la 
transferul producţiei către punctele termice din cartier, care ar trebui să fie dotate cu 
turbine pe gaz care să producă electricitate, care să fie vândută consumatorilor din 
zonă, la preţuri mai mici. 
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• instalaţiile electrice existente, linii electrice, posturi sau staţii de transformare au 
durate de funcţionare mai mari de 25 de ani în proporţie de peste 60% şi este 
necesară înlocuirea lor; 

• în prezent, datorită gradului înaintat de uzură al unor echipamente şi materiale 
electroenergetice, se poate spune că starea tehnică a acestor reţele nu este 
satisfăcătoare; 

• majoritatea echipamentelor primare şi secundare din staţiile de transformare au o 
uzură fizică şi morală; 

• sistemele de teleconducere şi telecomunicaţii sunt, în general, insuficient dezvoltate, 
cu performanţe scăzute; 

• este necesară completarea iluminatului stradal pe arterele principale de circulaţie pe 
ambele laturi pentru realizarea unei iluminări superioare; 

• pentru mărirea capacităţilor de transport a liniilor electrice se propune trecerea de la 
tensiunea de 6 la 20 kV; 

• liniile electrice de transport a energiei electrice, realizate în majoritate înainte de 
1990, nu au beneficiat în totalitate de reparaţii capitale. În prezent, starea lor tehnică 
nu este satisfăcătoare. Majoritatea echipamentelor primare şi secundare din staţiile de 
transformare prezintă uzură fizică şi morală; 

• în unele zone ale localităţilor urbane reţelele edilitare nu sunt sistematizate, ceea ce 
face ca în cazul unor lucrări de intervenţie la reţelele de apa-canal să se perturbe buna 
funcţionare a celei electrice şi invers; 

• iluminatul public este deficitar în localităţile rurale şi la periferia centrelor urbane.  
În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ lungimi mici ale reţelei de joasă tensiune. 
 

♦ lipsa sau numărul scăzut al producătorilor de energie 
electrică; 

♦ gradul ridicat de uzură al echipamentelor 
electroenergetice. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ apariţia unor oferte de creditare pentru cei ce 

doresc să-şi instaleze o centrală de încălzire; 
♦ accesarea unor fonduri europene pentru racordarea 

tuturor localităţilor la alimentare cu apă şi 
canalizare. 

♦ creşterea numărului de debranşaţi, ca urmare a 
creşterii costurilor de întreţinere a centralelor. 

 
d). Reţeaua de transport şi distribuţie a gazelor naturale 
Probleme şi disfuncţionalităţi: 
• lipsa măsurilor de protecţie a conductelor magistrale de gaze precum şi a reţelelor 

majore de distribuţie în teritoriu conform ND. Nr. 3915/94; 
• lipsa culoarelor de delimitare în vederea protecţiei conductelor magistrale şi de 

distribuţie; 
• existenţa posibilităţii emiterii de autorizaţii de construcţie în cadrul culoarelor de 

protecţie a conductelor datorită necunoaşterii exacte a traseului acestora în teritoriu şi 
lipsei marcajelor supraterane specifice; 

• în funcţie de volumul de gaze disponibile pentru consumatorii casnici prioritizarea 
extinderii reţelelor de distribuţie în zonele unde sunt solicitări de racordare. 
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În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
- ♦ creşterea consumului de gaze naturale în 

Municipiul Bucureşti prin montarea de 
centrale de bloc, de scară de bloc şi de apartament 
 

Oportunităţi Riscuri 
♦ reducerea consumului industrial de gaze ♦ apariţia unor situaţii de incendii în cazul pierderilor 

de gaze înregistrate 
 

e). Reţeaua de telecomunicaţii 
Probleme şi disfuncţionalităţi: 
• uzura accentuată a cablurilor urbane precum şi capacitatea insuficientă a acestora 

pentru a asigura în condiţii corespunzătoare semnalul la abonaţii existenţi; 
• unele centrale telefonice din zona Valea Prahovei au o capacitate insuficientă în 

comparaţie cu solicitările existente. 
În urma analizei SWOTsunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ ritmul crescut al modernizării telecomunicaţiilor ♦ uzura cablurilor telefonice moderne 
Oportunităţi Riscuri 

♦ modernizarea telefoniei fixe şi a celei mobile; 
♦ dezvoltarea unor servicii comune de telefonie şi IT. 

♦ pierderea de clienţi în telefonie fixă. 

 
f). Reţeaua de distribuţie a agentului termic 
Probleme şi disfuncţionalităţi: 
• randamentul scăzut al echipamentelor de încălzire şi prepararea a apei calde menajere 

precum şi a reţelelor de distribuţie a agentului termic în sistem centralizat. Aceasta 
conduce la consumuri ridicate de combustibil, la poluare, pierderi de căldură în 
sistem, neasigurarea nivelului termic de confort la consumatori; 

• lipsa automatizării şi dispecerizării la centrale şi puncte termice conduce la o 
supraveghere dificilă a sistemelor de alimentare cu energie termică şi apă caldă 
menajeră; 

• neasigurarea presiunii gazelor în sezonul de iarnă; 
• existenţa unui număr ridicat de solicitări de debranşare de la sistemul centralizat; 
• existenţa unui număr mare de solicitări privind implementarea unor sisteme 

individuale de încălzire (centrale de bloc, scară, microcentrale) în mediul urban; 
• existenţa dificultăţilor în procurarea lemnelor de foc şi proliferarea furtului de lemne 

în mediul rural; 
• sistemul existent de termoficare are o vechime de cca. 35 de ani, cu durata normată 

de exploatare în mare parte depăşită. Rezultă defecţiuni dese, cu întreruperi în 
funcţionare şi costuri ridicate pentru reparaţii; 

• reabilitarea sistemului ajunge la cca. 200 milioane Euro, o sumă greu de acoperit în 
situaţia economică actuală; 
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• debranşările de la sistemul centralizat au ajuns la cca 35% din total, ceea ce duce la 
dezechilibre în alimentarea cu agent termic pentru încălzire şi în cea de apă caldă de 
consum; 

• realizarea unei debranşări cu centrală termică de apartament ajunge la cca. 1000 Euro 
la un apartament de două camere, ceea ce face ca mulţi proprietari să nu poată 
recurge la această soluţie. Nu există un sistem convenabil de creditare pentru 
realizarea acestor lucrări, deoarece STATUL nu încurajează aceste lucrări din 
moment ce susţine costuri de subvenţionare pentru termoficare. Se aplică şi soluţii cu 
convectoare de încălzire şi încălzitoare de apă caldă de consum al căror cost este de 
800 Euro la apartamentul de două camere, însă asigură un confort mai redus; 

• realizarea unei centrale termice de scară sau de bloc ajunge la cca. 500 Euro pe un 
apartament şi reprezintă soluţia utilizată pe larg în Uniunea Europeană; 

• sistemul a fost utilizat în proporţie de cca 20% la blocurile de locuinţe, iar susţinerea 
lui prin facilităţi de la organele locale ar rezolva ieftin, corect şi definitiv problema 
asigurării cu energie termică. 

 
În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ existenţa sistemelor de încălzite în apartamentele 
locuitorilor. 

♦ eficienţa redusă a sistemelor de încălzire; 
♦ defecţiunile sistemelor termice ca urmare a vechimii 

acestora. 
Oportunităţi Riscuri 

♦ modernizarea sistemului de termoficare; 
♦ apariţia unor oferte de creditare pentru cei ce 

doresc să-şi instaleze o centrală de încălzire; 
♦ utilizarea unor surse de căldură alternative. 

♦ creşterea numărului de debranşaţi, ca urmare a 
creşterii costurilor de întreţinere a centralelor 

 
g). Alimentarea cu apă 
Sistemul teritorial analizat prezintă o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte 

infrastructura hidro-edilitară de care dispune. Aceste disfuncţionalităţi sunt de ordin spaţial, 
cantitativ, calitativ şi financiar. 
 Atributele de ordin spaţial al reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate, 
sunt limitate de energia de relief a teritoriului analizat. Astfel, o serie de spaţii periferice ale 
unităţilor teritoriale analizate, nu dispun de racorduri la infrastructura hidro-edilitară în sistem 
centralizat. De asemenea poziţionarea în teritoriu, ridică probleme de transfer atât la nivelul apei 
brute, cât şi în ceea ce priveşte apa uzată. Astfel, localităţile secundare ce intră în componenţa 
oraşului Predeal, ce sunt situate în bazinul hidrografic al Timişului, nu dispun de racorduri la 
sistemul centralizat de preluare a apelor uzate. Ca urmare, apele reziduale sunt eliminate către 
reţeaua hidrografică naturală, cu efecte în ceea ce priveşte calitatea mediului hidric. 
 Unele perimetre ale localităţilor studiate nu beneficiază de volume suficiente de apă, iar 
în alte situaţii parametrii calitativi nu sunt atinşi pentru îndeplinirea normelor de potabilitate. 
Acest lucru este rezultatul vechimii reţelelor de distribuţie.  
 Dezvoltarea accelerată a infrastructurii de habitat, prin construirea unor ansambluri 
rezidenţiale noi (Braşov), sau a unor spaţii destinate serviciilor de cazare (hoteluri, moteluri, 
cabane, pensiuni), au creat o presiune suplimentară asupra resurselor de apă, solicitând asigurarea 



 192

unor volume suplimentare, alocarea unor fonduri pentru dezvoltarea sistemelor existente sau 
construirea unor noi reţele hidroedilitare. 
 În contextul unor evenimente sportive, culturale preconizate a se desfăşura în teritoriul 
analizat se impune evaluarea cât mai fidelă a volumelor existente, cât şi a capacităţii de susţinere 
a infrastructurii edilitare a unui astfel de demers, ce presupune un aflux de turişti important. 
 De asemenea trebuie luate în considerare, rezervele necesare pentru asigurarea cu apă, în 
cazul unor evenimente nedorite (incendii naturale sau la nivelul habitatelor), precum şi 
alimentarea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale (tunuri de zăpadă) pentru pârtiile de 
schi, atunci când condiţiile naturale sunt limitate. 

 
În municipiul Braşov, cel mai mare centru urbanistic din teritoriul analizat se pot identifica 

câteva disfuncţionalităţi, care conduc la impedimente în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a 
sistemului de alimentare al oraşului. Printre cele mai importante putem aminti: 

• la nivelul reţelei de transport a apei potabile către consumatori sunt înregistrate 
pierderi importante de apă. Ele au fost estimate la circa 34% din volumul total captat 
şi transportat prin conductele de aducţiune;  

• la nivelul tramei stradale urbane, gradul de echipare cu reţea de distribuţie a apei este 
destul de scăzut, acesta fiind de circa 61%; 

• de asemenea, acumularea Târlung este afectată de fenomene de alunecare a 
versanţilor, ca urmare a defrişărilor necontrolate desfăşurate în perimetrul lacului de 
către locuitorii rromi din Săcele (cartierul Garcini). 

 
În oraşul Râşnov, disfuncţionalităţile tehnice ale infrastructurii de alimentare se referă la 

următoarele aspecte: 
• neasigurarea debitelor de apă necesare, prin subestimarea capacităţilor de captare a 

apei din surse de alimentare. 
 
În staţiunea Predeal, disfuncţionalităţile din sistemul de alimentare al oraşului se referă la: 
• din cauza diferenţelor mari de cote între diferitele cartiere din Predeal apar 

suprapresiuni în reţelele de apă 9-10 bari faţă de 6 bari maxim admis, care pot 
conduce la cedarea conductelor, mai ales având în vedere vechimea lor şi materialele 
folosite la îmbinarea acestora; 

• pierderile de apă pe reţeaua de distribuţie se ridică la valori ce reprezintă circa 22,5% 
din volumul total de apă captat şi remis către beneficiari. Gradul de echipare al tramei 
stradale cu reţea de distribuţie a apei este de 60%. 

 
În oraşul Azuga, disfuncţionalităţile infrastructurii de alimentare cu apă sunt legate de 

următoarele aspecte: 
• conducta de transport a apei ce leagă staţia de tratare de rezervorul Parc este 

construită din azbociment şi implică riscuri legate de apariţia cancerului; 
• reţeaua de distribuţie cu vechimea mai mare de 30 de ani, suferă numeroase avarii, 

care implică întreruperi în alimentarea cu apă a locuitorilor; 
• staţia de tratare a apei Azuga prezintă o serie de  disfuncţionalităţi, care parţial au fost 

diminuate prin reabilitarea staţiei de pompare; 
• rezervorul Parc prezintă un grad avansat de uzură la nivelul construcţiilor şi 

instalaţiilor;  
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• datorită gradului avansat de uzură la nivelul rezervorului de înmagazinare a apei din 
cadrul staţiei de tratare Azuga sunt necesare lucrări de reabilitare a clădirii şi 
înlocuirea vanelor de la ieşirea din rezervor şi de pe conducta de golire. 

 
Oraşul Buşteni, prezintă la rândul lui, o serie de disfuncţionalităţi care se referă la: 
• numărul mare de captări şi amplasarea lor în zone greu accesibile îngreunează 

activitatea personalului de exploatare / întreţinere sistem (la majoritatea captărilor nu 
exista acces pentru mijloace de transport – avariile sunt greu de identificat şi remediat 
deoarece materialele necesare efectuării reparaţiilor trebuiesc transportate ,, manual”); 

• aducţiunile de apă sunt asigurate prin conducte vechi (nereabilitate) amplasate în 
teren accidentat; datorită alunecărilor de teren, construirii sau amenajării de drumuri 
forestiere, au suferit în timp avarii majore cu afectarea alimentării cu apă a 
consumatorilor pe perioade relativ mari. 

• se impune reabilitarea conductei de aducţiune situate pe Valea Babei grav avariată 
în mai multe rânduri; 

• delimitările împrejmuite ale zonelor de protecţie şi rezervoarelor de înmagazinare au 
fost parţial distruse; 

• lipsa staţiilor de tratare a apei (dezinfecţia se realizează în rezervoare cu clorura de 
var); 

• ritmul accelerat al dezvoltării construcţiilor în zonă, calate pe un sistem de distribuţie 
vechi, impune redimensionarea conductelor de distribuţie; 

• numărul mare de surse şi amestecul apei în reţeaua de distribuţie influenţează 
controlul calitativ al apei care este mult îngreunat. Pentru asigurarea monitorizării de 
control a calităţii apei furnizate din fiecare sursă este necesară delimitarea clară a 
sistemului pe zone de aprovizionare. 

 
În oraşul Sinaia, disfuncţionalităţile legate de alimentarea cu apă se referă la: 
• pierderile de apă din sistem, justificate de vechimea conductelor de distribuţie a apei 

către consumatori; gradul de echipare cu reţea de distribuţie este de 77%; 
• distanţele mari de la captările de subteran (Vânturiş, Valea Babei, Pescărie) până la 

staţiile de clorinare îngreunează intervenţiile personalului de exploatare pentru 
identificarea şi remedierea avariilor în captări sau pe traseele aducţiunilor (se impune 
reabilitarea aducţiunii Vânturiş, grav afectată în mai multe rânduri);  

• aducţiunea Valea Dorului – Staţia de tratare, amplasată în teren instabil a fost afectată 
de viiturile puternice înregistrate în ultimii ani – necesită reabilitare cu stabilizarea 
terenului pe traseul conductei, existând riscul imposibilităţii alimentarii cu apă a două 
mari cartiere din zona de sud a oraşului; 

• deficienţe legate monitorizarea cantităţilor de apă preluate / furnizate în reţeaua de 
distribuţie; 

• conducta de transport rezervor Valea Dorului – rezervoare Spital este amplasată pe 
terenuri private fapt ce conduce la o schimbare a traseului magistral pe domeniul 
public. 

  
La nivelul întregului teritoriu analizat se pot delimita următoarele concluzii generale privind 

disfuncţionalităţile alimentării cu apă: 
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• debitele sistemului de captare a apei potabile sunt insuficiente în anumite situaţii, pe 
fondul dezvoltării accelerate a domeniului imobiliar rezidenţial dar şi turistic; 

• gradul de echipare al tramei stradale cu reţea de distribuţie a apei nu este 
corespunzător; 

• volumul  pierderilor  de  apă în reţeaua hidroedilitară este ridicat ca urmare a  
vechimii ridicate a capacităţilor  existente. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ existenţa resurselor de apă necesare asigurării 

cerinţei de apă a consumatorilor. 
 

♦ sisteme de epurare deficitare; 
♦ debitul insuficient al sistemului de captare a apei 

potabile; 
♦ lipsa racordurilor la sistemul centralizat de preluare a 

apelor uzate; 
♦ volumul ridicat al pierderilor de apă. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ accesarea unor fonduri europene pentru 

racordarea tuturor localităţilor la alimentare cu 
apă şi canalizare; 

♦ tehnologizarea staţiilor de epurare existente. 

♦ scăderea calităţii apelor datorită menţinerii aceloraşi 
factori de poluare. 

 

 
h). Canalizarea şi epurarea apelor uzate  
În municipiul Braşov, cel mai mare centru urbanistic din teritoriul analizat se pot identifica 

câteva disfuncţionalităţi, care conduc la impedimente în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a 
gospodăririi apelor uzate ale oraşului. Printre cele mai importante putem aminti: 

• reţelele de canalizare ale apelor menajere au capacităţile de funcţionare depăşite şi 
prezintă pierderi, care conduc la poluarea mediului, prin infiltraţii în subteran;  

• capacitatea de transport a reţelei de preluare a apelor pluviale este adesea depăşită în 
cazul unor precipitaţii abundente, fapt ce conduce la inundarea tramei stradale pentru 
scurte perioade de timp; 

• pericolul poluării surselor de apă ale localităţilor prin nerespectarea zonelor de protecţie 
sanitară impuse de normele în vigoare. 

 
În oraşul Râşnov, disfuncţionalităţile tehnice ale gospodăririi apelor uzate se referă la 

următoarele aspecte: 
• reţeaua de canalizare a apelor uzate are o perioadă ridicată de funcţionare, fapt ce 

conduce la pierderi spre subteran şi compromiterea calităţii depozitelor freatice; 
• capacitatea de preluare a apelor pluviale este limitată şi poate conduce la inundarea 

tramei stradale în condiţiile unui excedent pluviometric. 
 

În staţiunea Predeal, disfuncţionalităţile din sistemul de alimentare al oraşului se referă la: 
• rigolele pentru evacuarea apei nu sunt calibrate corespunzător, iar în anumite condiţii 

apar refulări ale apelor pluviale ce conduc la inundarea tramei stradale;  
• unele străzi nu prezintă reţele de canalizare, astfel că evacuarea apelor uzate menajere se 

face în bazine vidanjabile. Exploatarea lor se face necorespunzător, ele putând deveni 
astfel focare de infecţie;  
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• zona de nord-est a oraşului situată în bazinul hidrografic al pârâului Timiş este canalizată 
prin instalaţii locale (individuale) care nu funcţionează în mod corespunzător 
reprezentând surse de poluare şi posibilă infectare a mediului ambiant; 

• staţia de epurare a oraşului are o vechime de peste 50 de ani şi necesită lucrări de 
modernizare şi extindere. 
 
În oraşul Azuga: 

• ariile periferice ale localităţii nu dispun de reţele de colectare a apelor uzate, acestea fiind 
evacuate în sisteme proprii, individuale (fose septice, bazine vidanjabile); 

• evidenţierea unor riscuri hidrice determinate de cantităţile pluviale excedentare şi de apa 
de refulare în zonele de colectare (guri de canalizare) şi de subdimensionarea capacităţilor 
de preluare pe toată lungimea reţelei de canalizare.  

• oraşul nu beneficiază de staţie de epurare proprie; 
• dese intervenţii pentru decolmatări pe tronsoanele Ritivoiu – Valea Azugăi – 

Independenţei –  subdimensionate – necesită înlocuire conducte cu redimensionare; 
• pericolul deversărilor continue sau accidentale către colectori de suprafaţă sau infiltraţii în 

reţeaua de ape subterane: deversări în rigolele de suprafaţă a canalizărilor din str. 
Cerbului şi străzile Republicii, Pieţii şi 23 August; 

• riscuri hidrice legate de incapacitatea de epurare în perioadele cu precipitaţii extreme, în 
condiţiile existenţei reţelelor comune de transport a apelor uzate cu cele pluviale. 

 
Dintre disfuncţionalităţile privind canalizarea apelor uzate în oraşul Buşteni se disting: 

• locaţiile turistice, în special cele din zonele periferice ale unităţii administrative nu dispun 
de staţii de preepurare individuale; 

• unele arii rezidenţiale nu dispun de reţele de canalizare pluvială şi menajeră, astfel că o 
parte importantă din volumul de apă uzată este evacuat direct în reţeaua hidrografică 
naturală; 

• cea mai mare parte a reţelei de canalizare este unitară, astfel că aceasta preia atât ape 
uzate menajere, cât şi apele pluviale. În condiţiile unor precipitaţii abundente se remarcă 
refularea volumelor de apă transportate, în condiţiilor unei subdimensionări ale 
conductelor de transport; 

• lipsa unei staţii de epurare proprii; 
• staţiile de preepurare ale unităţilor industriale din oraşul Buşteni nu îndeplinesc normele 

europene de mediu;  
• nu există staţii de preepurare individuale in locaţiile turistice; 
• inexistenţa canalizării menajere şi pluviale în unele cartiere; 
• dese intervenţii pentru decolmatarea colectoarelor stradale datorită 

vechimii/subdimensionării si a funcţionarii acestora in sistem mixt; 
• remedierea avariilor cu mare greutate datorita adâncimilor mari la care sunt pozate 

conductele. 
 

Disfuncţionalităţi în sistemul de canalizare aferent oraşului Sinaia: 
• staţia de epurare din localitate are o perioadă de funcţionare ridicată şi necesită lucrări de 

modernizare şi extindere, astfel ca aceasta să fie capabilă să preia volumele de apă şi în 
perioadele excedentare pluviometric; 
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• treapta de epurare biologică din cadrul staţiei de epurare este ineficientă; 
• staţiile de pompare de pe colectorul general sunt nefuncţionale; 
• dese intervenţii pentru remedierea defecţiunilor datorită conductelor 

vechi/subdimensionate şi a funcţionării în sistem mixt. 
 

La nivelul întregului teritoriu analizat se pot delimita următoarele concluzii generale privind 
disfuncţionalităţile canalizării apelor uzate: 

• sistemele de canalizare şi epurare sunt deficitare şi nu permit colectarea  apelor  uzate  din  
întreg teritoriul analizat; 

• reţeaua  de  canalizare  nu  acoperă  întreg  perimetrul  localităţilor  şi  nu  asigură  
preluarea  apelor  pluviale; 

• staţiile  de  epurare  sunt limitate numeric (doar trei localităţi au astfel de staţii), deşi 
teritoriul include şase localităţi urbane, cu potenţial demografic important. Staţiile au o 
eficienţă scăzută, necesitând lucrări de extinderi şi retehnologizări ale sistemului de 
epurare. 
În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- ♦ sisteme de canalizare deficitare; 
♦ staţii de epurare limitate numeric. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ accesarea unor fonduri europene pentru racordarea 

tuturor localităţilor la alimentare cu apă şi canalizare; 
♦ extinderea reţelelor de canalizare; 
♦ modernizarea conductelor de distribuţie a apei 

potabile. 

- 

 
5.2. Structura socio-demografică 
 
5.2.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 
Disfuncţii: 
• caracteristicile demografice evolutive negative au determinat scăderea populaţiei 

regiunii prin reducerea considerabilă a natalităţii şi implicit a bilanţului natural şi 
printr-un bilanţ migratoriu negativ; 

• scăderea continuă a natalităţii şi a grupelor de vârstă va avea ca efect imediat 
scăderea efectivelor şcolare şi a forţei de muncă în perspectivă; 

• scăderea extrem de accentuată a comunităţii germane după 1990; 
• creşterea ratei şomajului începând cu anul 2008; 
• tendinţe evidente de îmbătrânire (cu precădere în Sinaia); 
• disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte gradul de valorificare al forţei de muncă (de 

pildă Râşnov); 
Având în vedere caracteristicile demografice, putem identifica mai multe areale ce 

prezintă disfuncţionalităţi: 
• în funcţie de evoluţia demografică de ansamblu: 

♣ areale de creştere demografică (bilanţ natural şi migratoriu pozitiv): Râşnov; 
♣ areale cu scăderi importante de populaţie: Braşov; 
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♣ oraşe cu evoluţie demografică negativă accentuată: Predeal, Azuga, Sinaia, 
Buşteni. 

• în funcţie de caracteristicile structurale ale populaţiei: 
♣ areale cu tendinţe de îmbătrânire şi feminizare a populaţiei: Râşnov; 
♣ areale cu tendinţe evidente de îmbătrânire şi cu feminizare ridicată: Braşov, 

Azuga; 
♣ areale cu dezechilibre structurale, cu populaţie îmbătrânită şi feminizare 

accentuată: Predeal, Buşteni, Sinaia. 
• în funcţie de valorificarea forţei de muncă: 

♣ areale cu rată de activitate şi ponderi ale populaţiei ocupate moderate: Braşov, 
Predeal, Sinaia; 

♣ areale cu grad redus de valorificare a forţei de muncă, cu rate ridicate ale 
şomajului: Râşnov, Azuga, Buşteni. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ gradul ridicat de urbanizare; 
♦ valori ridicate ale densităţii populaţiei, 

peste media naţională; 
♦ orientarea populaţiei spre ocuparea unor 

domenii de activitate din sectorul terţiar; 
♦ mozaicul etnic şi confesional. 
 

♦ descreşterea numerică a numărului de locuitori (-2,2% în anii 
2009-2002); 

♦ valori scăzute ale dinamicii naturale şi migraţionale; 
♦ creşterea fenomenului de îmbătrânire demografică şi a ratei 

şomajului; 
♦ valorile scăzute ale raportului de dependenţă a populaţiei; 
♦ scăderea membrilor comunităţii germane; 
♦ lipsa unui târg al forţei de muncă; 
♦ insuficienţa personalului de specialitate. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ controlarea efectelor migraţionale şi 

ocupaţionale prin crearea de locuri de 
muncă competitive; 

♦ specializarea forţei de muncă în domeniul 
serviciilor. 

♦ accentuarea migraţiei pe fondul noilor schimbări legislative şi 
a crizei economice globale; 

♦ creşterea gradului de dependenţă a locuitorilor. 
 

 
5.2.2. Resursele socio-umane 
Printre disfuncţiile întâlnite în teritoriu, facem referire, sintetizat, la: 
a). în domeniul educaţional: 
• reducerea (începând cu anul 1990) populaţiei de vârstă şcolară, la toate nivelurile 

(preşcolar, şcolar şi universitar); 
• nealocarea unui număr suficient de locuri în creşele şi grădiniţele de stat existente în 

teritoriul analizat (fapt evident mai ales în Municipiul Braşov); 
• numărul redus de grădiniţe particulare în Municipiul Braşov şi lipsa acestora în 

majoritatea oraşelor regiunii (Râşnov, Predeal, Azuga, Buşteni, Sinaia); 
• în anumite situaţii, numărul de copii preşcolari/grădiniţă este sub cifra optimă 

pentru funcţionarea eficientă, din punct de vedere financiar, a instituţiei (ex. 
Ghimbav, Predeal, Buşteni, Sinaia);  

• ponderea redusă pe care contingentul de preşcolari îl deţine în populaţia totală 
(valoarea medie regională - 2,25%; valoarea minimă în acest sens este înregistrată 
în Azuga - 1,57%); 
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• risc accentuat de închidere a unor grădiniţe din cauza numărului redus de 
preşcolari; 

• risc accentuat de închidere a unor instituţii (secţii) şcolare de ciclu primar, din cauza 
numărului redus de elevi (ex. Ghimbav, Cristian, Predeal); 

• existenţa unor valori ridicate (mult peste media din Uniunea Europeană) a 
raportului elevi de ciclu primar/învăţător (Ghimbav, Cristian, Predeal, Azuga, 
Buşteni, Sinaia);  

• presiune crescută a elevilor de ciclu gimnazial către şcolile centrale din Municipiul 
Braşov şi lipsa efectivelor necesare la şcolile braşovene din cartierele mărginaşe; 

• existenţa unor efective insuficiente de elevi pentru funcţionarea eficientă (financiar) 
a şcolii (secţiei şcolare) respective (ex. Cristian, Predeal, Ghimbav); 

• lipsa şcolilor particulare în ciclul primar şi cel gimnazial; 
• existenţa unor cadre didactice nespecializate (este cazul unităţilor şcolare din 

cartierele marginale ale Municipiului Braşov); 
• lipsa „Şcolilor de Arte şi Meserii” în unele localităţi, precum: Ghimbav, Cristian, 

Azuga; 
• înregistrarea unui absenteism sever de la ore, în unele instituţii liceale situate în 

periferia Municipiului Braşov; 
• slaba dotare a atelierelor şcolare din liceele cu profil tehnologic şi grupurile şcolare; 
• securitatea redusă a elevilor în liceele mărginaşe ale Municipiului Braşov); 
• lipsa din oferta educaţională post-liceală a regiunii a unor domenii de mare interes 

local şi regional: agro-zootehnie, agro-montanologie, turism, informatică etc; 
• existenţa unui procent de 2% de cadre didactice nespecializate în instituţiile 

educaţionale din spaţiul analizat; 
• insuficienţa spaţiilor educaţionale (ex, în localitatea Azuga, valoarea medie a 

raportului elevi/sală de clasă este de 31,61; media în Uniunea Europeană este de 10-
15 elevi/sală de clasă); 

• insuficienţa numărului de săli de sport destinate activităţilor educative 
instituţionalizate (singura excepţie pozitivă o constituie Municipiul Braşov); 

• necorelarea totală a tipurilor de învăţământ superior public şi privat, atât între ele, 
cât şi cu cerinţele pieţei muncii; 

• existenţa unor specializări identice sau asemănătoare la mai multe instituţii 
universitare; 

• insuficiente locuri de cazare în căminele studenţeşti. 
b). în domeniul sănătăţii publice: 
• lipsa dispensarelor medicale din multe localităţi ale regiunii (Ghimbav, Cristian, 

Râşnov, Predeal, Azuga, Buşteni); 
• lipsa cabinetelor medicale şcolare din instituţiile şcolare ale localităţilor Ghimbav, 

Cristian, Râşnov, Predeal şi Azuga); 
• existenţa unor valori foarte mari în cazul raportului populaţie/cabinet medical 

(dispensar+cabinet şcolar+cabinet studenţesc+cabinet medical de familie) - 
valoarea regională medie este de 1662,19 locuitori/cabinet medical, faţă de 200-300 
locuitori/cabinet medical, cât se promovează în Uniunea Europeană; 

• situaţii total anacronice, din acest punct de vedere, se înregistrează în cazul 
localităţilor Sinaia şi Cristian (peste 2000 locuitori/cabinet medical); 
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• valori foarte mari (raportate la practica curentă din Uniunea Europeană) ale 
indicatorului locuitori/pat de spital  - 101,56 locuitori/pat de spital în teritoriul 
analizat faţă de 50 locuitori/pat de spital în spaţiul european dezvoltat; 

• lipsa ambulatoriilor de specialitate şi a celor de spital în localităţi urbane importante 
(Râşnov, Predeal, Azuga, Buşteni); 

• lipsa creşelor în toate localităţile regiunii, cu excepţia Municipiului Braşov; 
• valori mult mai mari decât este normal şi decât în Uniunea Europeană în cazul unor 

indicatori esenţiali precum: locuitori/medic; locuitori/farmacist; locuitori/medic 
stomatolog; locuitori/tehnician dentar; locuitori/cadru medical cu pregătire medie; 

• valori mari în cazul indicatorului mortalitatea infantilă (numărul de decese 
înregistrate în primul an de viaţă, raportat la 1000 locuitori) - 9‰; 

• lipsa unei strategii medicale de reducere a mortalităţii standardizate indusă de 
principalele cinci cauze: bolile aparatului cardiocirculator, bolile aparatului 
digestiv, bolile aparatului respirator, traume şi accidente, tumori;  

• eficienţa funcţională scăzută a asistenţei primare şi în ambulatoriile de specialitate, 
respectiv, acceptarea din motive, în mare măsură subiective, a unor preţuri de cost 
crescute; 

• remuneraţia slabă a personalului medical, fapt ce induce ieşiri masive din sistem, în 
primul rând a cadrelor medicale cu înaltă pregătire de specialitate; 

• calitatea deficitară a asistenţei medicale în mediul rural. 
c). în domeniul cultural: 
• lipsa generalizată în teritoriul analizat a elementelor de infrastructură culturală 

aferentă majorităţii indicatorilor culturali cu care se operează în Uniunea Europeană 
(a se vedea lista indicatorilor culturali la Partea I, Resursele socio-umane); 

• lipsa datelor privind indicatorii culturali de specialitate pentru a se putea stabili un 
diagnostic prospectiv şi a lua măsurile de rigoare; 

• multe din locaţiile în care funcţionează (au funcţionat) instituţii culturale sunt 
revendicate sau au fost retrocedate, fără a se construi altele; 

• insuficienta promovare pe plan local, regional, naţional şi internaţional a valorilor 
culturale existente, fapt ce atrage existenţa unui număr redus de turişti şi vizitatori în 
instituţiile culturale din spaţiul analizat. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ existenţa tuturor formelor educaţionale (de la ciclul 

preşcolar la cel postuniversitar); 
♦ rata brută de cuprindere în învăţământul primar, 

gimnazial, precum şi în învăţământul superior este în 
uşoară creştere; 

♦ reţea diversificată de specializări în instituţiile 
educaţionale; 

♦ existenţa unor relaţii de colaborare cu centre educaţionale 
din spaţiul                    euro-atlantic, mobilitatea ridicată a 
studenţilor şi a cadrelor didactice universitare. 

♦ existenţa unei infrastructuri medicale complexe şi a unui 
contingent de personal medical bine specializat. 

♦ reducerea populaţiei de vârstă şcolară; 
♦ necorelarea totală a tipurilor de învăţământ 

superior public şi privat, atât între ele, cât şi 
cu cerinţele pieţei muncii; 

♦ existenţa fenomenului de părăsire a 
sistemului educaţional din motive 
economice (cadrele didactice din 
preuniversitar, mai ales cele din arealul 
rural); 

♦ existenţa în unele instituţii a unui număr de 
cadre didactice nespecializate; 

♦ campusurile universitare au adesea locaţii 
nefavorabile şi nu toate au dotările adecvate 
în interiorul sau în apropierea lor; 
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♦ insuficienţa locurilor de cazare în căminele 
studenţeşti; 

♦ existenţa unor valori foarte mari a 
indicatorilor mortalitate, mortalitate 
infantilă, rata avorturilor etc.; 

♦ insuficienţa cadrelor medicale specializate 
superior şi a celor medii în mediul rural din 
spaţiul analizat. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ diversificarea calificărilor/specializărilor la toate 

nivelurile de învăţământ; 
♦ modernizarea şi dotarea corespunzătoare a tuturor 

instituţiilor educaţionale carenţiale din acest punct de 
vedere; 

♦ preocuparea instituţiilor abilitate pentru polivalenţa 
formării profesionale (asigurarea flexibilităţii studenţilor 
pe piaţa muncii); 

♦ implicarea organizaţiilor/instituţiilor în favorizarea 
informării şi consultanţei privind cariera; 

♦ implementarea unui concept modern de management 
preuniversitar şi universitar;  

♦ dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului 
intercultural în instituţiile educaţionale; 

♦ promovarea programelor naţionale privind educaţia 
pentru sănătate, creşterea numărului, diversificarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă sanitară pentru 
toate categoriile sociale; 

♦ încadrarea rapidă pe posturi a unui număr acceptabil de 
personal calificat. 

♦ subutilizarea potenţialului uman (utilizarea 
sub calificarea avută); 

♦ deprofesionalizarea studenţilor; 
♦ limitarea accesului la studii datorită nevoii 

de susţinere financiară. 
♦ părăsirea spaţiului rural de către 

componenta de populaţie tânără, ceea ce 
induce scăderea vitalităţii componentei 
umane; 

♦ amplificarea sentimentului de neîncredere 
a populaţiei în cadrele medicale. 

 

 
5.3. Structura activităţilor 
 
5.3.1. Agricultura, silvicultura şi piscicultura 
Acest sector se supune la rândul lui unor disfuncţii, care dacă nu vor fi soluţionate riscă 

să degenereze, afectând competitivitatea regiunii: 
• capacitatea scăzută de autosusţinere a populaţiei din resursele agricole locale, ceea 

ce determină o dependenţă a populaţiei de resursele din localităţile învecinate, de 
obicei de la cele situate în vecinătatea Braşovului; 

• lipsa de desfacere a unor produse agricole; 
• lipsa unităţilor de stocare a produselor agricole, care determină o dependenţă a 

populaţiei de arealele învecinate, şi slaba reprezentare a unităţilor de procesare a 
produselor agricole, întâlnite doar în municipiul Braşov; 

• numărul redus al centrelor de consultanţă agricolă, care reduce şansele de aplicare a 
unor potenţiali beneficiari de proiecte cu finanţare europeană; 

• slaba reprezentare a agriculturii ecologice, fie că ne referim la sectorul zootehnic sau 
la cel vegetal; 

• extensiunea restrânsă a suprafeţelor agricole; 
• oferta scăzută de cursuri de formare profesională pusă la dispoziţia celor care 

lucrează în sectorul primar sau în serviciile anexă acestuia, fie că se desfăşoară pe 
raza administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale supuse analizei, fie că 
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raportarea se face la nivel judeţean (de pildă, pregătirea unor specialişti în industria 
alimentară sau în domeniul silviculturii); 

• slaba mecanizare a agriculturii, care scade eficacitatea obţinerii producţiei agricole; 
• slabele investiţii în domeniul pisciculturii; 
• costurile ridicate ale întreţinerii unor amenajări piscicole; 
• slaba accesare a proiectelor cu finanţare europeană, fapt provenit dintr-o promovare 

scăzută a posibilităţii accesării acestora, dar şi dintr-o prezenţă redusă a centrelor de 
consultanţă pentru aplicarea unor proiecte cu finanţare europeană, monitorizarea 
activităţii de-a lungul proiectului şi diseminarea acestuia în teritoriu; 

• inexistenţa unor produse care să beneficieze de etichetă ecologică europeană, fapt ce 
elimină posibilitatea creşterii competitivităţii regionale; 

• defrişarea necontrolată a pădurilor pentru extinderea construcţiilor rezidenţiale; 
• extinderea necontrolată a vegetaţiei arborescente secundare în intravilanul urbanului, 

pe suprafeţele căilor ferate etc.;  
• acoperirea parţială a regiunii cu firme ce au ca scop executarea unor lucrări de 

îmbunătăţiri silvice; 
• regimul de proprietate privat al fondului forestier înlătură posibilitatea intervenţiei în 

cazul unor amenajamente silvice; 
• rolul redus al instituţiilor de cercetare agricolă sau silvică, un management adecvat al 

acestora putând constitui la transformarea regiunii într-un areal competitiv; 
• existenţa redusă a ONG-urilor ce activează în ecologie. 

În urma analizei SWOT sunt relevate următoarele aspecte: 
 

Puncte tari Puncte slabe 
♦ prezenţa unor centre agricole specializate 

(Braşov, Râşnov); 
♦ importante resurse naturale; 
♦ extensiunea mare a fondului forestier, şi prin 

urmare a fondului cinegetic şi salmonicol 
 

♦ extensiunea redusă a terenurilor agricole; 
♦ lipsa mecanizării agriculturii; 
♦ numărul redus al asociaţiilor agricole; 
♦ numărul redus al centrelor de consultanţă agricolă; 
♦ lipsa de aprovizionare a teritoriului cu produse 

alimentare; 
♦ slaba reprezentare a unităţilor piscicole. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ accesarea unor proiecte cu finanţare europeană; 
♦ încurajarea apariţiei şi dezvoltării formelor 

asociative agricole. 

♦ productivitatea redusă a muncii în sectorul primar; 

♦ exploatarea neraţională a masei lemnoase şi a celorlalte 

produse derivate prin tăieri. 
 
5.3.2. Industria şi construcţiile 
Restructurările din sectorul industrial, la care se adaugă fenomenul de privatizare 

neîncheiat al unor întreprinderi şi disponibilizarea unei părţi din populaţia ocupată, au avut 
repercusiuni în plan teritorial, putându-se înregistra următoarele disfuncţionalităţi: 

• proces de restructurare lent; 
• competitivitate scăzută a sectorului industrial, datorat gradului ridicat de uzură al 

mijloacelor de producţie; 
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• suprafeţele industriale din unele unităţi administrativ-teritoriale ocupă spaţii extinse, 
care ar putea fi investite în alt scop economic; 

• caracterul monoindustrial al unor localităţi (Buşteni, Azuga); 
• dezechilibre legate de amplasarea unui număr mare de întreprinderi în municipiul 

Braşov; 
• extinderea necontrolată a construcţiilor, în detrimentul protecţiei mediului 

înconjurător; 
• stilul arhitectural al clădirilor sau locuinţelor particulare nu respectă specificul local, 

în majoritatea cazurilor. 
Analiza SWOT relevă următoarele particularităţi : 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ centre industriale de excelenţă (Braşov, Râşnov); 
♦ existenţa unor centre de specializare în varii 

domenii de activitate; 
♦ numărul crescut al investiţiilor de tip greenfield; 
♦ prezenţa unei infrastructuri supusă nevoilor actuale 

ale societăţii (parcuri industriale, incubatoare de 
afaceri): Braşov; 

♦ prezenţa unor institute de cercetare industriale.  

♦ privatizările unor întreprinderi încă neîncheiate; 
♦ competitivitate scăzută a unor ramuri industriale, ca 

urmare a uzurii mijloacelor de producţie; 
♦ închiderea  unui număr ridicat de IMM-uri, ca 

urmare a aplicării impozitului forfetar; 
♦ activitatea redusă a ONG-urilor în domeniul 

economic; 
♦ existenţa unui număr crescut de afaceri în sistem 

lohn. 
Oportunităţi Riscuri 

♦ creşterea investiţiilor; 

♦ parteneriate între instituțiile de cercetare şi agenţii 

economici din teritoriu. 

♦ pericolul extinderii platformelor industriale 
în spaţiile verzi. 
 

 
5.3.3. Turismul 
Având la bază informaţiile statistice, textuale, cartografice, fotografice etc. şi din teren, în 

cadrul proceselor de prelucrare, reprezentare spaţială şi analiză s-au evidenţiat o serie de 
disfuncţionalităţi, atât la nivel de componente, cât şi la nivelul întregii zone.  

1. Zona vizată de proiect nu funcţionează ca un sistem, ci este secţionată la limita 
dintre cele două judeţe. Din analiza materialului cartografic anexat rezultă foarte clar că 
intensitatea fenomenului turistic se schimbă brusc la contactul dintre cele două judeţe (Braşov şi 
Prahova), ceea ce denotă inexistenţa unui sistem turistic comun. Un argument în plus este 
furnizat de situaţia staţiunii Predeal care, deşi este amplasată pe cursul superior al Văii Prahova, 
aparţine judeţului Braşov, iar intensitatea circulaţiei turistice este chiar mai ridicată decât la 
Braşov şi Poiana Braşov. Sub acest aspect, rezultă că acţiunile şi interesul celor două judeţe se 
limitează strict la propriul teritoriu. Pentru judeţul Prahova, în arealul căruia se observă cel mai 
bine scăderea în intensitatea a circulaţiei turistice, spre extremitatea sa, cauza poate fi amplificată 
şi de incapacitatea căilor de comunicaţie de-a permite unui număr mare de turişti să ajungă la 
Buşteni şi Azuga într-un interval scurt de timp. 

2. Traficul lent dinspre sud defavorizează, gradual, staţiunile Buşteni şi Azuga, 
situate în bazinul superior al Văii Prahova, influenţând negativ C.U.C. de cazare şi 
valorificarea eficientă a noilor amenajări pentru schi. Deoarece accesul rutier al turiştilor spre 
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staţiunile Buşteni şi Azuga se realizează predominant dinspre sud, viteza redusă de circulaţie 
împiedică atingerea unor C.U.C. de cazare ridicaţi pe măsura creşterii distanţei. 

3. Dispersie mare a locaţiilor amenajate pentru practicarea schiului alpin pentru 
agrement. Suma totală a lungimii pârtiilor de schi alpin din această zonă este de doar     41,28 
km, cu locaţii dispuse de-a lungul unei căi de comunicaţie desfăşurate pe o lungime de cca. 100 
km, fiecare domeniu schiabil având numeroase şi dificile conexiuni cu axa principală. 

4. Pondere redusă a locurilor în restaurante clasificate la nivel mediu (3 stele) şi 
superior (4 şi 5 stele). Dezvoltarea unui turism performant se sprijină şi pe existenţa  unor 
structuri de primire turistice cu funcţie de alimentaţie clasificate la minimum 3 stele. Situaţia este 
departe de acest deziderat deoarece, cu excepţia staţiunii Poiana Braşov (85,5%), celelalte staţiuni 
înregistrează valori destul de scăzute: Azuga 20,8%; Braşov 31,36%; Buşteni 40,8%; Predeal 
52,57%; Sinaia 54,18%. Având în vedere faptul că nivelul de clasificare este stabilit pe baza 
îndeplinirii unor criterii minime la nivel de amenajare şi dotare, situaţia este mult mai gravă la 
nivelul prestării serviciilor către turişti. O situaţie mulţumitoare s-ar înregistra la procente de 
peste 75% locuri în restaurante clasificate la 3, 4 şi 5 stele, monitorizate şi clasificate şi sub 
aspectul prestaţiei către turişti şi partenerii de afaceri. 

5. Lipsa unui aeroport internaţional în Depresiunea Braşovului. Existenţa unui 
aeroport internaţional la Braşov ar creşte viteza de acces spre zona turistică, prin prezenţa mai 
multor conexiuni rutiere dinspre nord, faţă de existenţa doar a uneia singure dinspre sud, 
desfăşurată de-a lungul Văii Prahova. 

6. Lipsa unor amenajări complexe pentru practicarea schiului. Dezvoltarea 
sistemelor complexe de pârtii de schi asigură o concentrare a consumului turistic şi presupune 
economii masive la nivel de infrastructură, în contrast cu situaţia investiţiilor dispersate la 
distanţe şi timpi de deplasare mari. Amenajările complexe trebuie să dispună de o mare varietate 
de pârtii de schi ca grad de dificultate şi dimensiuni, sisteme variate de transport pe cablu şi 
numeroase servicii conexe (fig. 55).  

7. Concentrarea atenţiei mai mult spre zăpadă artificială şi mai puţin spre locaţii ce 
întrunesc condiţii mai bune sub aspect natural.  
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Fig. 55. Sierra Nevada - Spania. Modelul unei amenajări complexe pentru practicarea schiului 

Sursa: www.andalucia.co.uk/.../sierranevadapistemap/ 
 

Utilizarea zăpezii artificiale necesită: consum de energie pentru pomparea apei, 
producerea şi împrăştierea zăpezii; consum de apă; investiţii foarte mari în tehnologie 
performantă şi numeroase inconveniente peisagistice. 
  La polul opus, se situează locaţiile care întrunesc condiţii naturale mai bune: pantă, 
lungime, expoziţia versanţilor; durata stratului de zăpadă; intervalul  perioadei de îngheţ, dar care 
sunt mai greu accesibile şi necesită investiţii în infrastructura de acces.  

Diferenţa dintre cele două situaţii se poate observa doar pe termen mediu şi lung. 
Exemple privind tendinţele actuale: 
Staţiunea Predeal: Tendinţa de creştere a temperaturii medii a aerului în lunile de iarnă 

pe parcursul ultimilor ani de la valori de -6 ... -9 grade C în lunile februarie ale anilor 2003-2006 
la -2 ... -4 grade C în anii 2007-2008; Scurtarea intervalelor de timp cu strat de zăpadă de peste 
30 cm din anul 2005 până în prezent. 

Staţiunea Sinaia: Tendinţa de creştere a temperaturii medii a aerului în lunile de iarnă pe 
parcursul ultimilor ani de la valori de -7 ... -9 grade C în lunile februarie ale anilor 2003-2006  la -
3 grade C în anii 2007-2008; Scurtarea intervalelor de timp cu strat de zăpadă de peste 30 cm din 
anul 2005 până în prezent (cu  valori la limita inferioară în anii 2007-2008). 

8. Deşi este o destinaţie pentru turismul de masă, aceasta nu dispune de 
mecanismele necesare difuziei/concentrării rapide a fluxului de turiştilor în/din sistemul 
teritorial. Situaţia este parţial asemănătoare cu traficul rutier, însă turismul presupune şi consum, 
staţionare, relaxare, servicii etc., ca reflectare a performanţelor amenajărilor şi a sistemului de 
organizare şi monitorizare.  

9. Nu se evidenţiază existenţa unor poli şi a unor relee de difuzie a turiştilor spre 
areale tot mai îndepărtate faţă de axa principală. Într-un sistem funcţional turiştii se 

http://www.andalucia.co.uk/channels/sierra_nevada/sierranevadapistemap/
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deplasează tot mai departe de axa principală şi polii de difuzie pe baza unor relee de difuzie care 
presupun amenajări şi servicii tot mai puţin complexe pe măsura îndepărtării. 

10. Insuficiente parcări destinate turiştilor la nivelul staţiunilor. Pentru rezolvarea 
acestei probleme nu este obligatorie construirea de parcări la fiecare pârtie de schi, ci pot fi 
amenajate parcări de dimensiuni mari la marginea staţiunilor turistice, de unde turiştii se 
deplasează spre locaţiile de interes prin intermediul mijloacelor de transport în comun. 

11. Lipsa unui sistem integrat de transport turistic care să interconecteze staţiunile 
turistice, aeroporturile, gările de tren, marile centre polarizatoare şi elementele de 
atractivitate turistică. Reducerea stresului şi creşterea gradului de satisfacţie al turistului se 
corelează foarte bine cu condiţiile de acces spre destinaţia turistică.  

12. Insuficienta amenajare şi echipare a spaţiilor destinate pentru competiţiile 
sportive (vezi tabelul comparativ): 

- spaţii destinate efectuării pregătirii organismului pentru efort (warm-up, start area); 
- zone destinate activităţilor de la finalul competiţiei (Finish area, exit zone, mixed 

zone); 
- locaţii pentru verificarea echipamentului de competiţie; 
- instalaţie de iluminat corespunzătoare (sursă proprie de energie cu voltage/wattage  

min. 450 Kw şi cu generator de rezervă în caz de avarie);  
- centru de comunicaţii / presă; 
- spaţii amenajate pentru decernarea premiilor. 

13. Insuficiente amenajări pentru spectatori în zona probelor de concurs. La fiecare 
competiţie, alături de spaţiile destinate probelor de concurs şi sportivilor, trebuie să existe 
suficiente locuri pentru spectatori, în spaţii special amenajate în condiţii de siguranţă.  

14. Insuficiente locaţii corespunzător amenajate pentru probele de concurs ale 
Olimpiadei, ca soluţii alternative. Organizatorii trebuie să asigure şi o serie de variante 
alternative în cazul apariţiei unor probleme. Aceştia vor prezenta un plan în care să specifice 
modul de producere, transport, stocare a zăpezii / gheţii artificiale. În caz că aceasta nu este 
efectuată în mod corespunzător, organizatorii trebuie să prezinte soluţia alternativă care 
reprezintă o altă locaţie. 

15. Lipsa unui sistem performant de monitorizare a circulaţiei turistice în timpi 
reali, pe staţiuni şi zonă, dar şi la nivelul componentelor de turism. Necunoaşterea 
permanentă a situaţiei fluxului de turişti pe căile de comunicaţie comune şi speciale, a gradului de 
solicitare a atracţiilor turistice şi de ocupare a capacităţilor de cazare, alimentaţie, agrement etc. 
împiedică gestionarea eficientă a fenomenului turistic pe termen scurt şi de elaborare a 
strategiilor de branding de destinaţie turistică pe termen lung. 

16. Punctele de belvedere nu sunt amenajate corespunzător pentru turism. Un punct 
de belvedere amenajat reprezintă o locaţie cu o poziţionare altitudinală superioară faţă de un 
teritoriu de interes învecinat, dispunând de cel puţin 4 categorii de elemente: acces, orientare, 
siguranţă şi servicii.  

17. Suprapunerea teritorială a unor areale pretabile amenajărilor pentru ski cu 
areale incluse pe lista Natura 2000. Includerea unor areale care însumează calităţi foarte bune 
pentru amenajarea unor pârtii de schi alpin (pantă, lungime, expunere) în categoria siturilor 
Natura 2000, în condiţiile existenţei unor alternative, denotă o lipsă de corelare şi stabilire a 
priorităţilor şi poate o comunicare deficientă între decidenţi, pe de-o parte, şi între aplicanţi şi 
decidenţi, pe de altă parte. În această categorie se încadrează bazinul hidrografic al Râului Azuga. 
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18. Lipsa unui sistem unitar, standard, de informare, orientare, semnalizare şi 
marcare turistică, atât la nivel local cât şi zonal. O asemenea situaţie concură la îngreunarea 
traficului rutier, inestetica staţiunilor turistice şi lipsa de funcţionalitate turistică. 

19. Varietate redusă a serviciilor turistice. Întotdeauna, la nivel de staţiuni sau chiar 
structuri de primire, serviciile de bază (cazare, masă) trebuie completate cu servicii de agrement-
divertisment-animaţie-relaxare. În zona vizată de proiect nu s-a reuşit rezolvarea acestei 
probleme. 

20. Incapacitatea valorificării cererii turistice existente dinspre marile centre 
urbane aflate în aria de polarizare a zonei, îndeosebi pentru turismul de weekend. Deşi 
zona dispune de o cerere turistică mare, datorită prezenţei în vecinătate a unor oraşe mari 
(Bucureşti, Braşov, Ploieşti etc.), cu deosebire pe durata weekend-ului, nu se reuşeşte o 
valorificare a acesteia la nivel corespunzător. Situaţia este în legătură directă cu alte 
disfuncţionalităţi, abordate mai sus. 

21. Lipsa unor domenii schiabile complet amenajate pentru competiţiile sportive de 
nivel înalt. Acestea trebuie prevăzute cu tribune care vor avea majoritatea locurilor pe scaune, iar 
vizibilitatea să fie de calitate. Arenele sportive să fie dotate cu un număr corespunzător de spaţii 
pentru servicii (restaurante, spaţii VIP, zone pentru servirea mesei, spaţii comerciale, zone pentru 
petrecerea timpului liber etc.), WC, locuri de parcare.  

22. Insuficiente amenajări pentru presă în incintele destinate probelor de concurs. 
Acestea trebuie să beneficieze de săli destinate pentru transmisii radio, tv, spaţii destinate 
fotoreporterilor. Spaţiile vor fi dotate cu mese, scaune, calculatoare cu acces la internet, aparatură 
pentru fax, imprimare şi copiere. Camerele TV trebuie să fie amplasate şi poziţionate în mod 
corespunzător, la fel şi cabinele pentru comentatori amplasate în zone cu vizibilitate foarte bună, 
iar zona destinată presei să beneficieze de locuri de parcare, spaţii de acces şi facilităţi pentru 
buna desfăşurare a activităţii. 

23. Capacitate foarte redusă de transport pe cablu spre Platoul Bucegi. Telecabina 
de la Buşteni poate asigura un flux maxim de 100 persoane /oră spre atracţii turistice considerate 
branduri naţionale (Babele, Sfinxul, Caraimanul). De asemenea, instalaţia este foarte veche, iar 
pe traseul acesteia, cu deosebire la extremităţi, nu s-au efectuat lucrări de landscaping, de 
înfrumuseţare estetică a vecinătăţilor. 

24. Inexistenţa unui specific arhitectural local sau regional pentru structurile de 
primire turistice. Deşi problematica este intens dezbătută de foarte mulţi ani, prin parcurgerea 
acestor staţiuni nu se constată nicio tendinţă la nivel arhitectural.  

25. Finalizarea autostrăzii va rezolva, doar parţial, problema accesului facil al 
turiştilor spre staţiunile turistice din bazinul superior al Văii Prahova. Fără o rezolvare a 
mecanismelor de difuzie / concentrare a fluxului de turişti în interiorul staţiunilor turistice şi a 
zonei în ansamblu nu se va rezolva problema accesului facil al turiştilor spre produsul turistic. 
Consecinţele negative se pot materializa sub forma unor aglomerări la ieşirile şi intrările de pe 
autostradă. 

26. Potenţialul de acces pe calea ferată este valorificat doar parţial. Cea mai benefică 
modalitate de acces sub aspectul evitării poluării este totuşi calea ferată. Situaţia transportului pe 
calea ferată în perioadele de vârf, suprapuse weekend-urilor şi sărbătorilor, denotă faptul că 
problema nu este rezolvată. 

27. Problema cea mai mare nu este legată de atragerea turiştilor străini, ci mai 
degrabă de identificarea unor soluţii de valorificare a turiştilor români din bazinul de 
polarizare turistică a zonei de proiect. Practic este vorba de incapacitatea sistemului turistic 
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teritorial de a satisface cererea actuală în perioadele de vârf. Weekend-urile şi sărbătorile se 
apropie, ca durată cumulată, foarte mult de o pondere de 50% din an, ceea ce ar asigura 
coeficienţi de utilizare a capacităţii de cazare superiori celor actuali (24,95% total zonă; 36,76% 
Poiana Braşov, 28,20%, Braşov 25,93% Predeal, 25,40% Sinaia, 17,12% Buşteni, 4,93 Râşnov. 
9,21% Azuga). Ca variante alternative pentru turişti, trebuie avute în vedere şi alte areale din 
vecinătate spre care se pot orienta fluxurile de turişti dinspre capitală şi oraşele mari. 

28. Turismul de masă, situat la polul opus turismului personalizat, conduce în cele 
mai multe cazuri spre transformarea ireversibilă a resurselor turistice primare, a 
peisajului, a elementelor de identitate regională şi locală. Localizarea acestei zone conduce, în 
mod inevitabil, la generarea unui turism de masă, ceea ce presupune o tot mai accentuată 
orientare spre standardizare, tehnologizare, rulaj mare a resurselor umane, contact interuman 
redus etc.  

29. Capacităţile de cazare şi alimentaţie sunt cu mult sub nivelul minim necesar 
organizării unui eveniment de talia Olimpiadei de Iarnă. La nivel de zonă, capacităţile 
actuale de cazare şi alimentaţie sunt în jurul valorii de 20 000 locuri fiecare, ceea ce reprezintă 
doar cca 15% din capacităţile avute la dispoziţie în cadrul Olimpiadei de Iarnă de la Vancouver 
2010. 

30. Un proiect de amenajare a teritoriului în scopul dezvoltării turismului şi pentru 
depunerea candidaturii de-a organiza Jocurile Olimpice de Iarnă din anul 2022 ar trebui 
să includă în mod obligatoriu şi arealul Munţilor Făgăraş. Un eveniment de asemenea 
anvergură se poate desfăşura pe un areal mult mai extins decât cel vizat de proiect, iar prin 
alipirea faţadei nordice a Munţilor Făgăraşului s-ar putea întruni mult mai multe condiţii naturale 
pentru amenajarea pârtiilor de schi alpin. De asemenea, potenţialul turistic natural al Munţilor 
Făgăraşului ar completa foarte bine şi oferta din celelalte anotimpuri. 
 Analiza SWOT relevă următoarele particularităţi : 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ un important fond turistic natural şi 
antropic, variat, complex; 

♦ prezenţa unor elemente ce au recunoaştere 
naţională şi/sau internaţională (brand); 

♦ cadrul favorabil practicării unor forme 
diverse de sport. 

 

♦ sezonalitatea activităţilor turistice; 
♦ dispersia mare a locaţiilor turistice; 
♦ proliferarea amenajărilor ad-hoc; 
♦ existenţa unui număr mare de structuri turistice ce nu 

corespund standardelor de calitate necesare; 
♦ lipsa de profesionalism în oferirea de servicii turistice; 
♦ inexistenţa unor amenajări complexe pentru practicarea 

schiului; 
♦ lipsa unor concentrări de servicii turistice; 
♦ subdimensionarea sau lipsa parcărilor; 
♦ lipsa unui sistem de monitorizare a circulaţiei turistice. 

Oportunităţi Riscuri 
♦ atragerea de investiţii; 
♦ dezvoltarea unor sisteme turistice integrate; 
♦ parteneriat public-privat, privat-privat; 
♦ crearea autostrăzii; 
♦ diversificarea serviciilor turistice oferite. 
 

♦ supraaglomerarea căilor de acces ca urmare a dezvoltării 
turistice în teritoriul dat; 

♦ efectele încălzirii climatice globale, cu repercusiuni asupra 
stratului de zăpadă din teritoriu; 

♦ degradarea mediului natural în zonele cu un flux ridicat de 
turişti. 

 
5.3.4. Servicii economice 
Pentru îmbunătăţirea serviciilor şi tranzacţiilor comerciale, trebuie soluţionate mai întâi 

câteva disfuncţionalităţi: 



 208

• lipsa unor parteneriate între agenţii economici din teritoriu şi centrele de cercetare, 
pentru antrenarea forţei de muncă calificate în câmpul muncii; 

• consumul scăzut de servicii conexe; 
• pe Valea Prahovei lipsesc spaţiile de amplasare a unor evenimente culturale, sociale 

sau de afaceri de mari dimensiuni; 
• activitatea redusă a ONG-urilor în domeniul economic; 
• slaba dezvoltare a serviciilor financiare în aşezările turistice, menite a atrage o 

anumită clientelă turistică, pentru care accesul rapid şi prompt la aceste modalităţi de 
tranzacţionare sau de intermediere comercială este încă insuficient exploatat; 

• raportul ofertă-preţ nu este suficient de competitiv, nu puţine fiind bunurile sau 
serviciile oferite care nu prezintă un echilibru în ceea ce priveşte acest raport; 

• abundenţa produselor de tip kitsch, din zonele învecinate ale unor obiective turistice 
sau din unele unităţi de alimentaţie publică; 

• slaba dezvoltare a produselor distribuite prin intermediul pieţei electronice; 
• staţiunile turistice de pe Valea Prahovei sunt limitate, atât ca domenii ocupaţionale 

pentru forţa de muncă, cât şi ca infrastructură, la exersarea unor servicii turistice, 
categoriile de servicii anexe fiind slab dezvoltate; 

• în multe locaţii, mai ales în cadrul staţiunilor turistice, agenţiile de turism sunt 
comasate cu cele imobiliare, tronând mai degrabă activităţile de vânzări ale unor 
terenuri sau construcţii decât oferirea unor servicii cu scop turistic; 

• insuficienta valorificare a produselor locale, care s-ar putea transforma în branduri 
comerciale de renume, şi insuficienta lor distribuţie pe piaţa de desfacere locală sau 
regională; 

• numărul scăzut al proiectelor propuse de autorităţile locale în domeniul economic, 
printre cele mai sonore aplicaţii fiind iniţiativele legate de modernizarea pieţei 
agroalimentare, deschiderea unui centru de afaceri, a unui punct comercial pentru 
vânzarea de suveniruri sau fiinţarea unei galerii pentru produsele tradiţionale 
artizanale din Buşteni, dezvoltarea unor spaţii destinate alimentaţiei publice la baza 
pârtiilor; 

• bază antreprenorială insuficient dezvoltată, modificările legislative neîncurajând 
această dezvoltare a IMM-urilor; 

• o scăzută reprezentare a serviciilor de cercetare şi high-tech, datorită faptului că 
lipsesc fondurile necesare pentru astfel de investiţii; 

• ponderea redusă a societăţilor comerciale agricole (în unităţi administrativ-
tradiţionale cu o tradiţie agricolă – Braşov şi Râşnov), prin care s-ar asigura trecerea 
la o agricultură ecologică, concurenţială şi competitivă, mai ales fructificând rolul 
instituţiilor de cercetare agricolă; 

• ponderea scăzută a firmelor ce activează în serviciile de agrement; 
• numărul crescut al firmelor radiate, o consecinţă a actualei crize financiare; 
• numărul redus al investiţiilor, cu precădere în staţiunile turistice, departe încă de 

valorificarea întregii capacităţi a teritoriului analizat; 
• concentrarea polilor de excelenţă (conform datelor furnizate de Topul naţional la 

firmelor, 2008) în arealul urban al Braşovului şi, parţial, în cel al Râşnovului sau 
Sinaiei; 
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• concentrarea predominantă a acestor investiţii pe raza administrativă a Braşovului, 
Râşnovului şi a arealului din imediata lor vecinătate; 

• amplasarea aeroportului la Ghimbav ar putea determina, prin poziţionarea în centrul 
zonei metropolitane, confruntarea cu un trafic supradimensionat ce ar afecta întregul 
sistem regional; 

• investiţiile scăzute ale actorilor din sectorul privat, care în calitate de proprietari a 
mai multor terenuri nu ţin cont de niciun plan de amenajare sau de studii de impact, 
mai ales în cazul înălţării unor ansambluri rezidenţiale; 

• oscilaţiile de pe piaţa de capital românească (Bursa de Valori Bucureşti, Bursa 
Electronică Rasdaq), o potenţială sursă de finanţare; 

• modificările legislative, prin eliminarea unor scutiri de taxe; 
• existenţa unui număr crescut de afaceri în sistem lohn, cu investiţii minime şi forţă de 

muncă puţin calificată, care determină o calitate precară a produselor. 
Analiza SWOT relevă următoarele particularităţi : 

 
Puncte tari Puncte slabe 

♦ atragerea de investiţii şi investitori; 
♦ existenţa unor mari lanţuri comerciale. 

 

♦ slaba reprezentare în teritoriu a firmelor de 
consultanţă privind oportunităţile de investiţie 
în teritoriu, 

♦ caracterul instabil al sistemului legislativ. 
Oportunităţi Riscuri 

♦ atragerea de investiţii şi investitori; 
♦ angrenarea populaţiei în desfăşurarea unei activităţi 

profesionale în teritoriu; 
♦ dezvoltarea serviciilor online. 
♦ parteneriate între institutele de cercetare şi agenţii 

economici din teritoriu 
♦ crearea autostrăzii şi crearea unei infrastructuri de afaceri. 

♦ utilizarea unor spaţii verzi în scopul extinderii 
unor spaţii comerciale. 
 

 
 

Glosar de termeni 
 

 
Arie specială de protecţie avifaunistică - „sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în 
conformitate cu reglementările comunitare” (Ordonanţă de urgenţă nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 4, f, în 
M.O. nr. 625/4 dec. 2000) 
 
Beneficiar - „organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public sau privat, 
unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 
interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre 
finanţare în cadrul unui program operaţional” (Ordonanţa nr. 29 din 31 ianuarie 2007, art. 1, alin (2), lit. 
G, în M.O. nr. 86 din 2 februarie 2007) 
 
Captare de apă – ansamblu de instalaţii hidrotehnice destinat prelevării apei din diverse surse de apă 
(unităţi acvatice, naturale sau antropice), în scopul satisfacerii cerinţelor socio-economice; captările pot fi 
singulare sau multiple, organizate sub forma unor aliniamente (ex. foraje, denumit front de captare); 
prelevarea apei se poate face prin intermediul mai multor componente tehnice: foraje, drenuri, prize etc. 
(Trofin, 1983, Răzvan, 1984; Ianculescu şi Ionescu, 2002; Legea 241/2006; Savin, 2006) 
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Centru incubator tehnologic şi de afaceri - „instituţie profesională al cărei scop este antrenarea şi 
sprijinirea întreprinzătorilor care doresc si pot să fondeze o întreprindere privată, cu perspectiva de a 
deveni total independentă” (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie umană, Edit. Corint, Bucureşti, p. 72) 
 
Cerinţă de apă – reprezintă cantitatea totală de apă brută necesar a fi prelevată în scopul tratării pentru 
alimentare şi pentru pierderile raţionale ale sistemului de alimentare (apa utilizată la întreţinerea 
instalaţiilor din staţiile de tratare, a magistralelor de transport şi a altor instalaţii) (Pâslăraşu şi colab., 
1981; Trofin, 1983; Mirel şi Giurconiu, 1989; Mănescu şi colab., 1994; Ianculescu şi Ionescu, 2002; 
Legea 310/2004; Ionescu, 2004) 

 
Comerţ electronic - „efectuare de activităţi care conduc la un schimb de valori prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii” (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie umană, Edit. Corint, Bucureşti, p. 81) 
 
Comerţ cu ridicata - „operaţiuni de cumpărare şi vânzare a unor mărfuri în cantităţi mari, care fac 
legătura între unităţile producătoare şi comerţul cu amănuntul” (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie 
umană, Edit. Corint, Bucureşti, p. 81) 
 
Cutremure polikinetice - „tip de cutremure caracterizate printr-o zguduire principală, la început, urmată 
de altele, mai slabe, numite replici. C.p. apar în secvenţă, cu şocuri multiple repetate la intervale scurte de 
timp, cu numeroase replici şi cutremure secundare declanşate pe mici falii locale reactivate de şocul 
principal major” (http://www.hanuancutei.com/forum/content/Exploratorium /10108/Urmtorul-M7/, 
Accesat în 08 ianuarie 2010) 
 
Declivitate - „înclinare a unei suprafeţe (pantă); se măsoară pe teren sau se calculează pe hărţi ce conţin 
curbe de nivel; se pot întocmi hărţi speciale pe care apar areale cu valori de declivitate” (Ielenicz, M., 
coord. - Dicţionar de Geografie fizică, ediţia a II-a, Editura Corint, 2004 ) 
 
Densitatea fragmentării reliefului (D. reţelei hidrografice) - „parametru morfometric al reliefului care 
exprimă raportul dintre lungimea totală a talvegurilor – L – care secţionează o anumită suprafaţă – S – fie 
că sunt suprafeţe egale, fie că este un bazin, D = L/S – se exprimă în km/km2 ” (Ielenicz, M., coord. - 
Dicţionar de Geografie fizică, ediţia a II-a, Editura Corint, 2004 ) 
 
Disfuncţionalităţi - „funcţionalitate defectuoasă, neadecvată, în afara unor parametrii (indici, indicatori) a 
relaţiilor la nivelul şi sub nivelul sistemelor urbane, economice şi sociale, instituţionale şi legislative – ele 
sunt o rezultantă cumulativă a unor serii de probleme la nivelul elementelor sistemului” (Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - Metodologie elaborată de Institutul Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT)  
 
Disfuncţionalităţi intercorelate - „funcţionalitate defectuoasă, neadecvată, în afara unor parametrii 
(indici, indicatori)  la nivelul relaţiilor dintre sistemele urbane, economice, sociale, instituţionale şi 
legislative – ele reprezintă o rezultantă cumulată a disfuncţionalităţilor de la nivelul fiecărui sistem” 
(Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - Metodologie elaborată de Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT)  
 
Elementele expuse hazardului natural - „totalitatea persoanelor şi bunurilor materiale ce pot fi afectate 
de producerea fenomenului natural” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A) 
 

http://www.hanuancutei.com/forum/content/Exploratorium /10108/Urmtorul-M7/


 211

Eroziunea solului (areolară, în suprafaţă) - „proces care duce la îndepărtarea învelişului de sol (total sau 
doar a orizonturilor de suprafaţă) sub acţiunea agenţilor externi (îndeosebi pluviodenudarea)” (Ielenicz, 
M., coord. - Dicţionar de Geografie fizică, ediţia a II-a, Editura Corint, 2004 ) 
 
Etichetă ecologică - un simbol grafic şi/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj, într-o broşură sau 
alt document informativ, care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult 
trei tipuri de impact asupra mediului (OUG nr. 164/2008, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 808 din 03/12/2008) 
 
Fonduri structurale - instrumente financiare oferite de Uniunea Europeană în vederea eliminării 
disparităţilor socio-economice şi, implicit, a realizării coeziunii socio-economice (Hotărâre nr. 497 din 
01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea  
instrumentelor structurale, art. 2 (1), în M.O. nr. 346 din 20.04.2004) 
 
Gospodărirea apelor – activităţile care printr-un ansamblu de mijloace tehnice şi măsuri legislative, 
economice şi administrative conduc la cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau 
îmbunătăţirea resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva 
epuizării şi poluării acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor 
(Băloiu, 1971; Teodorescu şi colab., 1973; Chiriac şi colab., 1976 ; Diaconu şi Şerban, 1994; Legea 
Apelor 107/1996; Breabăn, 1997; Giurma, 1997; Drobot şi Şerban, 1999; Giurma, 2000) 
 
Hazardul antropic - „acele fenomene, de regulă naturale, a căror variaţie aleatoare este modificată ca 
urmare a acţiunii omului. Plaja acestor fenomene este foarte largă, plecând de la modificarea regimului de 
precipitaţii ca urmare a încălzirii atmosferei terestre (influenţa antropică uşoară) şi terminând cu exploziile 
nucleare (influenţa antropică totală)” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A). 

 
Hazardul natural - „posibilitatea de apariţie într-o zonă şi pe o perioadă determinată a unui fenomen ce 
poate genera distrugeri. Măsura hazardului este probabilitatea de depăşire a mărimii caracteristice a 
respectivului fenomen natural într-un areal şi într-un interval de timp dat” (H.G. nr. 447/2003, pentru 
aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la 
alunecări de teren şi inundaţii, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A). 
 
Hărţile de risc natural - „izolinii privind distribuţia geografică plană a valorilor pagubelor materiale şi 
pierderilor umane cauzate de apariţia fenomenelor naturale generatoare de pagube. Pentru arealele expuse 
simultan mai multor fenomene naturale distructive valorile riscului se pot adiţiona” (H.G. nr. 447/2003, 
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la 
alunecări de teren şi inundaţii, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A). 
 
Ierarhizarea funcţională - clasificarea localităţilor pe ranguri în funcţie de importanţa în reţea şi de rolul 
teritorial, a localităţilor urbane - asigurându-se un sistem de servire a populaţiei eficient din punct de 
vedere economic şi rurale - şi social şi o dezvoltare echilibrată a localităţilor în teritoriu  (Legea 
351/2001, PATN, secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”) 
 
Infrastructură - ansamblul sistemelor, reţelelor tehnice şi instalaţiilor aferente acestora, prezente la 
suprafeţe solului, a apelor sau în subteran, care asigură accesul, transportul şi transmiterea între diferite 
puncte ale elementelor componente care intervin în derularea activităţilor social-economice. Include: 
sistemul căilor de comunicaţii, sistemul energetic, sistemul de telecomunicaţii, sistemele de alimentare cu 
apă, energie termică etc. (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie umană, ed. Corint, Bucureşti) 
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Necesar de apă – cantitatea de apă care satisface integral nevoile folosinţelor; acesta rezultă din însumarea 
tuturor volumelor necesare categoriilor de nevoi ale populaţiei, industriei, agriculturii şi serviciilor, mai 
puţin volumele pentru stingerea incendiilor şi cele tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă (Trofin, 
1983, Mănescu şi colab., 1994; Ianculescu şi Ionescu, 2002; Giurconiu şi colab., 2002; Ionescu, 2004; 
Zotic, 2005; Legea 241/2006). 
 
Operator de servicii hidroedilitare – instituţii abilitate pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă 
şi canalizare a localităţilor; de obicei acestea aparţin unor instituţii centrale (SGA – Compania Naţională 
„Apele Române”), judeţene (Regiile Judeţene de Apă-Canal sau Companii de Apă – Consiliile Judeţene) 
şi locale (pe lângă Consilii Locale)  (Trofin, 1983; Mănescu şi colab., 1994; Legea Apelor nr. 107/1996 cu 
m.c.u.; Giurconiu şi colab., 2002; Ianculescu şi Ionescu, 2002; Ionescu, 2004; Ordinul nr. 662/2006 al 
MAPM). 
 
Organizarea teritoriului - acţiune de restructurare şi repoziţionare a elementelor componente ale 
spaţiului aferent, precum şi de redefinire a relaţiilor şi interrelaţiilor dintre ele. Scopul final al acţiunii este 
înlăturarea disfuncţiilor existente şi optimizarea funcţiilor sale în perspectivă. 
 
Parc industrial - „O zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică 
şi/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei” 
(Ordonanţa nr. 65 din 30 august 2001 privind constituirea şi funcţionarea  parcurilor industriale, art. 
1(2), în M.O. nr. 536/1 sep. 2001) 

 
Parc ştiinţific/tehnologic/de cercetare - „o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de 
cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice” 
(Ordonanţa nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice, art. 1 (2), în M.O. nr. 82/1 feb. 2002) 

 
Patrimoniu - „totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a bunurilor 
materiale la care se referă aceste drepturi, care aparţin unei persoane (fizice sau juridice)” (Dicţionarul 
explicativ al limbii române, 1996, ediţia a II-a, Edit. Univers Enciclopedic, Bucureşti, p. 759) 

 
Patrimoniu natural – ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice şi 
biocenoticeale mediului natural a căror importanţă şi valoare ecologică, economică, ştiinţifică, biogenă, 
sanogenă, peisagistică, recreativă şi cultural-istorică au o semnificaţie relevantă sub aspectul conservării 
diversităţii biologice floristice şi faunistice, al integrităţii funcţionale a ecosistemelor, conservării 
patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, 
cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare (Ordonanţa de urgenţă nr.236 din 24 noiembrie 
2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, în Monitorul Oficial nr. 625/4 dec. 2000) 
 
Peisaj - „anumit aspect al interacţiunilor între componentele naturale dintr-un teritoriu sau între acestea şi 
acţiunea antropică asupra teritoriului respectiv” (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie umană, Edit. 
Corint, Bucureşti, p. 232) 

 
Politici de dezvoltare - „mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul 
realizării unei strategii” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
anexa nr. 2, în M.O. nr. 373/10 iul. 2001) 

 
Poluarea apelor – orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei peste o limită 
admisibilă stabilită, indusă direct sau indirect de activităţi antropice sau fenomene naturale, care o face 
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improprie utilizării în condiţii normale (Neag, 1997; Varduca, 1997; Bica, 1998; Popa, 1998; Neag şi 
colab., 2001; H.G. nr. 188/2002, m. şi c. cu HG 352/2005; H.G. 351/2005; H.G. 930/2005; Savin, 2006, 
Sorocovschi şi Şerban, 2008) 

 
Protecţia mediului - „activitate umană conştientă, ştiinţific fundamentată, îndreptată spre realizarea unui 
scop concret constând în prevenirea poluării, menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe Pământ” 
(Lupan, E., 1997, Dicţionar de protecţia mediului, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, p. 178) 
 
Retail - „zonă de concentrare  a activităţilor comerciale, situată în spaţiile periurbane, care, pe lângă 
spaţiile comerciale propriu-zise, cuprinde şi zone de agrement, pentru petrecerea timpului liber, unităţi de 
cazare şi alte facilităţi de distracţie” (Erdeli, G., 1999, Dicţionar de geografie umană, Edit. Corint, 
Bucureşti, p. 276) 
 
Reţea de canalizare – reprezintă ansamblul de conducte principale şi secundare, racorduri etc., utilizate 
pentru colectarea şi transportul apelor evacuate de consumatori; unele centre urbane dispun de reţele de 
canalizare separate pe funcţionalităţi: reţea pentru apele uzate de la consumatorii casnici şi industriali şi 
reţea pentru apele pluviale ce preia apele meteorice aferente tramei stradale (Mirel şi Giurconiu, 1989; 
Vintilă, 1995; Mateescu, 1996; Ionescu, 1997; Giurconiu şi colab., 2002; Savin, 2006) 

 
Reţea de localităţi - „totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zonă funcţională) ale 
căror existenţă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri 
(economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.)” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, anexa nr. 2, în M.O. nr. 373/10 iul. 2001) 
 
Rezervaţie naturală - „spaţiu protejat care reuneşte acele suprafeţe de teren şi de ape ce sunt destinate 
conservării unor medii de viaţă caracteristice şi care pot fi de interes botanic, zoologic, forestier, 
paleontologic, geologic şi geomorfologic, speologic, limnologic sau mixt” (Lupan, E., 1997, Dicţionar de 
protecţia mediului, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, p. 195) 

 
Risc - „estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi pagube materiale pe o 
perioadă de referinţă (viitoare) şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru” (H.G. nr. 447/2003, 
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la 
alunecări de teren şi inundaţii, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A). 
 
Sistem integrat de transport turistic - o combinaţie de mai multe tipuri de mijloace de transport în 
comun, corelate în spaţiu şi timp, pentru care turistul îşi cumpără un singur bilet  
 
Sistem performant de monitorizare a circulaţiei turistice în timpi reali - conectarea şi furnizarea 
instantanee de informaţii spre un centru de coordonare şi optimizare turistică, a tuturor structurilor de 
cazare, alimentaţie, agrement, divertisment, odihnă, tratament, a mijloacelor de transport în comun, a 
parcărilor, a punctelor de monitorizare a traficlului rutier, a anumitor atracţii turistice (Ex. Castelul Peleş) 
etc. 
 
Sistem turistic funcţional - un ansamblu de componente şi conexiuni între acestea, la nivelul unui 
teritoriu, capabil să acţioneze şi să reacţioneze ca întreg în raporturile cu mediul exterior. Sistemul turistic 
trebuie să dispună de componente şi interfeţe de calitate, structură, ierarhie şi coordonare. Un sistem 
turistic funcţional reuşeşte să genereze un echilibru la nivelul zonei sub aspectul valorificării potenţialului 
turistic şi a generării şi gestionării fluxurilor de turişti. 

 
Strategie de dezvoltare - ansamblu coerent, ştiinţific argumentat, de obiective şi soluţii, generale sau 
sectoriale, etapizate în intervale temporale, privind dezvoltarea economică şi socială a unui teritoriu dat. 
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Structura teritoriului - totalitatea elementelor, naturale şi antropice, fizice sau mentale, dintr-un spaţiu 
dat, precum şi relaţiile instaurate între ele. Factor fundamental al planificării şi organizării teritoriului. 
 
Vulnerabilitate - „gradul de pierderi (de la 0% la 100%) rezultat dintr-un fenomen susceptibil de a 
produce pierderi umane şi materiale” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A) 
 
Vulnerabilitatea elementelor expuse la diferite caracteristici distructive - „gradul de afectare al 
acestora la acţiunea fenomenelor naturale generatoare de pagube” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea 
normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de 
teren şi inundaţii, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A) 
 
Vulnerabilitatea la alunecări de teren - „gradul de afectare al elementelor expuse la acţiunea hazardului 
alunecărilor de teren” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de 
elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 305 din 7 mai 2003, ANEXA A) 
 
Zonare funcţională - „parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare” (Legea nr. 350 din 6 
iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, anexa nr. 2, în M.O. nr. 373/10 iul. 2001) 

 
Zonă de influenţă - teritoriul şi localităţile care înconjoară un centru urban şi care sunt influenţate direct 
de evoluţia oraşului şi de relaţiile de intercondiţionare şi de cooperare care se dezvoltă pe linia activităţilor 
economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale şi comerciale, a 
echipării cu elemente de infrastructură şi cu amenajări pentru odihnă, recreere şi turism (Legea 
351/2001, PATN, secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”) 
 
Zonă de protecţie sanitară - include teritorii aferente surselor de apă, unde este evitată impurificarea 
apelor cu diverse componente de natură organică şi anorganică; aceste areale cu statut special includ, la 
rândul lor, trei subzone: subzona cu regim sever, subzona de restricţie şi subzona de observaţie  (Legea 
458/2002 şi Legea 311/2004; H.G. 974/2004 şi H.G. 930/2005; Neag, 1997; Varduca, 1997; Bica, 1998; 
Sorocovschi şi Şerban, 2008) 
 
Zonă de risc natural - „areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a 
unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel 
construit şi pot produce pagube şi victime umane” (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, forma actualizată 2007, ANEXA nr. 2) 

 
Zonele expuse hazardului alunecărilor de teren - „arealele cu valori ridicate ale probabilităţii de 
alunecare” (H.G. nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi 
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, publicată în Monitorul Oficial Nr. 305 
din 7 mai 2003, ANEXA A) 
 
Zonă metropolitană - zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre 
urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată, 
la distanţe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri (Legea 
351/2001, PATN, secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”) 
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Zonă protejată - „suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor 
resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, 
funcţionalitate, înălţime şi volumetrie” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, anexa nr. 2, în M.O. nr. 373/10 iul. 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borderou de piese desenate 
 

1. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Contextul regional. Situaţia 
existentă. 

2. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Patrimoniul natural - Situaţia 
existentă. Probleme şi disfuncţionalităţi. 

3. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Zone de risc natural. Situaţia 
existentă. 

4. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Populaţia şi aşezările. Situaţia 
existentă. 

5. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Patrimoniul construit. Situaţia 
existentă. 

6. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Infrastructura tehnică a teritoriului. 
Situaţia existentă. Probleme şi disfuncţionalităţi. 

7. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Obiective turistice. Situaţia 
existentă. 
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8. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Infrastructura turistică. Situaţia 
existentă. 

9. Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, 
Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Structura activităţilor şi zonificarea 
teritoriului. Situaţia existentă. Probleme şi disfuncţionalităţi. 
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ANEXE 
 
 

Tabelul 1. Evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc 
 

EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII TERITORIULUI LA PROCESELE NATURALE DE RISC  
UNITATEA/ 

SUBUNITATEA 
GEOMORFOLOGICĂ 

INDICI 
MORFODINAMICI 

FONDUL 
LITOLOGIC 

PROCESE GEOMORFICE ŞI 
HIDRICE DE RISC 

 
RISCURI NATURALE 

 
CÂMPIA 
PIEMONTANĂ 
A BÂRSEI 
- câmpii piemontane cu 
fragmentare redusă; 
- câmpii piemontane 
terasate cu fragmentare 
mică; 
- şes aluvial inundat 
periodic. 

- altitudine: cuprinsă între 520 – 550 
m; 
- declivitate: de 0–5o 
- energia reliefului: prezintă valori de   
0-100 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,5 -0,8 
km/km2; 
- expoziţia versanţilor: slab 
diferenţiată. 

 
- aluviuni cuaternare (grosimi de peste 
800 m  ale formaţiunilor pleistocene); 
- depozite aluvionare recente (nisipuri, 
pietrişuiri, mâluri fine). 

- procese geomorfice de albie: eroziune 
laterală, acumulări de aluviuni, 
sedimentarea materialelor fine aflate în 
suspensie şi înălţarea patului aluvial; 
- procese antropice (excavări, drenaje, 
îndiguiri, relocări de materiale); 
- procese de tasare şi subsidenţă locală. 

- degradări de maluri intensificate 
prin intervenţii antropice (îndiguirea 
terenurilor utilizate pentru 
agricultură, corectarea meandrelor, 
excavarea  malurilor şi modificarea 
liniei talvegului prin exploatarea 
balastrului; 
- zonă expusă riscului de inundaţii şi 
proceselor de supraumectare şi chiar 
înmlăştinire a solului. 

 
ZONA 
PIEMONTURILOR 
ŞI 
GLACISURILOR 
MARGINLE 
 
- Piemontul 
Braşovului 
- Piemontul Râşnovului 
- Piemontul Sohodolului 

- altitudine: între 850 m (Piemontul 
Sohodolului ) şi 550 m la contactul cu 
câmpia aluvială; 
- declivitate: 1-5o la contactul cu 
câmpia piemontană şi 5-15o în aria 
piemontană înaltă; 
- energia reliefului: 150 - 200 m/km2 
(piemonturile marginale) 50-150 
m/km2 (la contactul cu câmpia 
piemontană); 
- densitatea fragmentării: 0,6 -1,7 
km/km2; 
- expoziţia versanţilor: slab 
diferenţiată. 

- depozite sedimentare provenite din 
fliş cretacic acoperite de depozite 
cuaternare (nisipuri, pietrişuri, argile); 
- pietrişuri villafranchiene înecate sub 
aluviunile câmpiei piemontane înalte   
(Piemontul Sohodolului). 

- procese fluvio-torenţiale manifestate pe 
fondul umidităţii  freatice abundente şi a 
formaţiunilor slab consolidate; 
- eroziune în suprafaţă şi alunecări de teren, 
creeping, curgeri solifluidale; 
- procese de tasare şi subsidenţă locală. 

- umiditatea freatică abundentă 
asociată cu numeroase izvoare, 
constituie factori  cu potenţial ridicat 
de risc în producerea  alunecărilor de 
teren, creeping-ului, curgerilor de 
noroi şi intensificarea ravenaţiei. 
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MUNŢII  BUCEGI 
 
- Platoul montan alpin 
- Abruptul prahovean 

- altitudinea: scade de la nord (2507m 
- Vf. Omu, 2498 m - Vf. Coştila) către 
sud (2030 m -Vârful cu Dor, 1942 m – 
Muntele Vânturişul) 
- declivitate: accentuată în zona 
abruptului estic ( 0- 90o) şi mai redusă 
pe platoul alpin (15-20o); 
- energia reliefului: 700 – 1000 m/km2 
- în zona abruptului şi mai redusă în 
perimetrul platoului (150-300 
km/km2); 
- densitatea fragmentării: valorile cresc 
spre baza masivului 0,7 -2,4 km/km2; 
- expoziţia versanţilor: predominant 
E,NE şi N (în zona abruptului), S şi 
SV pe culmile platoului. 

- fundament alcătuit din şisturi 
cristaline vechi (seria de Leaota); 
- conglomerate cretacice 
(conglomeratele de Bucegi); 
- gresii micacee şi conglomerate de 
Babele; 
- calcare jurasice sub formă de blocuri 
masive izolate (klippe) incluse în masa 
conglomeratelor; 
- în zona alpină nordică apar blocuri de 
granit gnaisic; 
- intercalaţii de gresii conglomeratice, 
cu susceptibilitate mare la eroziune (în 
jumătatea estică). 
 
 

- procese crio-nivale facilitate de 
friabilitatea rocilor, fisuraţia intensă şi 
caracterul geliv al petrotipurilor; 
- procese gravitaţionale de deplasare a 
materialului grosier pe versanţii cu fronturi 
abrupte (rostogoliri, prăbuşiri, surpări); 
- în etajul alpin procesele fluviale au  
caracter areolar denudaţional pe suprafaţa 
versanţilor, acţiunea acestora fiind blocată 
cca. 8-10 luni/an de precipitaţiile solide; 
- procese de tasare şi coroziune chimică sub 
acţiunea zăpezii; 
- procese de acumulare a gelifractelor pe 
versanţi sau la baza acestora; 
- procese de solifluxiune şi creeping (rata 
solifluxiunii înregistrează sub 50 cm/zi) 

- riscul blocării şi distrugerii căilor de 
acces (drumuri, poteci, trasee 
turistice, refugii) prin evacuarea unor 
mari cantităţi de materiale sub 
acţiunea reţelelor  torenţiale din etajul 
alpin şi cel montan mijlociu; 
- riscul crescut de desprindere şi 
prăbuşire a stâncilor sau de  antrenare 
a grohotişurilor mobile prin 
dezgheţul brusc din anotimpurile de 
tranziţie; 
- risc ridicat de producere a 
avalanşelor (avalanşe de vale şi de 
versant),  înzăpeziri de drumuri şi 
trasee montane; 
- riscul degradării suprafeţei platoului 
alpin prin procese de solifluxiune, 
crioclastism,  ravenare şi eroziune 
areolară pe fondul solurilor cu mare 
susceptibilitate la denudare în 
condiţii de precipitaţii abundente 
(podzoluri cu textură luto-nisipoasă) 
– Vf. cu Dor, Muntele Caraiman, Vf. 
Jepii Mici, Vf. Piatra Arsă, Vf. 
Furnica, Vf.  Vânturişul; 
- practicarea 
formelor de turism 
dezorganizat şi 
neecologic induce riscul degradării 
componentelor naturale prin 
intensificarea proceselor erozionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNŢII  BAIULUI 

- altitudini mai ridicate în 
compartimentul montan nordic 
(1923m – Vf. Neamţului, 1907m – Vf. 
Şteviei) şi mai coborâte în Culmea 
Baiul Mare (1895m – Vf. Baiul Mare, 
1660 m – Vf. Mierlei) 
- declivitate: 25-35o (la nivelul 
culmilor interfluviale) şi 15-25o (pe 
cursul mijlociu şi inferior al văilor); 
- energia reliefului: 300 – 500 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,3 -1,4 

- complex grezos-marnos de tip fliş 
(strate de Sinaia) alcătuit din 
formaţiuni sedimentare moi sau 
semidure (marno-calcare, gresii 
calcaroase cu diaclaze umplute cu 
calcit, marne, argile - în procent de 50-
80%); 
- local aflorează şisturi cristaline 
(bazinul hidrografic al Zamorei). 

- procese crionivale (gelifracţie, nivaţie şi 
gelifluxie) manifestate pe toată întinderea 
masivului cu intensitate mai mare la peste 
1600 m (deasupura limitei superioare a 
pădurilor) timp de 8/ 9 luni/an; 
 
- procese nivo-torenţiale asociate cu 
procesele de denudare peliculară; 
- procese antropice (păşunat excesiv şi 
defrişări); 
- procese de mecanice (tasare, dislocare, 

- riscul îndepărtării stratului de sol, 
reliefării păturii de gelifracte şi 
schiţarea unor câmpuri de grohotiş 
(Culmea Petru – Orjogoaia, văile 
torenţiale din bazinele superioare ale 
văilor Zamora, Valea Rea, Turcului, 
Unghia Mare si Valea Şteviei); 
- riscul căderii unor ninsori apoase  şi 
a mobilizării zăpezii sub formă de 
avalanşe (de mică amploare), datorat 
invaziilor de aer mai cald din 
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- Culmea Baiul Mare 
- Culmea Petru – 
Orjogoaia 
- Culmea Neamţului 

 
 

km/km2; 
- expoziţia versanţilor: N-NE şi V-NV 
(Culmea Petru – Orjogoaia), 
altenanativ  S-SE/V-NV (pe versanţii  
drenaţi de reţeaua    perpendiculară pe 
V. Prahovei şi cei din  cursul superior 
al Văii Azugii). 

rostogolire) generate de avalanşe şi torenţi 
de pietre; 
 

perioada noiembrie – martie care pot 
cauza dezrădăcinarea şi doborârea 
arborilor ce determină rărirea 
pădurilor şi conturarea unor noi 
culoare de avalanşe. 

 
 
 
 
 
 
 
MUNŢII  TIMIŞULUI 
 
 
-  Masivul Postăvarul 
-  Clăbucetele 
Predealului 
-  Masivul Piatra Mare 

- se înscriu treptelor altimetrice de 
900-1200 m  (compartimentul dintre 
masivele Postăvaru şi Bucegi) şi 1200-
1600 m (Masivul Postăvaru,  
Clăbucetul Taurului, Azugii şi 
Muntele Susaiului); 
- declivitate: valori > 50o (Muchia 
Cheii), 30-50o (versanţii N şi NE ai 
Masivului Postăvaru) , 20-35o 
(Clăbucetele Predealului); 
- energia reliefului: predomină valorile 
de 400 – 500 m/km2 (Culmea 
Postăvaru) şi de 200- 400 m/km2 în 
restul teritoriului; 
- densitatea fragmentării: 0,3 -1,0 
km/km2; 
- versanţii cu expoziţie N-NE şi V-NV 
predomină în aria montană Poiana 
Braşov şi pe o fâşie continuă ce uneşte 
nordul abruptului Bucegilor cu Munţii 
Baiului, iar cei cu orientare S-SV şi E-
SE apar spre Culoarul Timişului şi 
Râşnoavei. 

- în Masivul Postăvaru şi Piatra Mare 
predomină rocile carstificabile 
(calcare, conglomerate); 
- izolat, apar  marne, pietrişuri şi 
nisipuri pleistocen inferioare (zona 
Poiana Braşov); 
- în Clăbucetele Predealului 
predominante sunt formaţiunile 
flişului calcaros, alături de care apar şi 
petece de conglomerate polimictice şi 
fliş şistos grezos ruginiu. 

- procese şi fenomene endo – exocarstice de 
dimensiuni reduse; 
- deplasări gravitaţionale de mase materiale 
de tip rostogoliri, prăbuşiri, surpări şi 
avalanşe cu frecvenţă mai mare pe versanţii 
cu pante de 45 -50o; 
- procese de alunecare şi solifluxiune pe 
litologii cu grad ridicat de plasticitate şi 
slabă coeziune (marne, argile, nisipuri); 
- procese hidrice de risc şi fenomene 
asociate (viituri torenţiale, alunecări-surpări, 
eroziunea malurilor şi destabilizarea 
maselor de roci riverane). 

- riscul prăbuşirii unor cavităţi 
carstice, desprinderii şi rostogolirii de 
blocuri calcaroase intens diaclazate 
(Cheile Râşnoavei, Masivul Piatra 
Mare, Muchia Cheii); 
- riscul antrenării cuverturilor de 
distrucţie, repauzate la diferite nivele 
pe versanţi, sub acţiunea 
organismelor nivo-torenţiale şi a 
avalanşelor de primăvară; 
- riscul producerii viiturilor torenţiale 
cauzate de precipitaţii abundente, 
topirea bruscă a zăpezilor, 
incapacitatea albiilor de a prelua  
aportul mare de apă, defrişarea şi 
obturarea talvegurilor de drenaj cu 
material lemnos  (cioate, buşteni). 

 
 
BAZINETELE 
DEPRESIONARE 
SUSPENDATE ŞI DE 
MODELARE 
SELECTIVĂ 
 
- Predeal 
- Azuga 
- Buşteni- Poiana Ţapului 
- Sinaia 

-  aparţin treptei altimetrice de 900 -
1200 m; 
- declivitate: 5 -15o (ariile centrale 
joase) şi 15 - 200 (zona glacisurilor de 
contact); 
- energia reliefului: prezintă valori de   
100-300 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,3-0,7 
km/km2 (Predeal); 1,0 -1,7 km/km2 
(Azuga) 1,7 -2,4 km/km2 (Buşteni, 
Sinaia); 
- expoziţiile N-NE şi E apar pe 

- depozite deluviale gravitaţionale, 
depozite proluviale, depozite 
aluvionare de terase şi de lunci; 
- depozite de materiale restratificate 
antropic (movile de pământ, ramblee). 

- procese hidrice de risc şi fenomene 
asociate (viituri torenţiale, eroziune de mal, 
acumulări excesive de aluviuni); 
- defrişarea necontrolată şi distrugerea 
vegetaţiei spontane; 
-supraîncărcarea versanţilor  cu construcţii; 
- redirecţionări ale talvegurilor de drenaj; 
- relocări de materiale; 
- excavaţii şi taluzări pe versanţi; 
- desecări şi drenaje  în perimetrele cu 
excedent hidric. 

- risc la inundaţii, eroziune, degradări 
de albii şi maluri, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi fenomene 
de iarnă (blocaje de gheţuri) – Azuga, 
Buşteni; 
- riscul extinderii arealelor degradate 
sub acţiunea factorului antropogen, 
ca rezultat al neconsolidării 
corespunzătoare a versanţilor în 
contextul valorificării intensive a 
resurselor montane şi a  lărgirii 
perimetrului construit. 
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 versantul drept al Văii Prahovei şi 
Azugii precum şi pe un areal extins în 
bazinetul  suspendat Predeal; expoziţia 
V şi SV este predominantă pe 
versantul stâng al Văii Prahovei. 

 
 
 
 
 
 
CULOARELE 
INTRAMONTANE 
 
- Culoarul Prahovei 
- Culoarul Timişului 
- Culoarul Râşnoavei 

 

altitudine: între 900 - 1200 m 
(Culoarul Prahovei) şi 700 - 900 m 
(Culoarul Timişului şi Râşnoavei); 
- declivitate: 15-20o; 
- energia reliefului: 100 – 300 m/km2 

(Culoarul Prahovei şi Râşnoavei) şi 
400 – 500 m/km2 (Culoarul Timişului 
în sectorul superior); 
- densitatea fragmentării: 1,4 -2,4 
km/km2; 
- expoziţie:  versanţii cu expoziţie N şi 
NE din Culoarul Prahovei  prezintă  o 
fragmentare morfologică ridicată; 
versanţii cu orientare E şi SE  
(Culoarul Timişului); expoziţia 
predominant N-NE şi  S-SE în Cul. 
Râşnoavei. 

- stratele de Sinaia (fliş grezos) şi un 
complex de gresii şi marne (fliş 
marnos), cu care se găsesc asociate 
calcare recifale masive; 
- alternanţă de gresii dure, calcaroase, 
negricioase cu diaclaze de calcit, de 
sişturi marnoase şi calcare fine alb-
cenuşii, dispuse în stratele puternic 
dislocate (intens cutate şi faliate). 
 
 

- viituri torenţiale, eroziune de mal, 
inundarea terenurilor prin revărsarea  apei 
în lunci; 
- procese de deplasare a maselor materiale 
pe versanţi (alunecări de teren, curgeri, 
creeping, solifluxiuni); 
- procese de eroziune fluvio-torenţială; 
- surpări şi prăbuşiri locale de taluzuri şi 
maluri slab consolidate; 
- procese de tasare şi subsidenţă locală. 

- riscul de inundabilitate datorită 
lipsei sau degradării lucrărilor de 
regularizare a cursurilor de apă; 
- risc mare de reactivare a 
alunecărilor de teren şi a curgerilor 
de noroi, pe fondul unor precipitaţii  
însemnate cantitativ ori prin 
schimbarea modului de utilizare a 
terenurilor (Valea Izvorul Dorului, 
Zgărburei, Valea Râşnoavei, Valea 
Azugii). 

 
Tabelul 2. Monumentele de patrimoniu cu valoare culturală universală, naţională şi locală, după natura lor: de arheologie (I), de arhitectură (II), de for 

public (III), memoriale sau funerare (IV) 
 

Monumente istorice cu valoare culturală naţională/universală Monumente istorice cu valoare culturală locală 
monumente ansambluri situri monumente ansambluri situri Total Oraş/ 

comună 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Braşov - 61 - 5 - 10 - - 1 1 - - 9 267 3 41 - 9 - - 2 2 - - 12 350 3 46 
Predeal - - - - - - - - - - - - - 5 2 - - 1 - - - - - - - 6 2 - 
Cristian - 2 - - 1 - - - - - - - - 7 - 1 - 1 - - - - - - 1 10 - 1 

Ghimbav - 4 - - - 2 - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 14 - - 
Azuga - - - - - - - 1 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 10 - 1 
Buşteni - 2 1 1 - - - - - - - - - 12 - 1 - 1 - - - - - - - 15 1 2 
Râşnov 2 5 - - - 1 1 - 2 - - - - - - - - 6 - - - - - - 4 12 1 - 
Sinaia - 29 1 1 - 3 - 1 - - - - - 61 - 3 - 2 - - - - - - - 95 1 5 
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Tabelul 3. Patrimoniul construit, cu valoare culturală naţională şi universală – prezentare detaliată 
 

Monumente istorice cu valoare culturală naţională şi universală Oraş/comună monumente ansambluri situri 
Braşov În municipiul Braşov 

- incinte fortificate 
II Latura sud-vestică: Bastionul Ţesătorilor - azi Aleea şi Str. Coşbuc George, secţie a 
Muzeului Judeţean, Poarta Schei, Poarta Ecaterina, Bastionul Fierarilor - azi sediu al 
Arhivelor Naţionale, curtine (cea interioară parţial înglobată în construcţii), Zwingerul 
Croitorilor, la adresa:  Aleea şi Str. Coşbuc George (Bastionul Ţesătorilor, dubla incintă 
fortificată - fragmente), str. Poarta Schei (Poarta Schei), Str. Richter Paul (curtine), Str. Şirul 
Beethoven (Poarta Ecaterina, curtine, Zwingerul Croitorilor), str. Gh. Bariţiu nr.15 (curtine) 
şi 34 (Bastionul Fierarilor), sec. XIV-XVII 
II Latura nord-vestică: Bastionul Măcelarilor, turnuri de apărare (4), Bastionul Graft, curtine, 
Zwingerul Măcelarilor, Zwingerul Tăbăcarilor Albi (al mănuşarilor), Zwingerul 
Procuratorilor (?), canalul Graft, la adresa: Str. Bariţiu George, 32, (Bastionul Măcelarilor), 
Str. Bariţiu George, 24, Turnul Studenţilor, azi locuinţă), Str. Bariţiu George, 12, (turn), azi 
clopotniţa bisericii Sf. Treime-Cetate), Piaţa Sfatului 23/24 (Bastionul Graft), str. 
Mureşenilor nr. 1 (turn-azi locuinţă), str. Mureşenilor nr. 9 (turn-azi locuinţă); str. Bariţiu 
George 2-32, Piaţa Sfatului 19-27, str. Mureşenilor nr. 1-25 (curtine-cele interioare parţial 
înglobate în construcţii, zwingere), sec. XIV-XVII 
II Latura nord-estică: Bastionul Tăbăcarilor Roşii, fragmente, curtine şi val), la adresa: Str. 
Republicii 53-55 (curtină şi val), str. Politehnicii 3-Castelului 85 (curtină), str. Castelului 148 
(Bastionul Tăbăcarilor Roşii şi curtină), sec. XIV-XVII 
II Latura sud-estică: Bastionul Postăvarilor, (Bastionul Frânghierilor, turnuri (4), curtine şi 
şanţ, la adresa: Str. Castelului 146 (Bastionul Postăvarilor), str. Römer Julius 4 (Bastionul 
Frânghierilor), str. Castelului 134-136 (turn), str. Castelului 102 (turn), str. Castelului 78 
(turn), str. Castelului 42 (turn), str. Castelului 2-148 (curtine), la exterior spre aleea 
Brediceanu Tiberiu – şanţ, sec. XIV-XVII 
II Elemente de fortificare exterioară: Turnul Negru, Turnul Alb, zidul ce delimita spre sud-est 
„Curtea Vitelor”, la adresa: Dealul Warthe (Turnul Negru vis-a-vis de Bastionul Fierarilor, , 
Turnul Alb - vis-a-vis de Bastionul Graft), muntele Tâmpa (fragment din zidul ce delimita 
„Curtea Vitelor”- lângă Bastionul Tăbăcarilor Roşii), sec. XIV-XVII 
II Zid de incintă, Calea Bucureşti, 255, sec. XVIII 
II Incintă bastionară, Str. Dealul Cetăţii, sec. XVIII 
II Zid de incintă, Piaţa Unirii, 2, sec. XVIII 
II Zid de incintă cu poartă, Str. Lungă, 251, sec. XIII-XIX 
- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 

- incinte fortificate 
II Ansamblul fortificaţiilor oraşului, 
Aleea Brediceanu Tiberiu, str. Şirul 
Beethoven, Aleea După Ziduri, 
Bulevardul Eroilor, dealul Warthe, 
muntele Tâmpa, sec. XIV-XVII 
- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Ansamblul bisericii „Sf. Treime”-
Cetate, Str. Bariţiu Gh. 12, sec. 
XVIII-XIX 
II Ansamblul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”, Str. Bisericii 
Române, 47, sec. XVIII-XIX 
II Ansamblul bisericii „Sf. Treime”-
Dârste, Calea Bucureşti, 255, sec. 
XVIII 
II Cetăţuia, Str. Dealul Cetăţii, sec. 
XVI-XVIII 
II Ansamblul bisericii evanghelice 
„Sf. Bartolomeu”, Str. Lungă, 251, 
sec. XIII-XIX 
II Ansamblul bisericii evanghelice 
Oberevorstadt, Str. Prundului, 3, sec. 
XVIII 
II Mănăstirea franciscană, Str. Sf. 
Ioan, 7, 1506, 1724 
II Ansamblul bisericii „Sf. Nicolae” 
din Şcheii Braşovului, Piaţa Unirii, 2, 
sec. XV-XVIII 
- palate, castele, conace 
II Ansamblul palatului Ştirbei, Str. 
Crişan, 5, înc. sec. XX 

- aşezări cu valoare 
arheologică 
I Aşezare, „Dealul 
Melcilor” 
(„Schneckenberg”), Epoca 
bronzului 
II Centrul istoric - Cetatea 
Braşovului, NE - Bd. 
Eroilor, str. Dobrogeanu 
Gherea; NV - canalul 
Graft şi versantul sudic al 
dealului Warthe; SV - 
Şirul Beethoven, versantul 
nordic al dealului, sec. 
XIV-XX 
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II Biserica „Sf. Treime”, Str. Bariţiu Gh., 12, 1786 
II Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Str. Bisericii Române, 47, 1783 
II Biserica „Sf. Treime”-Dârste, Calea Bucureşti, 255, 1783 
II Biserica evanghelică „Sf. Martin”, Str. Dealul de Jos, 12, sec. XIV, 1795-1796 
II Biserica evanghelică „Biserica Neagră”, Curtea Honterus Johannes, f.n. 1383-1477, sec. 
XVI, sec. XVIII 
II Biserica evanghelică „Sf. Bartolomeu”, Str. Lungă, 251, sec. XIII-XIX 
II Biserica romano-catolică „Sf. Petru şi Pavel”, Str. Mureşenilor, 21, 1776-1782 
II Biserica evanghelică, Str. Prundului, 3, 1790-1793 
II Biserica „Sf. Ioan” a mănăstirii franciscane, Str. Sf. Ioan, 7, 1506, 1724 
II Claustru, Str. Sf. Ioan, 7, 1506, 1724 
II Biserica „Sf. Nicolae”, cu paraclisele (Bunavestire şi Înălţarea Domnului), Piaţa Unirii, 2, 
sec. XV, 1512-1515, 1583-1585, 1651, 1740 
II Chilii, Piaţa Unirii, 2, 1495, 1597, 1760-1761 
- palate, castele, conace 
II Palatul Ştirbei, Str. Crişan, 5, înc. sec. XX 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casă, Str. Castelului, 42, 1581 
II Casă, Str. Cerbului, 24, 1771 
II Casă, cu fosta capelă grecească, Str. Constantin Brâncoveanu, 10, 1690; 1798 
II Casa Bălaşa Brâncoveanu, Str. Constantin Brâncoveanu, 12, 1793 
II Fosta reşedinţa de vară a familiei Brukenthal, azi locuinţă, Str. Constantin Brâncoveanu, 
23, sec. XVIII, 1850 
II Casa Brâncoveanu-Manolache Lambrino, Str. Constantin Brâncoveanu, 32, 1769-1770 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 38, 1731 
II Casa cu icoană, corpurile A şi B, Str. Cerbului, 34, 1713 
II Casă, Str. de Mijloc, 28, 1805 
II Casă, Str. Gott Johann, 3, 1654 
II Casa cu icoană, Str. Lacea Constantin, 32, 1773 
II Casa Schobeln, Str. Mureşenilor, 9, 1550, sec. XVIII 
II Casă, Str. Poarta Schei, 11, 1718 
II Casă, Str. Poarta Schei, 17, cca. 1700, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 35, cca.1700 
II Casa Jekelius, Str. Republicii, 17, sec. XVI 
II Casa Găitan, cu icoane pe faţadă, Str. Saftu Vasile Dr., 15, 1766, 1799 
II Casă, Piaţa Sfatului, 11, sec. XVII-XVIII 
II Casa Klosius-Hiemesch-Giesel, Piaţa Sfatului, 15-16, 1566, 1720, cca. 1800, 1836 
II Casa Mureşenilor, Piaţa Sfatului, 25, sec. XV-XIX 
II Casa Sfatului, azi muzeu, Piaţa Sfatului, 30, 1420, 1770 
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II Casa Ciurculeţ, Piaţa Unirii, 4, 1699 
- case parohiale 
II Casa parohială evanghelică Biserica Neagră, Curtea Honterus Johannes, 2, 1388, 1776 
II Fosta casă parohială, azi sediu al F. D. G. R., Str. Prundului, 3, sec. XVIII 
II Casă parohială, Str. Lungă, 251, sec. XIX 
- clădiri cu destinaţie culturală sau pentru învăţământ 
II Fosta şcoală de băieţi, azi Corpul A al liceului „Johannes Honterus”, Curtea Honterus 
Johannes, 1, 1822-1823 
II Fostul gimnaziu evanghelic, azi corpul B al Liceului „Johannes Honterus”, Curtea 
Honterus Johannes, 3, 1541, ref. 1743-1748, 1834-1835 
II Fosta casă a predicatorilor, azi corpul C al Liceului „Johannes Honterus”, Curtea Honterus 
Johannes, 5, 1786-1793, 1855 
II Liceul „Andrei Şaguna”, Str. Şaguna Andrei, mitropolit, 1, 1851 
II Fosta şcoală românească, azi muzeu, Piaţa Unirii, 2, 1495, 1597, 1760-1761 
II Orfelinatul Tartler, azi grădiniţă, Str. Poarta Schei, 14, 1806, 1875 
- clădiri cu destinaţie economică sau administrativă 
II Sediu garnizoană, Str. Dealul Cetăţii, sec. XVI-XVIII 
II Fost atelier de tâmplărie şi depozit de marfă, Piaţa Enescu, 11 bis, sec. XVII-XVIII 
II Fosta Prefectură, azi Rectoratul Universităţii, Bd. Eroilor, 29, 1881-1885 
II Hala veche, Piaţa Sfatului, 14, 1544 
II Fosta Bancă Naţională Săsească, azi birouri, Str. Weiss Michael, 22, 1908 
- restaurante şi hanuri 
II Hanul Roşu, Str. Bălcescu Nicolae, 16, 1689, sec. XIX 
II Fostul birt „Gaura Dulce”, azi restaurant, Piaţa Sfatului, 14, cu intrare în Str. Gött Johann, 
1, sec. XV 
- troiţe 
IV Troiţa căpitanului Ilie Birt, Str. Birt Ilie, căpitan, 34, Şchei, 1748, reparată 1901 
IV Troiţa Căpitanului Ilie Birt, Piaţa Unirii, Şchei, 1762 
- necropole, cimitire, edificii funerare 
IV Cimitirul bisericii „Sf. Treime”-Cetate, Str. Bariţiu Gh., 12, Cetate, sec. XVIII-XIX 
IV Cimitirul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, Str. Bisericii Române, 47, sec. XVIII-
XIX 
IV Cimitirul bisericii evanghelice, Str. Lungă, 251, sec. XIII-XIX 
- parcuri 
II Parc dendrologic, Str. Crişan, 5, înc.sec. XX 

Predeal - - - 
Cristian - incinte fortificate 

II Dublă incintă fortificată, cu turnuri, Str. Libertăţii, 8, sec. XV-XVII 
- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 

- 
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- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica evanghelică, Str. Libertăţii, 8 2/2, sec. XIIII, 1839-1841 

I Ansamblul bisericii evanghelice 
fortificate, Str. Libertăţii, 8, sec. XIII-
XIX 

Ghimbav - incinte fortificate 
II Incintă fortificată cu cinci turnuri, Str. Morii, 170, sec. XV-XVI 
II Incintă fortificată cu cinci turnuri, Str. Morii, 170, sec. XV-XVI 
- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica evanghelică, Str. Morii, 170, sec. XIII-XV, 1870 
II Biserica evanghelică, Str. Morii, 170, sec. XIII-XV, 1870 

- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Ansamblul bisericii evanghelice 
fortificate, Str. Morii, 170, sec. XIII-
XIX 
II Ansamblul bisericii evanghelice 
fortificate, Str. Morii, 170, sec. XIII-
XIX 

 

Azuga - - necropole, cimitire, edificii 
funerare 
IV Cimitirul Eroilor din primul 
război mondial, pe DN1, la cca. 1 km 
nord de localitate, 1920, (1916-
1918), primul război mondial 

- 

Buşteni - palate, castele, conace 
II Castelul Cantacuzino, oraş Buşteni, Str. Zamora, 1, 1910 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa muzeu „Cezar Petrescu”, oraş Buşteni, Str. Vladimirescu Tudor, 1, 1914-1918 
- statui 
III Statuia „Ultima grenadă” a caporalului, oraş Buşteni, Bd. Libertăţii, în faţa gării, 1928 
- cruci 
IV Crucea comemorativă a Eroilor români din oraşul Buşteni, pe Vârful Caraiman, 1926-
1928 

- - 

Râşnov - incinte fortificate 
I Fortificaţie medievală, „Dealul Cetăţii” („Grădina Cetăţii”), Epoca medievală 
I Fortificaţie dacică, „Dealul Cetăţii” („Grădina Cetăţii”), sec. III a. Chr.-I p. Chr., Latčne 
II Dubla incintă de est, cu turnuri, barbacane, pe culmea unui deal la sud de localitate, 
zwinger, casa paznicului, încăperi pentru provizii şi capelă (păstrate fragmentar), sec. XIV-
XVIII 
II Incinta de vest, cu turn de poartă, pe culmea unui deal la sud de localitate, sec. XIV-XVIII 
II Zid de incintă, Str. Republicii, 1, sec. XIII-XVIII 
- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica „Sf. Nicolae”, Str. Cristoloveanu Romulus, 14, 1384, ref. sec. XVIII-XIX 
II Biserica evanghelică „Sf. Matthias”, Str. Republicii, 1, sec. XIII-XVIII 

- incinte fortificate 
III Cetatea Râşnovului, pe culmea 
unui deal la sud de localitate, sec. 
XIV-XVIII 
- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Ansamblul bisericii evanghelice, 
Str. Republicii, 1, sec. XIII-XVIII 

- aşezări cu valoare 
arheologică 
I Castrul roman Cumidava, 
„Grădiştea”, „La Cetate” 
(„Erdenburg”), sec. II-III, 
Epoca romană 
I Situl arheologic de la 
Râşnov, „Dealul Cetăţii” 
(„Grădina Cetăţii”), sec. III 
a. Chr.-I p. Chr. 

Sinaia - incinte fortificate - biserici şi alte construcţii cu - 
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II Zidul incintei vechi, Str. Mănăstirii, 2A, 1690-1695 
- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Str. Mănăstirii, 2A, 1690-1695 
II Paraclis, Str. Mănăstirii, 2A, 1690-1695 
II Stăreţie, Str. Mănăstirii, 2A, 1690-1695 
II Chilii, Str. Mănăstirii, 2A, 1690-1695 
- palate, castele, conace 
II Castelul Peleş, Aleea Peleşului, 2, 1873-1883 (etapa I), 1896-1914 (etapa II) 
II Castelul Pelişor, Aleea Peleşului, 2, 1899-1903 
II Castelul Foişor (Casa de vânătoare), Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 
- vile cu valoare arhitecturală 
II Vila Alina Ştirbei, azi Circumscripţia Financiară Sinaia, Bd. Carol I, 28, 1875 
II Vila Emil Costinescu, Bd. Carol I, 35, 1892, extinderi, 1918-1939 
II Vila Take Ionescu, Str. Ionescu Take, 2, înc. sec. XX 
II Vila Economat (locuinţe personal), Aleea Peleşului, 2, 1899-1903 
II Vila Cavalerilor (Casa de oaspeţi), Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 
II Vila Şipot (dependinţe personal), Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 
II Vila Casa Veche, Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 
II Vila Casa Nouă, Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 
II Vilele A, B, C (Reşedinţa corpului de gardă), Aleea Peleşului, 2, 1899-1903 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa istoricului Nicolae Iorga, Str. Doja Gheorghe, 1, 1918 
II Casa compozitorului George Enescu – Vila „Luminiş”, Aleea Menuhin Yehudi, 3, 1922-
1923 
- clădiri cu destinaţie economică sau administrativă 
II Cazinoul Sinaia, Bd. Carol I, 2, 1911 
II Gara Regală Sinaia, Piaţa Democraţiei, 2, 1870 
II Gara Sinaia, Piaţa Democraţiei, 2, 1930-1940 
II Uzina electrică, fosta moară a Mănăstirii, Aleea Peleşului, 2, înc. sec. XX 
II Complexul „Casa Ceramicii”, Aleea Peleşului, 2, cca. 1929 
II Complexul „Stăvilar”, Aleea Peleşului, 2, cca. 1929 
- hoteluri 
II Hotel „Caraiman”, Bd. Carol I, 4, 1911 
II Hotel „Furnica”, Str. Furnica, 50, sf. sec. XIX 
II Hotel „Palace”, Str. Goga Octavian, 6, 1911 
- busturi 
III Bustul actorului Ion Iancu Brezianu, în Parcul central „Dimitrie Ghica”, 1935 
- necropole, cimitire, edificii funerare 
IV Cavoul lui Take Ionescu, Str. Mănăstirii, 2A, în incinta veche a Mănăstirii Sinaia, 1922 

funcţie ecleziastică 
II Mănăstirea Sinaia, Str. Mănăstirii, 
2A, 1690-1695 
- clădiri cu destinaţie economică 
sau administrativă 
II Ansamblul Gării Sinaia, Piaţa 
Democraţiei, 2, 1930-1940 
- palate, castele, conace 
II Ansamblul Castelului Peleş, Aleea 
Peleşului, 2, 1873-1883 (etapa I), 
1896-1914 (etapa II) 
- necropole, cimitire, edificii 
funerare 
IV Cimitirul ostaşilor căzuţi în 
primul război mondial, Str. Eroilor, 
lângă Cazinou, înc. sec. XX 
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- parcuri 
II Parc, Aleea Peleşului, 2, 1896-1914 

 
Tabelul 4. Patrimoniul construit, cu valoare culturală locală – prezentare detaliată 

Monumente istorice cu valoare culturală locală Oraş/comună monumente ansambluri situri 
Braşov În municipiul Braşov 

- aşezări cu valoare arheologică 
I Aşezare, „Uzinele ASTRA”, Hallstatt timpuriu 
I Aşezare, „Uzinele ASTRA”, Epoca bronzului târziu 
I Aşezare romană, „Dealul Sprenghi”, „Stadionul Municipal”, „Biserica Sf. Bartolomeu”, sec. II-
III, Epoca romană 
I Aşezare dacică, „Dealul Sprenghi”, „Stadionul Municipal”, „Biserica Sf. Bartolomeu”, Latčne 
I Aşezare, „Dealul Sprenghi”, „Stadionul Municipal”, „Biserica Sf. Bartolomeu”, Epoca 
bronzului 
I Aşezare, „Dealul Tâmpa”, Latčne 
- incinte fortificate 
I Fortificaţie medievală, „Dealul Sprenghi”, „Stadionul Municipal”, „Biserica Sf. Bartolomeu”, 
sec. XIII-XIV, Epoca medievală 
I Aşezare fortificată, „Dealul Tâmpa”, Hallstatt 
I Fortificaţie medievală, „Dealul Tâmpa”, sec. XI-XIII, Epoca medieval timpurie 
II Zid de incintă, Str. Lungă, 2, sec. XVIII 
- biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Capela, Bd. 15 Noiembrie, 3, 1821 
II Biserica evanghelică, Str. Cantacuzino Ion, doctor, 2, 1777 
II Capelă, Str. Lungă, 2, sec. XVIII 
II Biserica evanghelică S.P.-Blumăna, Str. Maniu Iuliu, 2, 1787 
II Biserica „Sf. Treime”-Pe Tocile, Str. Saftu Vasile Dr., 57, 1824-1825 
II Biserica „Adormirea Maicii Domnului”- Piaţă, Piaţa Sfatului, 3, sf. sec. XIX 
- sinagogi 
II Sinagoga neologă, Str. Poarta Schei, 29, sec. XIX 
- clădiri cu destinaţie culturală sau pentru învăţământ 
II Fosta şcoală de gimnastică şi desen, azi Liceu sportiv, Str. Poarta Schei, 39, 1852 
II Şcoala Popazu, Str. Şaguna Andrei, mitropolit, 2, sec. XVIII 
III Fântână arteziană, în faţa Casei Armatei, sec. XIX 
IV Casa de editură Ciurcu, Str. Hirscher Apollonia, 1, Cetate, sec. XIX 
- clădiri cu destinaţie economică sau administrativă 
II Locuinţă şi spaţiu comercial, Str. Republicii, 2, 1583, 1787, sec. XIX 

- ansambluri urbane 
II Ansamblul urban „Blumăna-
Dealul Cetăţii”, Bd. Eroilor, str. 
Pictor Pop, str. Negoiu, str. Matei 
Basarab, str. Grădinarilor, str. 
Maniu Iuliu, str. Grozăvescu 
Traian, str. Dr. Cantacuzino, str. 
Cuza Al. I., str. Sitei, Str. 
Universităţii; SV- Dealul Morii, 
Str. Bisericii Române, str. Dealul 
de Jos, str. Eminescu Mihai, str. 
Iorga, sec. XVIII-XX 
II Ansamblul urban „Braşovul 
Vechi”, Bd. Eroilor, str. Eminescu 
Mihai, str. Dealul de Jos, str. 
Bisericii Române, str. Avram 
Iancu, str. Morii, str. Mihai 
Viteazul, str. Stadionului, str. 
Pictor Andreescu, str. Carierei, sec. 
XVIII-XX 
II Ansamblul „Dârste”, S - dealul 
Pleaşa, str. Meşotă Ioan, Dr., str. 
Bârsan Andrei, Fabrica de Bere; N 
- str. Gării 
II Ansamblul capelei fostului 
cimitir catolic, Bd. 15 Noiembrie, 
3, sec. XIX 
- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Ansamblul bisericii evanghelice 
„Blumăna”, Str. Cantacuzino Ion, 
doctor, 2, sec. XVIII-XIX 

- aşezări cu valoare 
arheologică 
I Situl arheologic de la 
Braşov, punct „Uzinele 
ASTRA” 
I Situl arheologic de la 
Braşov, punct „Dealul 
Sprenghi”, „Stadionul 
Municipal”, „Biserica Sf. 
Bartolomeu” 
I Situl arheologic de la 
Braşov, punct „Dealul 
Tâmpa”, Epoca medieval 
timpurie 
- ansambluri urbane 
II Ansamblul urban 
„Şcheii Braşovului”, NE 
- Şirul Beethoven, Aleea 
Brediceanu Tiberiu; NV 
- versantul sudic al 
dealului Warthe; S şi SV 
- versantul nordic al 
dealului Tâmpa, str. 
Constantin Brâncoveanu, 
Nisipului de Jos, 
Nisipului de Sus, Măcin, 
Colţul Putinarilor, Gen. 
Traian Moşoiu, sec. 
XIV-XX 
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II Moara veche de scoarţă, Str. Matei Basarab, 23, sec. XVIII 
II Azil de bătrâni, Str. Saftu Vasile Dr., 57, sec. XIX 
II Farmacia „La Harap”, azi locuinţă şi spaţiu comercial, Piaţa Sfatului, 13, sec. XVII-XIX 
II Fosta Cameră de Comerţ, azi Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Bd. Eroilor, 35, 1928-
1930 
- hoteluri 
IV Fostul hotel „Bucureşti” - loc memorial Alexandru Ioan Cuza, Str. Lungă, 5, Braşovul Vechi, 
1866 
- restaurante şi hanuri 
II Hanul „La Soarele de Aur”, azi Şcoala de muzică, Str. Buzoianu, colonel, 1, 1834 
II Hanul „La Vulturul de Aur”, azi Şcoala Populară de Arte, Str. Lungă, 1, sec. XVIII-XIX 
II Sală de spectacole, cafenea, restaurant „Reduta”, azi Centrul Cultural „Reduta”, Str. Hirscher 
Apollonia, 8, 1893 
IV Hanul Maria D. Orghidan, Str. Castelului, 91, sf. sec. XVIII 
IV Hanul „La îngerul auriu”, Str. Weiss Michael, 23, sec. XIX 
- palate, castele, conace 
II Palatul Poştelor, Str. Iorga Nicolae, 1, 1907 
II Palatul Safrano, Piaţa Sfatului, 23, sec. XIX 
II Conacul familiei Brâncoveanu – Prinzhaus, Str. Constantin Brâncoveanu, 46, sec. XVII, ref. 
1800 
- vile cu valoare arhitecturală 
II Vila Baiulescu, azi secţie a Bibliotecii Judeţene, Bd. Eroilor, 33, 1888-1889 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casă, Bd. 15 Noiembrie, 15, sec. XVIII 
II Casa Plecker, Str. Bariţiu Gh., 1, sec. XVI-XIX 
II Casa Rideli, Str. Bariţiu Gh., 2, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Bariţiu Gh., 3, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Bariţiu Gh., 4, sec. XVI-XIX 
II Casa Valentinus Hirscher, Str. Bariţiu Gh., 6, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Bariţiu Gh., 7, sec. XVI-XIX 
II Casa Sextil Puşcariu, Str. Bariţiu Gh., 12, sec. XIX 
II Casă, Str. Bariţiu Gh., 24, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Bariţiu Gh., 26, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 2- 4, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 3, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 5, cca.1800 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 6, cca.1800 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 9, cca.1800 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 10, sec. XVIII 

II Ansamblul bisericii „Sf. 
Treime”-Pe Tocile, Str. Saftu 
Vasile Dr., 57, sec. XIX-XX 
II Ansamblul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”, Piaţa Sfatului, 
3, sf. sec. XIX 
- porţi cu valoare arhitecturală 
II Poartă de lemn, Str. Piatra Mare, 
59, sec. XVIII 
- necropole, cimitire, edificii 
funerare 
II Ansamblul cimitirului 
evanghelic Braşovul Vechi, Str. 
Lungă, 2, sec. XVIII-XIX 
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II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 14, sec. XVI-XIX, 1798 
II Casa Friedrich Czell, Str. Bălcescu Nicolae, 15, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 19, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 21, sec. XVIII, 1829 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 22, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 23, sec. XVII-XX 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 24, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 32, prima jum. a sec. XIX 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 36, prima jum. a sec. XIX 
II Casa Johannes Honterus, Str. Bălcescu Nicolae, 40, sec. XV-XIX 
II Casa Friedrich Wolf, Str. Bălcescu Nicolae, 42, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 50, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 51, sec. XVIII 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 53, sec. XVIII 
II Cazarma Neagră, Str. Bălcescu Nicolae, 56, 1796; 1871-1873 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 61, 1818, 1910 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 63, cca.1800 
II Casă, Str. Bălcescu Nicolae, 65, sec. XVII 
II Casă, Str. Beckner Hans, 2, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Bisericii Sf. Nicolae, 11, 1787 
II Casă, Str. Bisericii Sf. Nicolae, 18, 1782 
II Casă, Str. Castelului, 5, sec. XIX 
II Casă, Str. Castelului, 6, cca.1800 
II Casă, Str. Castelului, 9, cca.1800 
II Casă, Str. Castelului, 10, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Castelului, 12, sec. XVIII 
II Casă, Str. Castelului, 14, 1786 
II Casă, Str. Castelului, 20, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Castelului, 22, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Castelului, 30, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Castelului, 31, sec. XVIII 
II Casă, Str. Castelului, 34, 1742, 1832, 1871 
II Casă, Str. Castelului, 53, sec. XVIII 
II Casă, Str. Castelului, 54, cca.1800 
II Casă, Str. Castelului, 59, sec. XVIII 
II Casă, Str. Castelului, 68, sec. XVIII 
II Casă, Str. Castelului, 72, 1801 
II Casă, Str. Castelului, 120, cca.1800 
II Casă, Str. Castelului, 126, înc. sec. XIX 
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II Casă, Str. Cerbului, 14, 1786 
II Casă, Str. Cerbului, 18, sec. XVIII 
II Casă, Str. Cerbului, 20, sec. XVIII 
II Casă, Str. Cerbului, 22, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Cerbului, 23, sec. XVIII 
II Casă, Str. Cerbului, 30, sec. XVI, cca.1800 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 8, sec. XIX 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 21, cca.1800 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 26, sec. XVIII 
II Casă şi poartă de lemn, Str. Constantin Brâncoveanu, 35, sec. XVIII 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 36, sec. XVIII 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 39, sec. XVIII 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 40, 1731 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 42, sec. XVIII 
II Casă, Str. Constantin Brâncoveanu, 48, sec. XVIII 
II Casa familiei Brâncoveanu, Str. Constantin Brâncoveanu, 51, sec. XVIII 
II Casă, Str. Coresi Diaconul, 2, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Coresi Diaconul, 4, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Coresi Diaconul, 6, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. de Mijloc, 2, sec. XVIII 
II Casă, Str. de Mijloc, 47, 1681 
II Casa parohială evanghelică a bisericii „Sf. Martin”, Str. Dealul de Jos, 14, sec. XVIII 
II Casă, Str. Dinicu Grigoraş, 1, sec. XVIII 
II Casă, Piaţa Enescu, 2, 1779 
II Casă, Piaţa Enescu, 6, sf. sec. XIX 
II Casă, Piaţa Enescu, 7, 1769 
II Casă, Piaţa Enescu, 12, sec. XVIII 
II Casă, Str. Gott Johann, 5, sec. XVII 
II Casă, Str. Hirscher Apollonia, 3, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Hirscher Apollonia, 4, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Hirscher Apollonia, 6, sec. XVII, sec. XIX 
II Casă, Str. Hirscher Apollonia, 9, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Curtea Honterus Johannes, 4, 1780 
II Fosta casă a Rectorului, azi locuinţă, Curtea Honterus Johannes, 6, 1772 
II Fosta casă a Rectorului, azi locuinţă, Curtea Honterus Johannes, 7, 1772 
II Fosta casă a Rectorului, azi locuinţă, Curtea Honterus Johannes, 8, 1772 
II Casa paraclisierului, Curtea Honterus Johannes, 9, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Lacea Constantin, 26, 1787 
II Casă, Str. Lacea Constantin, 39, sec. XVIII 
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II Casa îngrijitorului, Str. Lungă, 2, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 15, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 17, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 23, cca. 1800 
II Casă, Str. Lungă, 24, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 26, 1777 
II Casă, Str. Lungă, 31, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 32, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 33, cca.1800 
II Casă, Str. Lungă, 58, 1795 
II Casă, Str. Lungă, 69, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 70, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 82, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 86, sec. XVIII 
II Casa Michael Hann, Str. Lungă, 87, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 93, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 96, 1788 
II Casă, Str. Lungă, 97-99, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Lungă, 102, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 113, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 115, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 116, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 120, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 121, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 134-136, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 139, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 147, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Lungă, 150, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Lungă, 158, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 167, 1848 
II Casă, Str. Lungă, 175, sec. XIX 
II Casă, Str. Lungă, 180, 1785 
II Casă, Str. Lungă, 202, sec. XVIII 
II Casă, Str. Lungă, 242, sec. XVIII 
II Casă, Str. Maniu Iuliu, 3, sec. XVIII 
II Casă, Str. Maniu Iuliu, 20, sec. XVIII 
II Casă, Str. Moşoiu Traian, general, 2, sec. XVIII 
II Casa Lazar, Str. Mureşenilor, 15, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Mureşenilor, 23, sec. XVI-XIX 
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II Casă, Str. Mureşenilor, 25, sec. XIX 
II Cercul Ofiţerilor, azi Casa Armatei, Str. Mureşenilor, 29, 1936-1937 
II Casă, Str. Neajlov, 7, sec. XVIII 
II Casă, Str. Pajiştei, 5, 1887 
II Casă, Str. Pajiştei, 17, sec. XVIII 
II Casă, Str. Pajiştei, 62, sec. XVIII 
II Casă, Str. Pajiştei, 66, sec. XVIII 
II Casa Grid, Str. Pe Tocile, 2, 1773 
II Casă şi poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 26, sec. XVIII 
II Casă şi poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 33, sec. XVIII 
II Casă şi poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 73, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Pe Tocile, 110, sec. XVIII 
II Casă şi poartă, Str. Pe Tocile, 116, sec. XVIII 
II Casă, Str. Pe Tocile, 158, sec. XVIII 
II Casă şi poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 164, sec. XVIII 
II Casă, Str. Piatra Mare, 61, sec. XVIII 
II Casă, Str. Poarta Schei, 2, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 3, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 4, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 5, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 6, sec. XVIII 
II Casă, Str. Poarta Schei, 7, sec. XVIII 
II Casă, Str. Poarta Schei, 8, sec. XIX 
II Casa Gottlieb Fleischer, Str. Poarta Schei, 9, sec. XVI, ref. 1880 
II Casă, Str. Poarta Schei, 10, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 12, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 13, cca. 1700 
II Casă, Str. Poarta Schei, 15, sec. XVI, sec. XVIII, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 16, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 18, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 19, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 20, 1830 
II Casă, Str. Poarta Schei, 21, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Str. Poarta Schei, 22, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 23, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 24, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 25, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 26, sec. XIX 
II Casă, azi birouri ale Comunităţii evreieşti, Str. Poarta Schei, 27, sec. XIX 
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II Casă, Str. Poarta Schei, 28, sec. XVIII 
II Casă, azi birouri, Str. Poarta Schei, 31, sec. XIX 
II Casă, Str. Poarta Schei, 33, cca.1700 
II Casă, Str. Poarta Schei, 37, 1783 
II Casă, Str. Podul lui Grid, 6, sec. XVIII 
II Casă, Str. Postăvarului, 10, sec. XVIII 
II Casă, Str. Postăvarului, 22, sec. XVIII 
II Casă, Str. Postăvarului, 24, cca.1800 
II Casă, Str. Postăvarului, 31, sec. XVIII 
II Casă, Str. Postăvarului, 36, sec. XVII 
II Casă, Str. Postăvarului, 37, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Postăvarului, 42, sec. XVIII-XX 
II Casă, Str. Postăvarului, 66, sec. XVIII-XX 
II Casă, Str. Prundului, 19, sec. XVII 
II Casă, Str. Prundului, 25, sec. XVIII 
II Casa Nicolae Teclu, Str. Prundului, 41, sec. XVIII 
II Casa Nicolae Ciurcu, Str. Prundului, 57, sec. XVIII 
II Casă, Str. Republicii, 1, sec. XIX 
II Casă, Str. Republicii, 4, sec. XVI-XVII 
II Casă, Str. Republicii, 8, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Republicii, 15, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Republicii, 18, sec. XVIII 
II Casă, Str. Republicii, 22, sec. XVI, 1799, 1837 
II Casă, Str. Republicii, 29-31, sec. XVIII 
II Casă, Str. Republicii, 33, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Republicii, 35, cca.1800 
II Casă, Str. Republicii, 38, sec. XVIII 
II Casă, Str. Republicii, 48, sec. XVIII (locuinţa), sec. XIX (vitrina) 
II Casă, Str. Richter Paul, 2, sec. XVIII 
II Casă, Str. Richter Paul, 9, sec. XVIII 
II Casă, Str. Richter Paul, 11, sec. XVIII 
II Casă, Str. Roth Stefan Ludwig, 3, sec. XVIII-XIX 
II Casă, Str. Sadoveanu Mihail, 18, sec. XVIII 
II Casă, Str. Saftu Vasile Dr., 3-5, 1753 
II Casă şi poartă, Str. Saftu Vasile Dr., 27, 1800-1850 
II Casă, Str. Saftu Vasile Dr., 42, 1800-1850 
II Casă, Str. Saftu Vasile Dr., 77, sec. XVIII 
II Casa Albrichsfeld, Piaţa Sfatului, 1, 1587, sec. XIX, sec. XX 
II Casă, Piaţa Sfatului, 2, sec. XVI-XX 



 233

II Casa Czeides, Piaţa Sfatului, 4, sec. XVI-XVIII 
II Casa Wallbaum, Piaţa Sfatului, 5, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Piaţa Sfatului, 6, sec. XVI-XIX 
II Casa Mandl, Piaţa Sfatului, 7, sec. XIX 
II Casă, Piaţa Sfatului, 8, sec. XVI-XIX 
II Casa din curte, Piaţa Sfatului, 10, sec. XVIII 
II Casă, Piaţa Sfatului, 12, sec. XVII-XIX 
II Casă, pe locul primei farmacii a oraşului, Piaţa Sfatului, 17, sec. XVIII 
II Casa Filstich-Plecker, Piaţa Sfatului, 18, sec. XVI-XVIII 
II Casa Stefanovitsch, Piaţa Sfatului, 19, sec. XIX 
II Casă, Piaţa Sfatului, 21, sec. XV-XX 
II Casă, Piaţa Sfatului, 22, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Piaţa Sfatului, 24, sec. XVIII-XIX 
II Casa Seuler, Piaţa Sfatului, 27, sec. XVI-XVIII 
II Casă, Piaţa Sfatului, 28, sec. XVI-XIX 
II Casă, Piaţa Sfatului, 29, sec. XVI-XIX 
II Casă, Str. Ţibleş, 8, sec. XVIII 
II Casa Barac, Piaţa Unirii, 3, sec. XVIII 
II Casă, Piaţa Unirii, 12, sec. XVIII, 1857 
II Casă, Str. Vrancei, 3, 1733 
II Casă, Str. Weiss Michael, 10, sec. XVIII 
IV Casa Ştefan Demeter, Str. Bariţiu Gh., 28, sf. sec. XVIII 
IV Casa Cincinat Pavelescu, Str. Bălcescu Nicolae, 26, Cetate, sec. XVIII-XIX 
IV Casa Adolf Meschendörfer, Şirul Beethoven, 1, Cetate, sec. XVIII 
IV Casa Dumitru Orghidan, Str. Birt Ilie, căpitan, 11, Şchei, sec. XIX 
IV Casa căpitanului Ilie Birt, Str. Birt Ilie, căpitan, 34, Şchei, Pe Tocile, 19A, sec. XIX 
IV Casa Adolf şi Harald Meschendörfer, Str. Demetrescu Traian, 13, Blumăna, sec. XX 
IV Casa Andrei Mureşianu şi Constantin Secăreanu, Str. Castelului, 38, Cetate, sec. XIX 
IV Casa negustorului Radu Pascu, Str. Castelului, 41, Cetate, sec. XIX 
IV Casa Lang, Str. Castelului, 57, Cetate, sec. XVIII 
IV Casa David Iordache, Str. Hirscher Apollonia, 14, Cetate, sec. XIX 
IV Casa Bucur Pop, Str. Hirscher Apollonia, 18, Cetate, sf. sec. XVIII 
IV Casa Radu Olteanu, Str. Iorga Nicolae, 4, Blumăna, sec. XX 
IV Casa Constantin Lacea, Str. Lacea Constantin, 6, Şchei, sec. XVIII 
IV Casa Lucian Blaga, Str. Lacea Constantin, 10, Şchei, sec. XIX 
IV Casa artistului plastic Irina Lukasz, Str. Lungă, 10, Braşovul Vechi, sec. XX 
IV Casa artistului plastic Mattis Teutsch, Str. Lungă, 143, Braşovul Vechi, sec. XX 
IV Casa pictorului Ştefan Mironescu, Str. Mironescu Ştefan, 6, sec. XX 
IV Casa Karl Hübner, Str. Olteniei, 1, sec. XX 
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- case parohiale 
II Casa parohială evanghelică, Str. Cantacuzino Ion, doctor, 2, 1777 
II Casa parohială a bisericii romano-catolice, Str. Mureşenilor, 19, sec. XVI-XIX 
II Casa parohială a bisericii „Sf. Treime”-Pe Tocile, Str. Saftu Vasile Dr., 59, 1800-1850 
II Casa parohială, Piaţa Sfatului, 3, sf. sec. XIX, cu pivniţe, sf .sec. XVIII 
- porţi cu valoare arhitecturală 
II Poartă, Str. Cantacuzino Ion, doctor, 2, sec. XIX 
II Poartă de lemn, Str. Castelului, 55, sec. XIX 
II Poartă de lemn, Str. Costiţei, 13, sec. XVIII 
II Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 15, 1837 
II Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 20, sec. XVIII 
II Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 34, sec. XVIII 
II Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 83, sec. XVIII 
II Poartă de lemn, Str. Pe Tocile, 124, sec. XVIII 
- busturi 
III Bustul lui Şt. O. Iosif, Parcul Central, sec. XX 
- statui 
III Statuia lui Johannes Honterus, lângă faţada sudică a Bisericii Negre, Curtea Honterus 
Johannes, 7, 1898 
- troiţe 
IV Troiţele „La cele două cruci”, Str. Curcanilor, 29, Şchei, 1869 
IV Troiţă cu cruce de piatră, Str. Pajiştei, 61, Şchei, 1887 
- cruci 
IV Troiţa Junilor Roşiori (a Junilor Bătrâni) sau Crucea din Varişte, Str. Învăţătorilor, la 
intersecţia cu Str. Varişte, 1810 
IV Cruce de piatră, la intersecţia Str. Pajiştei cu Str. Dr. Saftu Vasile, sec. XVIII 
IV Troiţa Junilor Roşiori, pe dealul Warthe, lângă drumul spre Poiana Braşov, sec. XIX 
IV Crucea din Cutun, Str. Bariţiu Gh., 12, în cimitirul Bisericii „Sf. Treime”-Cetate, 1292 
IV „Crucea Muşicoiului”, Str. Curcanilor, Şchei, pe Dealul Goriţa, 1671 
IV Crucea de la Ştim (Crucea din Gruiu), Str. Curcanilor, 20, Şchei, 1781 
IV Crucea Junilor Curcani, Str. Curcanilor, 46, Şchei, 1671 
IV Crucea de pe Cacova, Str. Moşoiu Traian, general, 22, Şchei, sec. XVIII 
IV Cruce de piatră, Str. Moşoiu Traian, general, 46, Şchei, 1887 
IV Cruce de piatră, Str. Varişte f.n., Coasta, 1713 
- necropole, cimitire, edificii funerare 
IV Criptă, Str. Cantacuzino Ion, doctor, 2, în cimitirul bisericii evanghelice „Blumăna”, sec. XIX 
IV Cimitirul bisericii evanghelice „Blumăna”, Str. Cantacuzino Ion, doctor, 2, sec. XVIII-XIX 
IV Mormântul lui Virgil Oniţiu, Str. Lacea Constantin, 2, în cimitirul Groaver, sec. XIX 
IV Mormântul lui Andrei Mureşianu, Str. Lacea Constantin, 2, în cimitirul Groaver, sec. XIX 
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IV Cimitir, Str. Lungă, 2, Braşovul Vechi, sec. XVIII 
IV Cimitirul bisericii „Sf. Treime”, Str. Saftu Vasile Dr., 57, sec. XIX-XX 
IV Mausoleul Eroilor din 1918, Str. Saftu Vasile Dr., 57, 1920-1940 
- parcuri 
II Parc, Bd. 15 Noiembrie, 3, sec. XIX 

Predeal - biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica Mare, Str. Mănăstirii, 12, 1833 
II Biserica „Sf. Nicolae”, Str. Mănăstirii, 12, 1819 
II Chilii, Str. Mănăstirii, 12, sec. XIX 
II Turn-clopotniţă, Str. Mănăstirii, 12, sec. XIX 
- case parohiale 
II Casă parohială, Str. Mănăstirii, 12, sec. XIX 
- monumente 
III Monumentul poetului Mihai Săulescu, D.N.1, la ieşirea spre Timiş, 1924 
III Monumentul Eroilor Ceferişti, Parcul Central, sec. XX 

- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Mănăstirea Predeal, Str. 
Mănăstirii, 12, 1819 

- 

Cristian - biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Str. Popovici Stoica, 17, 1795 
II Sala comunală evanghelică, azi căminul cultural, Str. Republicii, 103, 1927 
- clădiri cu destinaţie culturală sau pentru învăţământ 
II Fosta şcoală confesională evanghelică, azi şcoală generală, Str. Libertăţii, 12, 1877-1879 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa Georg Baltres, Str. Morii, 17, 1811 
II Casă, Str. Morii, 41, sec. XVIII 
II Casa Simon Schmidts, Str. Republicii, 62, sec. XVIII 
II Casa Kurt Boltres, Str. Republicii, 77, sec. XVIII 
- necropole, cimitire, edificii funerare 
IV Cimitirul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, Str. Popovici Stoica, 17 

- biserici şi alte construcţii cu 
funcţie ecleziastică 
II Ansamblul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”, Str. Popovici 
Stoica, 17, sec. XVIII 

- 

Ghimbav - biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Biserica „Sf. Treime”, Str. Iancu Avram, 316, 1780 
II Biserica „Sf. Treime”, Str. Iancu Avram, 316, 1780 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casă, 85, sec. XVIII 
II Casă, Str. Nouă, 259, 1789 
II Casă, Str. Pieţii, 75, sec. XVIII 
II Casă, 85, sec. XVIII 
II Casă, Str. Nouă, 259, 1789 
II Casă, Str. Pieţii, 75, sec. XVIII 

- - 

Azuga - clădiri cu destinaţie economică sau administrativă - - 
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II Casa cu parter comercial Ion Vasilescu, Str. Independenţei, 11, cca. 1910 
II Casa cu parter comercial Ion Taraş, Str. Independenţei, 13, înc. sec. XIX 
II Casă, Str. Independenţei, 22, 1890 
II Casa Ion Seu, Str. Parcului, 9, înc. sec. XX 
II Casa Nicolae Irimia, Str. Parcului, 15, înc. sec. XX 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa, azi birouri A.D.P., Str. Brânduşei, 1, sf. sec. XIX 
II Casa Lucian Marcu, Str. Clăbucet, 2A, înc. sec. XX 
II Casa Petre Tibeică, Str. Clăbucet, 10, înc. sec. XX 
II Casa cu prăvălie, Str. Independenţei, 27, înc. sec. XX 
II Căşeria lui Ghimbăşanu, azi locuinţă, Str. Muncii, 29, 1878 

Buşteni - clădiri cu destinaţie culturală sau pentru învăţământ 
II Şcoala, ulterior Biblioteca orăşenească, azi Casa de Cultură, Bd. Libertăţii, 93, 1887, 
reconstituită 1986 
- clădiri cu destinaţie economică sau administrativă 
II Hale de producţie, azi ateliere mecanice, Str. Telecabinei, 47, 1880 
II Hale de producţie, azi săli de sport, Str. Telecabinei, 49, 1920-1940 
II Case de serviciu în incinta fabricii, azi locuinţe şi spaţii comerciale, Str. Telecabinei, 49, 1920 
II Anexe gospodăreşti ale coloniei fabricii de hârtie, Str. Telecabinei, 50, 1900 
II Colonia muncitorească a Fabricii de Hârtie, Str. Telecabinei, 51, 1900 
II Blocuri muncitoreşti, Str. Telecabinei, 59, 1880 
- vile cu valoare arhitecturală 
II Vila Borneanu, azi grădiniţă, Str. Panduri, 42, 1910 
II Vila „Piscului”, Str. Şoimului, 5, înc. sec. XX 
II Vila Aura Buzescu - Vila „Parc”, Str. Victoriei, 7, 1920 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa Alexandru Popescu, Bd. Libertăţii, 234, înc. sec. XX 
II Casa, azi Casa de odihnă a preoţilor, Bd. Libertăţii, 250, înc. sec. XX 
IV Casa esteticianului şi filozofului Tudor Vianu, localitatea Poiana Ţapului, oraş Buşteni, Str. 
Aluniş, 11, Cartier Zamora, sec. XIX 

- clădiri cu destinaţie economică 
sau administrativă 
II Ansamblul Fabricii de Hârtie, 
Str. Telecabinei, 47-59, 1880 

- 

Râşnov - - ansambluri urbane 
II Ansamblul „Str. Ion Luca 
Caragiale”, Str. Caragiale Ion 
Luca, între str. Izvorului şi str. 
Şoimului, ambele laturi ale străzii, 
sec. XVIII-XIX. 
II Ansamblul „Str. Cetăţii”, Str. 
Cetăţii, str. Şoimului, ambele laturi 

- 
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ale străzilor, sec. XVIII-XIX 
II Ansamblul „Str. Florilor”, Str. 
Florilor, între str. Armata Română 
şi str. Mihai Viteazul, ambele laturi 
ale străzii, sec. XVIII-XIX 
II Ansamblul „Pe Dobrice”, Str. 
Horea, str. Cloşca, str. Crişan, 
ambele laturi ale străzilor, sec. 
XVIII-XIX 
II Ansamblul „Piaţa Unirii”, Piaţa 
Unirii, nr. 1-22, sec. XVIII-XIX 
II Ansamblul „Str. Ion Creangă”, 
Str. Creangă Ion, ambele laturi ale 
străzii, sec. XVIII-XIX 

Sinaia - biserici şi alte construcţii cu funcţie ecleziastică 
II Capelă romano-catolică, Str. Telecabinei, 5, sf. sec. XIX 
- vile cu valoare arhitecturală 
II Vila Saşa Romano - Vila „Florilor”, Str. Aman Theodor, 7, înc. sec. XX 
II Vila Dr. Emil Glinceanu - Vila „Bujorul”, Str. Aman Theodor, 10, prima jum. a sec. XX 
II Vila Constantin Pandele, Str. Aman Theodor, 11, înc. sec. XX 
II Vila Petre Negulescu, Str. Aosta, 16, înc. sec. XX 
II Vila George Enescu, Str. Aosta, 17, înc. sec. XX 
II Vila „Doina Peleşului”, Str. Aosta, 27, înc. sec. XX 
II Vila Filippo Dozzi, Str. Avram Iancu, 35, sf. sec. XIX 
II Vila Giaccomo Mosca, Str. Avram Iancu, 38, sf. sec. XIX 
II Vila Dumitru Juncu, Str. Avram Iancu, 57, înc. sec. XX 
II Vila Oteteleşeanu, Bd. Carol, I, 38, sf. sec. XIX 
II Vila Clementina Scanarei - Vila „Brazi”, Str. Cuza Vodă, 24, înc. sec. XX 
II Vila „Cerbul”, Str. Doja Gheorghe, 6, înc. sec. XX 
II Vila Vasilescu – Duca, Str. Furnica, 18, înc. sec. XX 
II Vila Vasilescu – Duca, Str. Furnica, 20, 1920 
II Vila „Carola”, Str. Goga Octavian, 19, 1900 
II Vila „Şoimilor” - azi Casa de copii, Str. Ionescu Take, 1, sf. sec. XIX 
II Vila Alexandru Nabetide - Vila „Mesteacănul”, Str. Kogălniceanu Mihail, 9, 1930 
II Vila Nicolae Angelescu - Vila „Stejarul”, Str. Kogălniceanu Mihail, 11, 1930 
II Vila Statie Ciortan, Str. Kogălniceanu Mihail, 16, 1920 
II Vila Alexandrina Anghelescu, Str. Kogălniceanu Mihail, 22A, 1900 
II Vila Rudolf Knopp, Str. Kogălniceanu Mihail, 32, 1930 
II Vila Simu - Vila „Retezat”, Str. Kogălniceanu Mihail, 44, 1903-1911 

- ansambluri urbane 
II Ansamblul urban I, Delimitare 
cf. PUG avizat 
II Ansamblul urban II, Delimitare 
cf. PUG avizat 

- 
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II Vila Elena Mironescu, azi Casa de copii, Str. Mănăstirii, 11, 1895 
II Vila „Retezat”, Str. Mănăstirii, 13A, înc. sec. XX 
II Vila „1 Mai”, Str. Mănăstirii, 15, înc. sec. XX 
II Vila Crainic, azi anexă a Spitalului de copii, Str. Telecabinei, 3, înc. sec. XX 
- case cu valoare arhitecturală 
II Casa Alexandru Cobzaru, Str. Aosta, 12, înc. sec. XX 
II Casa Dimitrie Sfetescu, Aleea Arinilor, 2, 1890 
II Casa Ion Bălan, azi birouri Primărie, Aleea Arinilor, 4, 1920 
II Casa Paraschiva Demetrescu, Str. Avram Iancu, 8, sf. sec. XIX 
II Casa Doina Marian, Str. Avram Iancu, 37, sf. sec. XIX 
II Casa Cornelia Coman, Str. Avram Iancu, 42, sf. sec. XIX 
II Casa Constantin Davidescu, Str. Avram Iancu, 44, 1890 
II Casa Vasile Manole, Str. Avram Iancu, 46, 1890 
II Casa Irina Butnaru, Str. Avram Iancu, 48, înc. sec. XX 
II Casa Dumitru Economu, Str. Avram Iancu, 50, sf. sec. XIX 
II Casa Vlad Bădulescu, Str. Avram Iancu, 52, sf. sec. XIX 
II Casa Constantin Drăghici, Str. Avram Iancu, 54A, sf. sec. XIX 
II Casa Constantin Dobrogeanu-Gherea, Str. Caragiale Ion Luca, 3, sf. sec. XIX-înc. sec. XX 
II Casa George Mandrea, Bd. Carol I, 40, sf. sec. XIX 
II Casa Albert Litman, Bd. Carol I, 42, 1890 
II Casa George Ionescu, Bd. Carol I, 43, 1881 
II Casa Radu Mavrodineanu, Bd. Carol I, 44, sf. sec. XIX 
II Casa Slătineanu, azi B.C.R. - filiala Sinaia, Bd. Carol I, 49, sf. sec. XIX 
II Casa, azi secţie a Spitalului de copii Sinaia, Bd. Cuza Vodă, 1, 1910 
II Casa Pencovici, azi Spitalul de copii Sinaia, Str. Cuza Vodă, 1, înc. sec. XX 
II Casa Viorica Kogălniceanu, Str. Cuza Vodă, 5, sf. sec. XIX 
II Casa Boteanu, Str. Cuza Vodă, 14, înc. sec. XX 
II Casa de Cultură Orăşenească, Str. Cuza Vodă, 20, sf. sec. XIX 
II Casa Filittis, Str. Cuza Vodă, 22, sf. sec. XIX 
II Casa Coleta Zentilini, Str. Cuza Vodă, 26, sf. sec. XIX 
II Casa Ion Drosescu, azi Casa de copii, Str. Furnica, 5, înc. sec. XX 
II Casa Nicolae Cristescu, Str. Kogălniceanu Mihail, 24, înc. sec. XX 
II Casa Dan Trif, Str. Schiorilor, 14, 1885 
II Casa Vasile Boerescu, Str. Vlahuţă Alexandru, 1, sf. sec. XIX 
II Casa Augustin Mesian şi Dumitru Pastia, Str. Vlahuţă Alexandru, 4A, sf. sec. XIX 
II Casa Vasile Simion, Str. Vlahuţă Alexandru, 6, 1885 
II Casa Ion Bogdan, Str. Vlahuţă Alexandru, 8, 1885 
II Casa Maria Dumitrescu, Str. Vlahuţă Alexandru, 10, sf. sec. XIX 
II Casă, Str. Vlahuţă Alexandru, 12, 1931 
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IV Casa criticului literar şi omului politic Constantin Dobrogeanu-Gherea, Str. Caragiale Ion 
Luca, 3, sf. sec. XIX 
IV Casa compozitorului George Enescu, Str. Enescu George, 3, 1922-1923 
- cruci 
IV Crucea de mormânt a lui Badea Cârţan, Cimitir, cartier Izvoru rece, 1911 

 
Tabelul 5. Situaţia privind starea de viabilitate a drumurilor naţionale din sistemul urban Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov, 

la data de 31.12.2007 
 

Lungime pe tipuri de 
îmbrăcăminţi (m) Categorie drum Forma de relief 

Nr. 
crt. 

Denumire 
drum 

Lung. 
totală (m) 

Lung. 
zona 

studiată 
(m) 

Sector 
(m) Beton 

asfalt 
(IA) 

Beton 
ciment 
(BC) 

Îmbrăc. 
asfaltice 
uşoare 
(IAU) 

Sector cu 
3 benzi 

(m) 

Sector 
cu 4 

benzi 
(m) 

Judeţ/Muni
c./ 

Localite 
sector 

 
 

Starea de 
viabilitate Euro 

(m) 
Princip. 

(m) 
Secun. 

(m) 

Şes 

D
eal 

M
unte 

1 

DN 13 
Limita Jud. 
BRAŞOV - 

TG. MUREŞ 
(DN 15) 

168885 10023 0+000 
10+023 10023     BV 

 FB 10023 10023   10023  

117+140 
138+000 20860     

PH 
Sinaia - 
Azuga 

B 20860 20860    20860 

138+000 
138+830 830     

BV 
Lim. Jud. 
Prahova 
Predeal 

FB 830 830    830 

138+830 
144+010 5180     BV 

Predeal FB 5180 5180    5180 

144+010 
144+142 132     

BV 
Predeal 

Timisu de 
Sus 

FB 132 132    132 

144+142 
146+000 1858   1858  

BV 
Predeal 

Timisu de 
Sus 

FB 1858 1858    1858 

2 
DN 1 

Bucureşti - 
Ploieşti - 

Braşov - Sibiu 
- Sebeş - Alba 

Iulia - Cluj 
Napoca – 

Oradea - Borş 
 

643271 61230 

146+000 
147+280 1280     

BV 
Predeal 

Timisu de 
Sus 

FB 1280 1280    1280 
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147+280 
147+543 263   263  

BV 
Predeal 

Timisu de 
Sus 

FB 263 263    263 

147+543 
147+920 337   337  

BV 
Timisu de 

Sus 
FB 337 337    337 

147+920 
152+982 5062     

BV 
Timisu de 

Sus 
FB 5062 5062    5062 

152+982 
155+460 2478     

BV 
Timisu de 
Sus Timisu 

de Jos 

FB 2478 2478   2478  

155+460 
158+285 2825     

BV 
Timisu de 

Jos 
FB 2825 2825   2825  

158+285 
159+600 1315     

BV 
Timisu de 
Jos Braşov 

FB 1315 1315   1315  

159+600 
159+950 350     

BV 
Braşov 

M 
B 350 350   350  

159+950 
160+720 770    770 

BV 
Braşov 

M 
B 770 770   770  

160+720 
161+300 580     

BV 
Braşov 

M 
B 580 580   580  

161+300 
167+380 6080    6080 

BV 
Braşov 

M 
B 6080 6080   6080  

167+380 
167+850 470   470  

BV 
Braşov 

M 
B 470 470   470  

167+850 
173+375 5525    5525 

BV 
Braşov 

M 
B 5525 5525   5525  

173+375 
174+000 625    625 

BV 
Braşov 

Ghimbav 
B 625 625   625  
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174+000 
176+950 2950    2950 BV 

Ghimbav B 2950 2950   2950  

176+950 
178+410 1460    1460 

BV 
Ghimbav 
Codlea 

B 1460 1460   1460  

3 

DN 11 
Braşov 

(DN 1) Târgu 
Secuiesc - Oituz 
- Oneşti Bacău 

(DN 2) 

178823 3413 0+000 
3+413 3413     

BV 
Braşov 

M 
B 3413 3413   3413  

114+879 
118+742  5792    

BV 
Tohanu Nou 

Râşnov 
B 5792 5792   5792  

118+742 
119+309  567    BV 

Râşnov B 567 567   567  

119+309 
121+330 2021     BV 

Râşnov B 2021 2021   2021  

121+330 
121+449 119     

BV 
Râşnov 
Cristian 

B 119 119   119  

121+449 
123+150  1701    

BV 
Râşnov 
Cristian 

B 1701 1701   1701  

123+150 
123+235  85    BV 

Cristian B 85 85   85  

123+235 
125+600 2365     BV 

Cristian B 2365 2365   2365  

125+600 
128+250 2650     

BV 
Cristian 
Braşov 

B 2650 2650   2650  

4 

DN 73 
Piteşti 
(DN 7) 

Câmpulung 
Muscel - 
Râşnov - 
Cristian 
Braşov 
(DN 1) 

132800 17921 

128+250 
132+800 

 
4550     BV 

Braşov B 4550 4550   4550  

0+000 
0+850 850     BV 

Predeal B   850   850 

0+850 
5+860 5010     

BV 
Predeal 

Pârâul Rece
B   5010   5010 

5 DN 73 A 
Predeal 
(DN 1) 
Râşnov - 
Zărneşti 
Şercaia 

68275 25600 

5+860 
6+540 680     BV 

Pârâul Rece B   680   680 
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6+540 
12+000 5460     

BV 
Pârâul Rece 

Râşnov 
B   5460   5460 

12+000 
17+800  5800    

BV 
Pârâul Rece 

Râşnov 
B   5800   5800 

17+800 
18+236  436    BV 

Râşnov B   436   436 

18+236 
18+643 407     BV 

Râşnov B   407   407 

18+643 
19+340  697    BV 

Râşnov B   697   697 

19+340 
19+910 570     BV 

Râşnov B   570   570 

19+910 
20+975      

BV 
Râşnov 

suprapus DN 
73 

B       

20+975 
21+035 60     BV 

Râşnov B   60  60  

21+035 
21+761  726    BV 

Râşnov B   726  726  

21+761 
22+980 1219     BV 

Râşnov B   1219  1219  

(DN 1) 
 

 
 

22+980 
25+600 

 

2620     
BV 

Râşnov 
Zărneşti 

B   2620  2620  

6 

DN 71 
DN 7 Bâldana - 

Târgovişte - 
Pucioasa Sinaia 

(DN 1) 
 

109905 7387 102+518 
109+905 7387     PH 

Sinaia B   7387   7387 

0+000 
12+050 12050     

BV 
Braşov 

M 
B   12050   12050 7 

DN 1 E 
(DN 1) Braşov 
Poiana Braşov 

Râşnov 

22100 22100 

12+050 
17+000 4950     

BV 
Braşov 

M 
FB   4950   4950 



 243

17+000 
19+000 2000     

BV 
Poiana 
Braşov 
Râşnov 

FB   2000   2000 

19+000 
22+100 3100     

BV 
Poiana 
Braşov 
Râşnov 

FB   3100   3100 

0+000 
0+800 800     BV 

Cristian B   800  800  

0+800 
3+100 2300     

BV 
Cristian 

Ghimbav 
B   2300  2300  

3+100 
4+541 1441     BV 

Ghimbav B   1441  1441  8 
DN 73 B 

Cristian (DN 73) 
Ghimbav (DN 1) 

4590 4590 

4+541 
4+590 49     

BV 
Ghimbav 
Intersecţie 

DN 1 

B   49  49  

9 Total  152264  136460 15804 0 2928 17410   94516 94516 58612 0 67929 84335 
 

Tabelul 6. Situaţia privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 
la data de 31.12.2007 

 

Lungime pe tipuri de îmbrăcăminţi (m) 

Nr. 
crt. Denumire drum Lung. 

totală (m) 

Lung. 
zona 

studiată 
(m) 

Sector 
(m) Imbrăc. 

asfalt 
(IA) 

Beton 
ciment 
(BC) 

Pavaj 
(PV) 

Îmbrăc. 
asfaltice 
uşoare 
(IAU) 

Pietr. 
(P) 

De 
pământ 

(DP) 

Localităţi 
între care este 

cuprins 
sectorul 

Starea de 
viabilitate 

În adminis. 
mun. 
oraş 
judeţ 

Categ. Relief 

0+000 
6+800    6800   Ghimbav - 

Braşov B J P D 

6+800 
7+500  700     Ghimbav - 

Braşov B J P D 1. DJ 103 C 
Ghimbav - Braşov 

8180 8180 

7+500 
8+180    680   Ghimbav - 

Braşov B J P D 

2. 
DJ 112 A 

Hărman – Bod – Hălchiu 
– Codlea - Vulcan 

38980 2088 36+892 
38+980    2088   Codlea - 

Vulcan M J P M 

3. DJ 112 B 
Cristian - Vulcan 

5030 3476 0+000 
3+476    3476   Cristian - 

Vulcan B J P M 
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4. 
DJ 103 

Braşov – Sâmpetru – 
Bod – lim. Jud. Covasna 

17987 3056 0+000 
3+056 3056      Braşov B M P D 

5. 

DJ 103 A 
Braşov – Cărpiniş – 
Târlungeni – Zizin – 

Dălghiu – Vama 
Buzăului – Acriş - lim. 

Jud. Covasna 

48050 2311 0+000 
2+311 2311      Braşov B M P D 

0+000 
2+500 2500           

6. 
DJ 102 P 

Predeal (DN 1) – 
Cabana Trei Brazi 

5072 5072 2+500 
5+072    2572   Predeal B M P M 

0+000 
3+000     3000  Sinaia M M P M 

3+000 
8+700     5700  Jud. 

Dâmboviţa P J P M 7. 

DJ 713 
DN 71 (Sinaia) - Sinaia - 
Limita jud. Dâmboviţa 

(km 3+000) - Limita jud. 
Dâmboviţa (km 8+700) - 
Şaua Dichiului  

16000 16000 

8+700 
16+000     7300  Sinaia P M P M 

8. 
DJ 713 B 

DJ 713 – Cabana Piatra 
Arsă 

1000 1000 0+000 
1+000     1000  Sinaia  

P M P M 

9. Total  41183  7867 700 0 15616 17000 0      

 
Tabelul 7. Situaţia privind starea de viabilitate a drumurilor comunale din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov 

la data de 31.12.2007 
 

Lungime pe tipuri de îmbrăcăminţi (m) 

Nr. 
crt. Denumire drum 

Lung. 
totală 
(m) 

Lung. 
zona 
stud. 
(m) 

Sector 
(m) Beton 

asfalt 
(IA) 

Beton 
ciment 
(BC) 

Pavaj 
(PV) 

Îmbrăc. 
asfaltice 
uşoare 
(IAU) 

Pietr. 
(P) 

De 
pământ 

(DP) 

Localităţi între 
care este 

cuprins sectorul 

Starea de 
viabilitate 

În adminis. 
mun. 
oraş 

Relief 

1. 
DC 45 

DN 13 Stupini DJ 103 
C Braşov 

5158 5158 0+000 
5+158    5158   Braşov B Braşov D 

0+000 
0+400   400    Predeal B Predeal M 2. DC 15 

Oraş Predeal 
5875 5875 

0+400      3475 Predeal B Predeal M 
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3+875 
3+875 
4+000     125  Predeal B Predeal M 

4+000 
5+875    1875   Predeal B Predeal M 

3. 
DC 129 

Azuga (DN 1) 
Complexul sportiv 

Sorica 

3400 3400 0+000 
3+400      3400 Azuga M Azuga M 

0+000 
11+600     11600  Azuga M Azuga M 

4. 

DC 129 A 
DC 129 Complexul 

sportiv Sorica 
Lim. Jud. Braşov 
CabanaCioplea 

19200 19200 
11+600 
19+200     7600  Predeal M Predeal M 

0+000 
5+300 5300      Sinaia B Sinaia M 

5. 

DC 120 
DN 71 (Sinaia) 

Sinaia Peleş 
 

5500 5500 
5+300 
5+500     200  Sinaia B Sinaia M 

0+000 
9+615 9615      Sinaia B Sinaia M 

6. 
DC 134 

Sinaia (DN 1) 
Cota 1400 

12000 12000 9+615 
12+000     2385  Sinaia B Sinaia M 

7. Total 51133 51133  14915 0 400 7033 21910 6875     
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Tabelul 8. Resursele atractive naturale, tipurile de turism practicabile  şi brandurile turistice aferente – Munţii Bucegi 
 

 
Elemente de 

interes 
 

Denumire/caracteristici geografico-turistice UAT 
 

Tipuri de 
turism 

pretabile 

Categoria/ 
nivelul 

brandului 

Culmea principală estică a Bucegilor (versantul prahovean): versantul prahovean cuprinde marele abrupt estic al Bucegilor, extins pe cca. 10 km lungime, stâncos şi 
abrupt, cu o diferenţă de nivel cuprinsă între 500-900 m şi este dominat de munţii Coştila, Caraiman şi Jepii Mici. 

Creste, culmi, 
abrupturi 
(pereţi), brâne, 
turnuri, colţi, 
hornuri 

Coştila (2490 m) 
- mărginit la N de sectorul superior al Văii Cerbu, care îl separă de Muntele Moraru, iar la S de Muntele 
Caraiman, de care este separat prin Valea Albă; 
- Abruptul Coştilei este considerat ca având nu doar un impact estetico-peisagictic major, ci şi ca fiind cel 
mai important din Bucegi şi din ţară pentru practicarea alpinismului (concentrează cca. jumătate din 
numărul de trasee alpine ale Bucegilor), graţie atributelor morfometrice şi morfologice cumulate de  
ţancurile şi pereţii abruţi: 

- Ţancul Ascuţit (situat lângă Refugiul Coştila); Ţancul Mic (situat dincolo de Valea Coştilei), 
permiţând accesul, prin Vâlcelul Pietros, spre Peretele Vulturilor (Policandrului); 

- cei patru mari pereţi ai Coştilei: Peretele vulturilor (Policandrului), Peretele Văii Albe (separat de 
Peretele Vulturilor printr-un contrafront masiv pe care cresc molizi, zade si jnepeni); Creasta Coştila-
Galbinele (situată deasupra Refugiului Coştila), Peretele Coştilei (situat la S de Creasta Coştila-
Gălbinele), iar spre nord Peretele Galbinelelor (situat la N de Creasta Coştila-Gălbinele). 
- Coştila grupează şi alţi versanţi şi stânci abrupte cu un impact estetico-peisagistic deosebit şi pretabile 
alpinismului: Umărul Galbinelelor, Colţul Galbinelelor, Colţul Mălinului, flancul nordic al Coştilei 
privind spre Valea Cerbului, Peretele Brânei. 

Buşteni 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

Naţional / 
nternaţional 

 

Caraiman (2384 m) 
- Caraimanul domină Valea Prahovei şi staţiunea Buşteni prin versantul său E (denumit Faţa 
Caraimanului), datorită unei diferenţe de nivel de 500-700 m, fiind, probabil cel mai cunoscut munte din 
ţară datorită impresionantului abrupt stâncos pe a cărui creastă a fost amplasat Monumentul Eroilor; 
- este delimitat spre nord de Valea Albă, care-l desparte de Coştila, spre est de Valea Prahovei, spre sud 
de Valea Jepilor (Valea Caraimanului), dincolo de care se ridică Jepii Mici, iar spre vest, platoul somital 
al Caraimanului, care coboară uşor către obârşia Văii Jepilor, dincolo de care se ridică Muntele Babele; 
- versantul nordic – denumit Peretele Albişoarelor – se înalţă din Valea Albă până la Creasta Picăturii, 
fiind străbătut de mai multe văi ce poartă numele generic de Albişoare; 
- la sud de V. Coştilei, se întinde Creasta Văii Albe, care domină unul dintre abrupturile cele mai 
impresionante ale Bucegilor – Peretele Văii Albe, acesta constituind unul dintre cele mai impresionante 
abrupturi ale Bucegilor, cu o înălţime de peste 400 m, „traversat” de numeroase brâne (cele mai 
importante fiind Brâna Mare, Brâna de Mijloc, Brâna de Sus, Brâna cu Jnepeni); 
- versantul estic, înalt de 1500 m, de formă trapezoidală (cu baza mare Valea Prahovei şi baza mică Şaua 
Mare a Caraimanului, pe care se înalţă Crucea Eroilor), este mărginit lateral de Creasta Picăturii spre nord 

Buşteni  Naţional / 
nternaţional 
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şi Muchia Mare a Portiţei spre sud, fiind străbătut de Valea Seacă a Caraimanului (afluent al Văii Albe) şi 
afluenţii ei; 
- versantul sudic se ridică din Valea Jepilor către Muchia Mare a Portiţei, înaintea căreia se înalţă Creasta 
Brânelor şi este străbătut de numeroase brâne (cele mai importante fiind Brâna Portiţii, Brânele Mici ale 
Caraimanului, Brâna Mare a Caraimanului, Brâna Văii Albe) şi de Valea Spumoasă; acest versant se 
ridică în trepte marcate de numeroase brâne din Brâna Portiţei până în Brâna Mare a Caraimanului. 

 

Jepii Mici (2148 m) 
- sunt delimitaţi la N de muntele Caraiman şi Valea Jepilor, iar la S de Jepii Mari şi Valea Urlătoarea 
Mare; 
- din platoul somital al Jepilor Mici se desprinde către est Coama Jepilor Mici, care desparte Valea Jepilor 
de bazinul Urlătorilor. Peretele frontal al acestei coame – numit Peretele cu Florile – se înalţă deasupra 
Brânei Mari a Jepilor (Brâna lui Raducu). În aval de aceasta, Coama Jepilor Mici se ramifică formând 
doua Muchii: Claia Mare şi Clăiţa, între care se adânceşte Valea Seacă a Jepilor (Valea Seacă dintre Clăi).
- la N de muchia Clăiţei se desfăşoară Creasta cu Zimbri; 
- elementul principal al acestui ansamblu îl reprezintă Claia Mare cu Peretele Sudic, înălţat deasupra Văii 
Comorile Clăii; 
- la sud de Claia Mare se desfăşoară în evantai cele trei fire ale Văii Comorilor şi Valea Urlătoarea Mică, 
pe unde se inserează o bună parte a potecii turistice a Urlătorilor sau „Drumul funicularului”; 
- ultimul element al abruptului Jepilor îl formează Creasta Urlătorilor, situată între văile Urlătoarea Mica 
şi Urlătoarea Mare, cu peretele Urlătorii Mari orientat către sud; 
Jepii Mari (2131) 
- sunt situaţi între Jepii Mici şi Piatra Arsă (de care sunt despărţiţi prin V. Babei, marcată de rupturi de 
pantă accentuate) şi au o extensiune spaţială mai redusă în raport cu Jepii Mici; 
- abrupturile din Caraiman sunt traversate de numeroase brâne, care imprimă o notă specifică peisajului 
montan şi înmagazinează valenţe estetico-peisagistice cu un impact atractiv cert. 
a. Brânele de pe versantul S şi SE-ic al Văii Jepilor: 
- Brâna Portiţii (porneşte din V. Jepilor,la 1850 m alt., atingând centrul versantului în Portiţa 
Caraimanului, prelungindu-se până în Valea Seacă); 
- Brânele Mici ale Caraimanului: alcătuite din 4 brâne etajate situate deasupra Brânei Portiţii; 
- Brâna Mare a Caraimanului: este traversată de  poteca turistică ce leagă sectorul superior al V. Jepilor cu 
Şaua Caraimanului (unde este amplasată Crucea Eroilor); 
- Brâna Văii Albe: se află în prelungirea N a Brânei Mari, până în firul Văii Albe 
b. Brânele de pe Valea Jepilor Mici: cea mai vizibilă în peisaj este Brâna Mare a Jepilor sau Brâna lui 
Răducu, situată între V.  Urlătoarea Mare şi V. Jepilor, traversează întregul abrupt al Jepilor Mici 
c. Brânele de pe Valea Jepilor Mari: străbat întregul abrupt al Jepilor Mari, din V. Urlătoarea până în V. 
Babei 

Buşteni 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

Naţional /   
nternaţional 

 
Piatra Arsă, Furnica, Colţii lui Barbeş, Vânturişu  prezintă declivităţi şi fragmentări mai reduse în 
comparaţie cu culmile şi versanţii situaţi la nord. 
- Piatra Arsă (2001 m) este situată la marginea Platoului Bucegilor, din el desprinzându-se coama Plaiul 

Sinaia 
Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 

Naţional 
/regional 
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Pietrei Arse (delimitată de văile Piatra Arsă şi Peleş), care formează, la altitudini mai coborâte, o 
platformă relativ largă (Poiana Stânei, unde este amplasată cabana omonimă); 
- stâncile din Poiana Stânii (denumite şi stâncile "Franz Jozef") sunt situate lângă cabana Poiana Stânii (la 
baza Pietrei Arse), fiind amenajate (încă din perioada interbelică), cu trepte şi cu balustrade; reprezintă un 
punct de belvedere consacrat care asigură o vedere asupra unui segment întins din valea superioara a 
Prahovei; accesul se poate realiza din Poiana Stânii pe o potecă; 
- stânca "Sfânta Ana" este situată la intersecţia dintre drumul spre Cota 1400 şi drumul auto spre Poiana 
Stânii; pe peretele stâncii existau o serie de icoane din care se mai păstrează şi astăzi urme, iar grota de 
dimensiuni modeste a constituit adăpostul unui pustnic; acestea reprezintă, de asemenea, o locaţie 
consacrată pentru practicarea alpinismului 
- Muntele Furnica este delimitat de Piatra Arsă de către V. Peleşului şi domină staţiunea Sinaia, având 
culmi mai domoale acoperite cu pajişti şi stânci; Din Muntele Furnica se desprinde Plaiul Furnicii care 
găzduieşte la partea sa superioară Poiana Sfârşitul Lumii şi hotelul Alpin Cota 1400; 
- Muntele Colţii lui Barbeş sunt separaţi de Muntele Furnica de către V. Zgarbura şi prezintă o coamă 
largă şi împădurită (Plaiul Colţilor) care coboară până în oraşul Sinaia (cartierul Sinaia-Izvor); 
- Creasta şi abruptul dinspre Valea Izvorul Dorului, împreună cu depresiunea de la baza acestora separă 
Muntele Colţii lui Barbeş de Vânturişu şi Păduchiosu 

montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

 

Muntele Păduchiosu 
- reprezintă capătul sudic al şirului prahovean şi totodată cumpăna de apă între bazinul prahovean şi cel 
ialomiţean, deţinând valenţe estetico-peisagistice mai reduse în comparaţie cu culmile situate în nordul 
acestuia 

Sinaia 

Turism 
ecologicş 
drumeţie 
montană 

Naţional / local 

Culmile nordice ale Bucegilor se află în continuarea nordică a abruptului prahovean şi grupează complexul de culmi situate la N de vf. Găvanele (2472 m) 

Creste, culmi, 
abrupturi 
(pereţi), brâne, 
turnuri, colţi, 
hornuri 

Moraru (2357 m) 
- culme unitară desprinsă din punctul de maximă altitudine al masivului (Vf. Omu, 2507 m), coborând în 
trepte succesive largi către E, inserându-se între văile glaciare ale Cerbului (la N) şi Morarului (la S). 
- extremitatea E este dominată de Acele Morarului (Acul de Sus, Degetul Prelungit, Degetul Roşu şi Acul 
Mare); 
- clina sudică a culmii revine versantului Văii Cerbului, caracterizată prin prezenţa unor brâne largi; 
- versantul N al Morarului contrastează cu faţa sudică, fiind, în cea mai mare parte, stâncos şi abrupt, cu 
deosebire în zona Acelor Morarului, de unde coboară văile Adâncă, Râpa Zăpezii, Vâlcelul Ţancurilor şi 
Valea Poienii; 
Brânele de pe faţa sudică a Morarului (Brâna Mare, Brâna de Mijloc şi Brâna de Sus) se continuă pe 
versantul nordic, prima ajungând până în V. Morarului, iar celelalte două până în V. Adâncă; 
- Între firele acestor văi sunt dispuse o serie de colţi/turnuri: Colţul Moşului, Ţancul Retezat, Colţul 
Ghinţurii, Ţancul Poienii, Colţul Văii Adânci. 
- faţa estică a Morarului, brăzdată de văile Bujorilor şi Comorilor, este dominată de stâncile Mănuşii 
Morarului. 
- către E culmea coboară în trepte succesive şi formează în porţiunea centrală trei strungi adânci, care 
despart marile ţancuri dispuse succesiv în lungul liniei de creastă, de la V la E: Acul de Sus, Degetul 

Buşteni 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 



 249

Prelungit (cu două vârfuri distincte), Degetul Roşu (o imensă coloană de conglomerate) şi Acul Mare. 
- versantul S al Morarului, orientat înspre V. Cerbului, deşi de o înclinare pronunţată, este străbătut de 
numeroase brâne, în parte confluente, dintre acestea impunându-se în peisaj Brâna de Sus, Brâna de 
Mijloc şi Brâna Mare. 

 

Bucşoiu (2492 m) 
- este cuprins între V. Glăjăriei (E), V. Mălăeşti (V) şi V. Morarului (S) şi constituie, prin suprafaţă (este 
cea mai extinsă culme din sectorul nordic al Bucegilor), marea varietate a reliefului şi posibilităţile de 
receptare panoramică a peisajului limitrof pe care le oferă (graţie imensului vârf piramidal  care domină 
toate culmile din proximitate) cel mai însemnat munte din grupul culmilor nordice ale Bucegilor; 
- situat la N de Vf. Omu (2505 m), Vf. Bucşoi (2492 m) este legat de acesta printr-o creastă care 
marchează două înşeuări adânci (Curmătura Morarului şi Curmătura Bucşoiului); 
- din vârful Bucşoiu  (2492 m) se despart în unghi drept două creste secundare: către N Creasta 
Bucşoiului Mare (numită şi Creasta Nordică), iar de la baza sudica a vârfului, Creasta Bucşoiului Mic 
(Creasta Estică sau creasta "La Balaur"), paralelă cu Creasta Morarului de care este despărţită prin Valea 
Morarului; 
- versanţii N sunt străbătuţi de numeroase brâne şi de depresiunea Valea Rea, iar versantul  NV este f. 
abrupt şi străbătut de Brâna Caprelor (pe care este inserat traseul turistic); 
- Bucşoiul Mic formează cumpăna apelor dintre bazinele V. Prahovei şi V. Ghimbavului, respectiv dintre 
Muntenia şi Transilvania. Această cumpănă se continuă printr-o coamă ce coboară în Şaua Căpăţânii 
Porcului (Pichetul Roşu); 
- de sub flancul E al Vf. Bucşoi se formează V. Bucşoiului, care trece în partea superioară printr-o serie de 
hornuri, primeşte pe dreapta două vâlcele cu caracter alpin (Vâlcelul Grohotişului şi Vâlcelul Portiţelor), 
iar după ce traversează Poiana Bucşoiului, coboară spre V. Glăjăriei cu care confluează; 
- creasta Bucşoiului Mare se desfăşoară către N până deasupra confluenţei V. Glăjăriei cu V. Mălăeşti; 
- flancul desprins din Creasta Bucşoiului către V. Mălăeşti, formează o zonă stâncoasă şi abruptă, 
acoperită în porţiunea inferioară cu întinse jnepenişuri întrerupte de ţancuri stâncoase; 
- faţa E a Bucşoiului Mare se desfăşoară de-a lungul Văii Glăjăriei, fiind străbătută de V. Bucşoiului, V. 
Rea şi afluenţii lor. 
- Faţa V a Bucşoiului Mare (către Valea Mălăieşti sau Bisericuţa), găzduieşte o serie de trasee alpine 
interesante. Dincolo de Valea Mălăieşti, în Culmea Padina Crucii şi Valea Ţigăneşti, există încă alte două 
trasee alpine. 
- flancurile S şi E ale Bucşoiului sunt străbătute de numeroase brâne, care confluează pe Faţa Bucşoiului. 
Cea mai însemnata este Brâna Mare a Bucşoiului care, pornind din V. Morarului, în prelungirea Brânei 
Mari a Morarului, traversează Creasta Bucşoiului Mic şi coboară subţiata în V. Bucşoiului, de unde se 
continuă pe malul opus şi intră pierzându-se pe Faţa Bucşoiului. 
- versantul nord-vestic şi vestic al Bucşoiului Mare este traversat de Brâna Caprelor (unitară, îngustă şi 
stâncoasă, continuată de o potecă marcată), care porneşte din creastă şi ajunge în Valea Mălăeşti. 

Râşnov 
(parţial) 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

Naţional 
/regional 

 Ţigăneşti 
- orientată iniţial N-S şi apoi E-V, între Culoarul Bran-Rucăr, Valea Gaura şi Valea Mălăeşti; Râşnov Alpinism / 

escaladă; 
Naţional 
/regional 
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- are pereţi abrupţi şi o creastă sub forma de muchie de cuţit, văi şi circuri glaciare dispuse în trepte, 
separate de praguri glaciare; 
- Culmea Ţigăneşti propriu-zisă (alt. max. 2421 m) se desprinde din platoul din jurul Vf. Scara către N, 
paralel cu Padina Crucii, ajungând până în unghiul format de văile Ţigăneşti şi Velicanul. Ambii săi 
versanţi sunt în mare parte înierbaţi şi acoperiţi cu tufărişuri întinse de smârdar (Rhododendron kotschyi). 
Principalele elemente de atractivitate sunt reprezentate de Creasta Ţigăneşti şi Colţii La Scara. 
- Culmea Ciubotea (alt. max. 2197 m) se desprinde din Culmea Ţigăneşti (la cca. 1 km. N de vf. Scara şi 
către V) 

- este orientată pe direcţie E-V şi este cuprinsă între V. Ciubotea (la S) şi V. Urlătoarea Clincei (la N);
- principalele elemente atractive sunt conferite de Valea Urlătoarea Ciobotei şi La Poliţe; 

- Culmea Clincea (alt. max. 2071 m) se desprinde tot din Culmea Ţigăneşti, fiind situată la N de Ciubotea 
şi la cca. 2 km de Vf. Scara, orientată SE-NV şi coborând în trepte către NNV, fiind cuprinsă  între Valea 
Porţii, Valea Urlătoarea Clincei şi înălţimile dinspre Sohodol (atracţiile principale fiind La Biserici şi  
Colţii Clincei) şi Culmea Velicanu (spre NNE) prelungită până spre valea Ghimbavului. 

drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

 

Padina Crucii 
- se desprinde din Culmea Scara către N, despărţind căldările văilor Mălăeşti (spre E) şi Ţigăneşti (spre 
V); 
- este o culme mai scundă decât cele vecine (Bucşoiu şi Ţigăneşti) şi prezintă o zonă abruptă stâncoasă în 
porţiunea superioară; 
- flancul estic, dinspre V. Mălăeşti, deşi puternic înclinat, este străbătut de numeroase brâne; 
- flancul vestic este acoperit aproape în întregime cu tufărişuri de smârdar şi afinişuri; 
- principalele elemente de atractivitate turistică din proximitatea acesteia sunt reprezentate de valea 
glaciară a Mălăeştilor, Hornurile Mălăeştilor şi cabana Mălăeşti 

Râşnov 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

Naţional 
/regional 

 

Scara – Gaura 
- se desprinde din platoul Vf. Omu (2505 m) spre NV, „asigurând” flancul drept al Văii Gaura pe direcţie 
E-V, desfăşându-se aproape paralel cu porţiunea iniţială a Culmii Strunga; 
- sectorul iniţial, de forma unei spinări largi, pierde rapid în altitudine, lăsând spre N abrupturile ce 
coboară spre V. Mălăeşti, îngustându-se uşor către V şi formând Şaua sau Curmătura Hornurilor, dincolo 
de care urcă spre Vf. Scara (2422 m); 
- din flancul N al Culmii Scara se desprind două picioare de munte (Padina Crucii şi Culmea Ţigăneşti) 
care delimitează la E, respectiv V valea glaciară Ţigăneşti. 

 
Râşnov / 
 
Bran 
 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

Naţional 
/regional 

Bucşoiu  2492 m Râşnov 

Găvanele 2472 m Buşteni/ 
Moroeni 

Omu, 2505 m Buşteni 
Coştila 2490 m Buşteni 
Caraiman 2384 m Buşteni 

Vârfuri/ 
puncte de 
belvedere 

Jepii Mici 2173 m Buşteni 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism 
ecologic; 
turism 

naţional / 
internaţional 
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Jepii Mari 2071 m Buşteni 
Piatra Arsă 2044 m Sinaia 
Furnica 2103 m Sinaia 
Vârful cu Dor 2030 m Sinaia 
Cota 2000 Sinaia 

Obârşia 2405 m Buşteni/ 
Moroeni 

Baba Mare 2294 m Buşteni/ 
Moroeni 

Scara 2422 m Râşnov/ 
Bran 

ştiinţific şi de 
vizitare 

Structuri 
geologice 
inedite 

Babele şi Sfinxul 
- martori de eroziune solitari, cu forme curioase, modelate prin acţiunea factorilor exogeni (coroziune, 
deflaţie, îngheţ-dezgheţ) asupra conglomeratelor cretacice dispuse pe Platoul Bucegi, în vecinătatea 
vârfului Baba Mare) 

  naţional / 
internaţional 

Mălăieşti 
- este cea mai importantă vale glaciară de pe clina nordică a Bucegilor; 
- este o vale glaciară în trepte, cu căldarea superioară dispusă în amfiteatru între Culmea Bucşoiu Mare, 
Culmea Scara şi Creasta Padina Crucii; 
- circul glaciar este delimitat la S de un peretele abrupt, brăzdat de o serie de hornuri stâncoase, dintre 
care cel mai important din punct de vedere turistic este Hornul Mare al Mălăeştilor.- valea traversează o 
serie de trepte şi circuri (la baza căldării inferioare fiind amplasată cabana Mălăieşti), intră în zona 
morenei frontale, unde firul apei se subteranizează în imensa trenă de grohotişuri bolovănişurilor, iar de 
aici urmează un curs descendent şi confluează, la 840 m altitudine, cu V. Glăjăriei care primeşte în aval 
V. Ţigăneşti, formând împreună V. Ghimbavului care se îndreaptă spre Râşnov; 

Râşnov 

drumeţie 
montană; 

turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 

Văi şi  
circuri 

(căldări)  
glaciare 

Moraru 
- este o vale de origine glaciară, cu trei circuri largi, despărţite prin trepte (praguri) înalte, dar uşor 
accesibile; 

căldarea superioară are o formă semicirculară şi fund aproape orizontal fiind situată sub creasta ce

Râşnov drumeţie 
montană; 

turism 
ştiinţific şi de

naţional 
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Cerbului, la 110 m altitudine 

Ţigăneşti 
- vale glaciară delimitată de două picioare de munte desprinse din Culmea Scara: Culmea Ţigăneşti (la 
V) şi Padina Crucii (la E) 

Râşnov 

drumeţie 
montană; 

turism 
ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 

Ciubotea 
- prezintă în porţiunea superioară două căldări/circuri glaciare. 
- circul superior este dispus sub abruptul de sub Vf. Scara şi Culmea Ţigăneşti şi grupează un imens 
bloc de calcare prins în masa rocilor conglomeratice. 
- V. Ciubotea se uneşte cu V. Urlătoarea Mare, formează V. Poarta, iar după ce primeşte pe dreapta V. 
Urlătoarea Clincei, se îndreaptă spre comuna Bran-Poarta şi se varsă în Valea Turcului. 

Râşnov 
(parţial 
Bran) 

 
Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism de 
vizitare 

naţional 

 

Cerbului 
- Valea Cerbului reprezintă cea mai importantă vale glaciară de pe versantul prahovean al Bucegilor, 
drenând succesiv ampla căldare glaciară conturată între Coştila (la S) – Vârfurile Obârşia-Găvanele şi 
Omu (la V)  şi Culmea Moraru (la N) şi, la altitudini mai coborâte (sub 1500 m), apoi Poiana Văii 
Cerbului şi poienile de la Gura Dihamului, confluând cu valea Prahova la Buşteni (în sectorul cuprins 
între padinile de la poalele Coştilei şi Clăbucetele Baiului) 

Buşteni 

drumeţie 
montană; 
turism 
ştiinţific şi 
de vizitare 

naţional 

Platou 
calcalos-
conglomeratic

Platoul Bucegilor 
- sinclinal suspendat, desfăşurat pe o lungime de 10 km şi o lăţime de 1-3 km, cu altitudini între 1600-
2400 m şi înclinare N-S; 
- este străbătut de pârâul Izvorul Dorului cu obârşia sub creasta Babele 
- este mărginit de spre vest de abruptul prahovean şi spre nord de un complex de culmi abrupte 

Sinaia/ 
Buşteni 

Alpinism / 
escaladă; 
drumeţie 
montană; 
turism de 
vizitare 

naţional / 
internaţional 

Chei Cheile din Valea Izvorul Dorului şi afluenţii acestuia SInaia/ 
Moroeni 

drumeţie 
montană - 

Peşteri Peştera lui Bogdan 
Amplasată pe clina sudică a Plaiului Piatra Arsă, la cca. 2 km. NV de oraşul Sinaia Sinaia 

drumeţie 
montană  
speoturism 

- 

Vânturiş 
Situată pe Izvorul Dorului Sinaia drumeţie 

montană - Cascade 

Urlătoarea 
- Situată  sub poalele Jepilor, deasupra Poienii Ţapului, la confluenţa pâraielor Urlătoarea Mare şi Mică, 

Buşteni drumeţie 
montană 

naţional 
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- este considerată ca fiind una dintre cele mai spectaculoase din România, atât prin debit, cât şi prin 
înălţime (15 metri). 
- în afara principalei căderi de apa mai există şi altele mai mici, dar destul de spectaculoase, desfăşurate 
pe câteva zeci de metri în amonte pe pâraiele Urlătoarea Mare şi Urlătoarea Mică; 
-  este un punct de atracţie deosebit, mai ales că drumul către cascadă este considerat cel mai uşor traseu 
din Bucegi. 
Caraiman 
Situată pe Valea Jepilor, la 1070 m altitudine Buşteni drumeţie 

montană naţional 
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Tabelul 9. Tipurile de turism pretabil şi brandurile existente în Munţii Postăvaru 
Elemente de 

interes 
 

Denumire/caracteristici geografico-turistice UAT Tipuri de turism 
pretabile 

Categoria/ 
nivelul 

brandului 
Culmea Postăvaru 
- culme montană alungită pe direcţia nord-est - sud-vest (fiind o uriaşă cută anticlinală situată în 
prelungirea nordică a masivului cristalin al Leaotei), din care se ramifică lateral, deasupra văilor 
principale (îndeosebi Valea Timişului) o serie de culmi secundare fragmentate, sub forma unor 
contraforturi orientate vest-est. 
- spre nord-est altitudinile scad sub 1500 m în culmile Crucuru Mare (l 435 m), Vama (l428 m), 
Crucuru Mic (l050 m), ajungând la 600-800 m în ramificaţiile prelungi care domină Depresiunea 
Braşov; 
- versantul vestic (care domină Poiana Braşovului) are o declivitate mai pronunţată, însă este mai slab 
fragmentat (favorizând inserarea de pârtii amenajate în vederea practicării schiului) şi are din loc în loc 
unele trepte cu înclinare mai redusă corespunzătoare, în parte, unor feţe de strat; 
- în sectorul sud-estic, la confluenţa Timişului cu pârâul Vlădeţ, se individualizează depresiunea Timiş 
al cărei relief domol contrastează cu spaţiul montan adiacent 
- declarată din 190 rezervaţie peisagistică extinsă pe o suprafaţă de 1025 ha 

Braşov 
Râşnov 

 
turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 

Muchea Cheii 
- creastă zimţată cu aspect de lamă de fierăstrău, cu pereţi abrupţi, sălbatici, modelaţi în calcare 
jurasice, cu prezenţa semnificativă a reliefului carstic (abrupturi, chei înguste) 

Râşnov 

Alpinism / escaladă; 
turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism de vizitare 

naţional 

Creste, culmi, 
abrupturi 
(pereţi), brâne, 
turnuri, colţi, 
hornuri 

Tâmpa 
- are o înălţime de 960 m (după unele surse 995 m), dominând de la o altitudine de aproape 400 m 
oraşul Braşov; 
- este alcătuit în principal din formaţiuni calcaroase mezozoice; 
- cca. 150 ha din suprafaţa sa este declarată rezervaţie naturală, protejând 22 de specii de păsări de 
interes european, patru specii de mamifere şi trei habitate, fluturi (35% din totalul speciilor din 
România) şi plante rare (crucea voinicului, obsiga bârsană); 
- terasa de piatră construită în 1873 ori de pe cea a fostului restaurant Béthlen poziţionate în vârful 
Tâmpei, oferă o splendidă panoramă asupra oraşului, iar în zilele senine se poate observa întreaga 
Ţară a Bârsei. 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional / 
internaţional 

Platou calcalos-
conglomeratic 

Platoul „Poienii Braşov” sau „Platoul Munţii Poiana Braşov” 
- situat în partea vestică a masivului Postăvaru, relativ extins, larg ondulat, nivelat în cea mai mare 
parte prin acţiunea agenţilor externi, poziţionat la o altitudine de 900-1100 m, 
- include o un sector nordic mai coborât („Poiana Mare” sau „Poiana de Jos”), iar spre SE, la poalele 
vf. Postăvaru, „Poiana de Sus” sau „Poiana Mică”; Aici, peisajul armonios, coroborat cu prezenţa unui 
domeniu schiabil potenţial considerabil, în parte amenajat pt. sporturi de iarnă, a favorizat dezvoltarea 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare vizitare 

naţional / 
internaţional 
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uneia dintre cele mai cunoscute staţiuni montane din ţara noastră - Poiana Braşov; 
- înconjurat de culmi ale căror vârfuri ating înălţimi în jur de 1000 m (Dealul Pleşii, 1045 m; Spinarea 
Lungă, 1042 m; Dealul Bogdan, 973 m; Dealul Cernit, 964 m), Spinarea Boului 883 m. 
- în nord culmea Stejerişului (750 m) şi pintenul Tâmpei (995 m) domină sectorul central al oraşului 
Braşov. 

Vârfuri/ 
puncte de 
belvedere 

Postăvaru 
- vârf de formă piramidală cu o altitudine de 1799 m, modelat în calcare jurasice, dominând, împreună 
cu Muchea Cheii, peisajul limitrof; 
- vf. Postăvaru este separat printr-o înşeuare largă de o creastă alungită pe direcţia nord-sud, care 
atinge 1 659 m în vârful Ruia 
- din vf. Postăvaru se desprinde spre sud Spinarea Calului, o culme prelungă, larg rotunjită, care face 
legătura cu Munţii (Clăbucetele) Predealului. 
- oferă o privelişte spre abruptul Nordic a Bucegilor, Cheile Râşnovului şi abruptul Itvig, cu versanţi 
calcaroşi (abruptul Vanga, Pietrele lui Solomon) şi poienile (Trei Fete şi Poiana Mică). 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 

 

Bisericuţa Păgânilor (numită şi Templul Ursitelor sau Templul Idolilor) 
- altitudine 981 m 
. situată în proximitatea Peşterii Râşnoavei 
- are nouă săli de mici dimensiuni, unite între ele prin galerii. 

Râşnov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

- 

 
Tâmpa 
- vârful atinge altitudinea absolută de 960 m, care îi asigură o diferenţă de peste 400 m astfel încât să 
asigure receptarea unei vederi panoramice asupra oraşului Braşov desfăşurat la poalele sale; 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional / 
internaţional 

Chei 
Râşnoavei/Râşnovului 
- modelate în calcare jurasice pe valea Cheii, dimensiuni reduse (250 m lungime), dar deosebit de 

spectaculoase, sălbatice, cu versanţi abrupţi, înalţi de 160-170 m. 
Râşnov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

naţional 

 

Cheile Pietrele lui Solomon 
- sunt situate pe Valea cu Apă, la cca. 10 minute de mers de la marginea cartierului braşovean Schei, 
pe traseul numit Drumul Galben 
- în proximitate s-au descoperit urmele unei cetăţi dacice, aici fiind, pare-se, prima vatră a localităţii de 
care şcheienii sunt legaţi prin ritualul Junilor derulat în perioada sărbătorilor pascale 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
turism ştiinţific şi de 
vizitare vizitare 

- 

Peşteri 

Peştera Valea Cetăţii 
-  situată la aproximativ 3 km de oraşul Râşnov, pe şoseaua Valea Cetăţii spre Poiana Braşov; 
- are o lungime totală de cca. 168 m, pe galeria principală (între cele două intrări) şi alţi peste 100 m 
prin galerii secundare 
- deşi nu cu mult timp în urmă ea a fost vandalizată, încă mai pot fi observate în "Sala Mare" stalactite 
şi stalacmite de diferite mărimi, printre care una de 2 m înălţime, situată la intrarea în "Sala Mare"; 
- din "Sala Mare", cu o înălţime de peste 10 m, pleacă în direcţii diferite 8 galerii secundare de diferite 
dimensiuni; 

Râşnov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
speoturism 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

- 
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- nu este deschisă publicului, datorită accesului dificil, se poate vizita doar cu un echipament adecvat; 

 

Peştera din Valea Fundatei (Râşnoavei) 
- situată in bazinul văii Fundata, situata la cca. 3,5 km de Râşnov, pe o potecă marcată; 
- apariţia acesteia se datorează unui fenomen carstic rar întâlnit – o puternica explozie hidraulică a 
Văii Fundata – care a dus la deschiderea spre exterior a peşterii, 
- are peste 30 m lungime, mai multe intrări, intrarea principală la o alt. de 790 m; 
- se compune, în principal, dintr-o galerie aproape rectilinie, aflată în legătură cu fostul “castel de ape” 
subteran şi Sala Mare; 
- valenţele atractive ale golului carstic sunt concentrate în Sala Mare, impresionanta prin dimensiunile 
ei (de formă aproape pătrată, 40 m lungime, 30 lăţime şi 20 m înălţime) şi prin prezenţa speleotemelor 
şi a diverticolelor puternic concreţionate; 
- speleotermele se preling din tavanul înalt al sălii, acoperindu-i pereţii şi planşeul. Crustele de calcit, 
stalagmitele, stalactitele, coloanele, gururile dar şi urmele marilor cataclisme subterane reliefate în 
prăbuşirile masive se întâlnesc în “piaţa” peşterii. 
- urmând râul subteran se poate străbate sectorul amonte, alcătuit dintr-o galerie îngustă, care în partea 
finală, prezintă o mică buclă şi o sală de dimensiuni reduse, care face legătura cu cea de a doua intrare 
a peşterii, situată în Poieniţa Dracului; 
- Peştera din Valea Fundata (Râşnoavei) nu este amenajată pentru vizitare, putând fi parcursă (cca. 
380 m) numai cu echipament speologic special în cca. 3 ore. 

Râşnov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
speoturism 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

- 

 

Peştera de Lapte (Peştera Laptelui de Piatră) 
- situată pe versantul nordic al Masivului Postăvaru, la o altitudine de 1350 m, la cca. o oră şi un sfert 
din Poiana Braşov; 
- are o lungime de 174 m, diferenţă de nivel de cca. 10 m, 
- este alcătuită dintr-o galerie principală, având o lungime de cca. 175 m, lăţimi de 14 – 20 m şi 
înălţimi cuprinse între 3 şi 6 m; 
- este „tapetată” cu numeroase blocuri, unele de mari dimensiuni, prăbuşite din tavan, „trădând” 
implicarea în geneza acesteia a factorului tectono-gravitaţional; 
- principalul atribut atractiv al cavităţii derivă din prezenţa depozitelor grosiere de “montmilch” (de 
culoare alba, depusă pe pereţii peşterii, care acoperă o suprafaţă extinsă, exceptând zona intrării şi 
diverticolul din dreapta acesteia), precum şi a stalagmitelor de gheaţă (desigur, în anotimpul rece, 
consecinţă a microclimatului local); 
- al doilea element, caracteristic pentru atmosfera subterană, este acustica sa deosebită, care poate fi 
pusă în evidenţă prin contrast (adică prin raportarea la liniştea desăvârşită întâlnită în numeroase 
sectoare de galerii fosile); 
- nu este amenajată pentru vizitare 

Braşov 

turism pietonal / 
drumeţie montană; 
speoturism 
turism ştiinţific şi de 
vizitare 

- 
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Tabelul 10. Resursele atractive naturale, tipurile de turism practicabile  şi brandurile turistice aferente – Munţii Gârbova 

Elemente de interes Caracteristici geografico-turistice UAT Tipuri de turism
pretabile 

Categoria/ 
nivelul 

brandului 
Culmea principală a Munţilor Baiu 
- atinge înălţimea maximă în Vf. Baiul Mare, către S, pe creasta principală, înşirându-se mai multe vârfuri de peste 1600 m 
separate de înşeuări adânci., dinspre care coboară spre Prahova o serie de interfluvii secundare orientate pe direcţie E-V (cel mai 
important fiind Muntele Cazacu, 1651 m), care se termină aproape brusc, dezvoltând versanţi cu declivitate pronunţată şi o 
diferenţă de nivel de 250-300 m; 
- o notă aparte în peisaj este conferită de bazinele de recepţie ale văilor secundare, alcătuite din organisme torenţiale (ravene şi 
ogaşe), care au înaintat regresiv şi au format adevărate „cicatrici” adânci în versanţi prin descoperirea la zi a substratului stâncos, 
imprimând astfel un aspect sălbatic în contrast cu conturul molcom al culmilor din proximitate. 

 

Urechea - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1715 m Azuga 
Băiuţul - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1826 m Buşteni 
Baiul Mic - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1834 m Buşteni 
Baiul Mare - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1895 m Sinaia 
Drăgan - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1776 Sinaia 
Piscul Câinelui - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1658 m Sinaia 
Vornicul - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1627 m Sinaia 
Mierlei - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1660 m Sinaia 
Gagu Mare - Culmea principală a Munţilor Baiu, 1660 m Sinaia 
Culmea Zamora - desprinsă din Culmea principală, 1519 m Buşteni 

Vârfuri / puncte de belvedere 

Cumpătul Muntele Cumpătul - desprins din Culmea principală, 1519 m Sinaia 

Turism pietonal / 
drumeţie montană

 
 
 
 
 
 
 
- 

Creasta principală a Munţilor Neamţu 
se desfăşoară în jumătatea N a unităţii montane, din culmea principală (având o direcţie N-S, între vf. Tigăi, 1699 m şi vf. Unghia 
Mare, 1847 m, celelalte vf. componente depăşind 1600 m, având E şi V pante relativ abrupte acoperite de păşuni) desprinzându-
se culmi secundare de cca. 5-8 km lungime ce coboară lin până la cca. 1350  altitudine spre V. Prahovei (Azuga). 

Clăbucetul Mare - Creasta principală a Culmii Neamţu,1466 m Săcele 
Tigăile - Creasta principală a Culmii Neamţu,1699 m Săcele 
Turcu - Creasta principală a Culmii Neamţu,1833 m Săcele 
Paltinu - Creasta principală a Culmii Neamţu,1900 m Azuga 
Neamţu - Creasta principală a Culmii Neamţu,1923 m Azuga 
Ştevia - Creasta principală a Culmii Neamţu,1907 Azuga 
Rusu - Creasta principală a Culmii Neamţu,1902 m Azuga 

Vârfuri / puncte de belvedere 

Unghia Mare - Creasta principală a Culmii Neamţu, 1847  m Azuga 

Turism pietonal / 
drumeţie montană - 

Culmea Petru-Orjogoaia 
- reprezintă unitatea montană de legătură între Culmea Baiului şi a Neamţului, cu orientare V-E, având altitudini mai reduse, în 

 
Turism pietonal / 
drumeţie montană - 
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medie cca. 1450 m (alt. maxime în Unghia Mare 1847 m şi Cazacu 1752 m, care domină culmea printr-o diferenţă de nivel 
pronunţată şi abrupturi clar evidenţiate în relief), dominaţi de platouri largi, acoperite cu păşuni 

Unghia Mare - Creasta Petru-Orjogoaia, 1847 m Azuga 
Ceauşoaiei - Creasta Petru-Orjogoaia, 1586 m Azuga Vârfuri / puncte de belvedere 
Cazacu - Creasta Petru-Orjogoaia, 1752 m Azuga 

 
 

Tabelul 11. Activităţi umane cu funcţie turistică (manifestări culturale şi sportive) 

 
Locaţia 

 
Caracteristici Denumire eveniment Nivelul 

brandului 

Evenimente 
culturale 

 - Junii Braşovului 
 - Festivalul Internaţional al muzicii pop “Cerbul de Aur”, Septembrie, Braşov 
 - Festivalul Internaţional al Teatrului Contemporan, 5-25 Aprilie, Braşov; 
 - Festivalul Internaţional de Jazz, Mai, Braşov; 
 - Zilele Braşovului (primul week-end după Pastele ortodox) şi Parada Junilor – sărbătoarea cetelor de feciori din 
 Scheii Braşovului (ceremonial de înnoire a timpului) ce începe odată cu echinocţiul de primăvară – Blagoveşteni 
 (Buna Vestire – martie), continuă de Florii (aprilie), apoi de Paşti (aprilie) şi se sfârşeşte în Săptămâna Luminată 
 (Duminica Tomii – mai) 
 - Târgul Meşterilor Populari din România (iunie) 
 - Festivalul Naţional al Liedului Românesc 
 - Festivalul Dramaturgiei Contemporane (noiembrie) 
 - Târgul Internaţional de Carte şi Muzică (martie) 
 - Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 
 - Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră (septembrie) 
 - Etnovember (noiembrie) 
- Corona Folk Festival (octombrie) 

naţional/ 
internaţional 
naţional/ 
internaţional 
 
- 

Braşov 

Manifestări 
sportive 
 

 - Cupa Ţara Bârsei de aeronautică 
 - Campionat Naţional de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate 
 - Cupa Braşovului Ashihara Karate (arte marţiale) 
 - Cupa Ţara Bârsei Ashihara Karate (arte marţiale) 
 - Campionat Naţional Ashihara Karate (arte marţiale) 
 - Campionat Naţional de raliuri (automobilism) 
 - Campionat Naţional de viteză în coastă (automobilism) 
 - Campionat Naţional de cadete (baseball şi softball) 
 - Campionat Naţional de bridge 

-- 
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 - Campionat Naţional Ciclocros 
 - Campionat Naţional de ciclism 
 - Campionat Naţional de culturism şi fitness 
 - Campionatul Naţional al României de dans sportiv 
 - Cupa României de GO 
 - Campionat Naţional de Judo 
 - Cupa Federaţiei de oină 
 - Campionat Naţional de schi alpin 
 - Campionat Naţional scrimă 
- Maratonul de 24 de ore de înot 

Predeal Evenimente 
culturale 

- „Zilele Predealului – luna mai 
 - Carnavalul Zăpezii - 

 
Manifestări 
sportive 
 

 - Agrement – Sport de masă: 
 •. Turneul de tenis „Cupa Predeal” 
 •. Concursul de schi alpin „Cupa Alfa” 
 •. Concursul de schi alpin „Cupa Drumarilor” 
 •. Concursul de schi alpin şi snowboard „Cupa Floarea de Colţ” 
 •. Concursul de schi alpin şi snowboard „Cupa Monitorilor” 
 - Competiţii promoţionale: 
 •. Concursul de schi şi snowboard „Cupa Orange” – 8 etape 
 •. Concurs de săniuţe „Cupa Red Bull” 
 •. Concursul de schi alpin pentru copii „Cupa Rossignol” 
 •. Concursul de „Deschidere a sezonului de iarnă” 
 - Sport de performanţă 
 • Competiţii cu caracter republican 
 � Concursul de schi alpin pentru copii „Cupa CSS Predeal” 
 � Concursul de biatlon „Campionatul Naţional de Copii” 
 � Concursul Memorial de biatlon „Cupa Fontana” 
 � Campionatul naţional şcolar de schi alpin 
 � Campionatul naţional de schi alpin copii 
 • Competiţii internaţionale 
   - Cupa Predeal – schi alpin 
 - Cupa Predeal – scrimă 
 - Campionatul internaţional de Şah „Open Predeal” 
 - Campionatul Naţional Militar de Orientare 
 - Campionat Naţional de schi alpin 
- Cupa României la schi alpin 
 - Campionat naţional de biatlon 
 - Cupa României de biatlon 

- 
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 - Campionat Naţional de sch 
 - Cupa României de schi fond 
 - Campionat Naţional de schi s 
- Campionat Naţional de snowboard 

Râşnov Evenimente 
culturale 

- Festivalul "Curtea comedianţilor" (teatru medieval, dansuri medievale, reprezentaţii de circ) 
- Târgul de toamnă (manifestări muzicale, dansuri populare, expoziţii cu vânzarea produselor agricole de toamnă - 

 
Manifestări 
sportive 
 

 - Campionat naţional de biatlon 
 - Concurs Naţional de schi sărituri 
- Campionat Naţional de schi sărituri 
 - Festivalul off road (probe auto-moto-anduranţă, orientare in noapte, trial, demonstraţii şi parade auto-moto) 
 - Serbările Zăpezii (concursuri de schi - biatlon, sărituri cu schiurile, concerte in aer liber mici şi bere) 
 - Raliul Ţara Bârsei – competiţie automobilistică 
 - Raliul Braşovului 
- Festivalul Berii ’’Ciucaş Montanfest’’ 

- 

Evenimente 
culturale 

 - Festivalul Internaţional de muzică clasică "Enescu şi muzica lumii" 
- Festivalul „Sinaia Forever” 
 - Festivalul tinerilor dirijori „Remember Enescu” 
 - Evenimente organizate de Primăria Sinaia: 
 • Sinaia în Lumină – serbare de Paşti 
 • Festivalul „Sinaia Forever” 
 • Festivalul „Cerbul Copiilor” 
 • „Sinaia în bucate” – Concurs gastronomic etc. 
 • „Fiţi Români!” – Ziua Naţională a României 
 Evenimente organizate de Casa de Cultură Sinaia: 
 •„Ce te legeni” – comemorare Mihai Eminescu 
 •„Alexandru Ioan Cuza şi Unirea” – Simpozion 
 • „Curat murdar”- comemorare I. L. Caragiale 
 •„Un pământ numit România” – comemorare Nichita Stănescu 
 • „Ziua Europei – Ziua României” – Cucerirea Independenţei de stat 
 • Ziua mondială a culturii 
 • „O viaţă de om aşa cum a fost” – comemorare Nicolae Iorga 
 • Ziua drapelului 
 - Festivalul Internaţional de Chitară Clasică care se desfăşoară atât la Cazinoul Sinaia cât şi în sala de concerte a Castelului 
Peleş. 
- din anul 1959 - Sinaia se desfăşoară cursurile de vară ale Universităţii Bucureşti, cu participare internaţională 

- 

Sinaia 

Manifestări 
sportive 
 

 - Şah: Campionatul orăşenesc al pensionarilor şi Campionat judeţean pentru juniori 
 - Tenis - Cupa „CARPAŢI SINAIA” – competiţie internaţională pentru juniori 
 - Karate tradiţional – „CUPA ORAŞULUI SINAIA” – competiţie pentru copii 
 - Concurs naţional de schi – alpin copii 

- 
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 - Cros „Adrian Ghioca” 
 - „Sinaia pe pârtie” – Concurs de schi alpin 

Evenimente 
culturale 

- Festivalul internaţional de teatru organizat în colaborare cu Catedra UNESCO-ITI, anual în perioada 1-8 iulie, 
 - Festivalul naţional al teatrelor de revistă pentru copii, organizat în colaborare cu Clubul copiilor din Ploieşti la care participă 
copii de la cluburi ale elevilor din ţară, anual la începutul lui iunie, 
 - Festivalul de teatru studenţesc organizat în colaborare cu Casa Studenţilor din Ploieşti, anual în mai, 
 - Festivalul Internaţional de teatru (luna iunie), locaţie Casa de Cultură 
 - Expoziţii de pictură, artă grafică şi sculptură permanent cu schimbarea periodică a exponatelor şi exponenţilor, 
 - Evenimente organizate cu ocazia sărbătorilor pascale (expoziţii de icoane, concursuri de încondeiat ouă etc.) anual; 
 - Festivalul Primăverii (luna martie), locaţie Casa de Cultură şi Parc orăşenesc Buşteni, 
 - Evenimente organizate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun „Spectacol de sărbători - Tradiţii de Crăciun”, (expoziţii de icoane, 
concerte de Crăciun, Concerte de colinde tradiţionale), anual, 
 - Spectacole de teatru, revistă, de muzică pentru copii şi adulţi, lunar 2-3 reprezentaţii în cadrul Casei de Cultură, 
 - Lunar manifestări culturale, expoziţii de artă şi carte, recenzii de carte la Casa de Cultură, Muzeul Cezar Petrescu, Casa 
Romano – Franceză, 
 - Zilele iernii la Buşteni (luna ianuarie), locaţie pârtia Kalinderu. 

- 

Buşteni 

Manifestări 
sportive 
 

 - Campionatul Naţional Individual de scrabble 
 - Carnavalul zăpezii 
 - Serbările Zăpezii 
 - Finala cupei mondiale de escalada pe gheata (luna februarie) - locaţie pârtia Kalinderu 
 - Cupa Buştenarului (luna februarie) – locaţie pârtia Kalinderu 

- 

Evenimente 
culturale 

 În luna octombrie are loc in fiecare an Festivalul Azuga, manifestare cultural - artistică şi sportivă, menită să sublinieze 
tradiţiile şi valorile locale. 
 La ieşirea din oraş spre Predeal se organizează anual „târgul de paie 

- 

Azuga Manifestări 
sportive 
 

 - Campionatul Naţional de Vertical Race (schi-alpinism) 
 - Campionatul Naţional de Ştafetă (schi-alpinism) 
 - Concurs Naţional de schi alpin 
 - Cupa României de schi alpin 
 - Campionat naţional de biatlon 
 - Cupa FRSB snowboard 
 - Campionat Naţional de snowboard 
 - Concurs internaţional de snowboard 
 - Cupa Balcanică de schi alpin 
 - Cupa României de snowboard 
 - Serbările zăpezii 

- 
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Tabelul 12.  Produsele autohtone şi agenţii economici furnizori, incluşi în programul „Fabricat în Braşov” 
 

Nr. crt. Denumire firmă Localitate Tip produs 
1. URSUS BREWERIES S.A. Bucureşti, Suc. Braşov Braşov Bere 
2. LUCA S.R.L. Braşov Carne de porc 
3. SERGIANA PRODIMPEX S.R.L. Braşov Carne de porc 
4. AVICOLA BRAŞOV S.A. Braşov Carne de pui, ouă 
5. VERBA TRANS S.R.L. Braşov Carne de pui, ouă 
6. T.D. PRODAG S.R.L. Braşov Cartofi 
7. PRODLACTA S.A. Braşov Lapte, produse lactate şi brânzeturi 
8. VEL PITAR BRAŞOV Braşov Pâine 
9. TOTAL S.R.L. Braşov Pâine, produse de cofetărie-patiserie 
10. SC MARIPUSC PROD S.R.L. Braşov Produse de cofetărie-patiserie 
11. SC ALAI S.R.L. Braşov Produse textile 
12. SC PANTEX S.A. Braşov Produse textile 
13. SC KNITEAR S.R.L. Braşov Produse textile 
14. CARPATEX S.A. Braşov Stofe 
15. ALTA MODA S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte 
16. AUFBAU INTERNATIONAL S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte tricotate 
17. CARISTA CRISTIN S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte 
18. LADY S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte 
19. LUX LORELEI S.R.L. Râşnov Articole de îmbrăcăminte 
20. MODA LUX S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte 
21. MODAROM Braşov Articole de îmbrăcăminte, bijuterii 
22. AROTI S.R.L. Braşov Articole de lenjerie de corp 
23. NEOSTIl S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte tricotate 
24. TRICOM S.R.L. Braşov Articole de îmbrăcăminte tricotate 
25. BLANCRIS S.R.L. Braşov Articole din blană 
26. KAFTAN S.R.L. Braşov Confecţii din piele 
27. BELTART S.R.L. Braşov Curele din piele 
28. TINO S.A. Braşov Încălţăminte 
29. BIJU PRODUCTS S.R.L. Braşov Bijuterii 
30. DIAMANTUL S.R.L. Braşov Bijuterii 
31. SC FAUR SABINA ELENA PFA Braşov Bijuterii 
32. ALICANTE TAMILIA S.R.L. Braşov Mobilier 
33. MANTRAX DESIGN S.R.L. Braşov Mobilier pentru birouri şi magazine 
34. NEOCLASS S.R.L. Braşov Mobilier pentru birouri şi magazine 
35. PLAYER COM S.R.L. Braşov Mobilier de grădină 
36. AXA PLUS S.R.L. Braşov Jaluzele 
37. HANDING EN GROS S.R.L. Braşov Jaluzele 
38. LOTEXCO IMPEX S.R.L. Braşov Jaluzele 



 263

39. EUROPHARM S.A. Braşov Medicamente 
40. SANTA Braşov Medicamente 
41. VOPEL S.R.L. Râşnov Cremă de ghete 
42. CHEMSOL GROUP S.R.L. Braşov Detergenţi 
43. M.V.A. CHEMIE S.R.L. Braşov Lacuri, chituri 
44. ROM RE RO MUNTEANU S.R.L. Râşnov Vopsele lavabile, lacuri 
45. CHIHLIMBAR S.R.L. Braşov Hârtie igienică 
46. ROM PAPER S.R.L. Braşov Şerveţele de masă 
47. AXA PLUS S.R.L. Braşov Tâmplărie PVC şi din aluminiu 
48. KNOXCRIS SERV SRL Braşov Tâmplărie PVC şi din aluminiu 
49. SPRINTER 2000 S.A. Braşov Acumulatori auto 
50. SC MIKIM S.R.L. Braşov Produse din lemn 
51. SC ELMAS S.R.L. Braşov Maşini şi echipamente 
52. SC MAPASON PROD S.R.L. Braşov Construcţii metalice 
53. SC METABRAS S.A Braşov Construcţii metalice 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (site consultat în 3 iulie 2009) 
 

Tabelul 13. Agenţii economici din sistemul urban Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov incluşi în topul naţional al firmelor (2008) 
 

Nr. 
crt. Localitate Judeţ Firma 

Poziţia la 
nivel 

judeţean 
Domeniu Grupa 

Întreprinderi foarte mari 
1. Braşov Braşov SELGROS CASH&CARRY S.R.L. 1 Comerţ, export, turism Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute, 

animalelor vii, produselor alimentare, băuturilor 
şi tutunului 

2. Braşov Braşov SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA 
DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI 
ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
TRANSILVANIA SUD S.A. 

1 Industrie Producerea, transportul şi distribuţia energiei 
electrice, termice, a gazelor naturale şi a apei 

3. Braşov Braşov AUTOLIV ROMÂNIA S.R.L. 3 Industrie Industria mijloacelor de transport 
Întreprinderi mari 
4. Braşov Braşov SILNEF S.R.L. 1 Servicii Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate 
5. Braşov Braşov KRAFT FOODS ROMÂNIA S.A. 4 Industrie Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 
6. Braşov Braşov PRESCON S.A. 4 Construcţii Lucrări de construcţii 
7. Braşov Braşov RC-CF TRANS S.R.L. 4 Servicii Transporturi şi activităţi anexe transporturilor 
8. Braşov Braşov SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA 

DE FURNIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE 

6 Industrie Producerea, transportul şi distribuţia energiei 
electrice, termice, a gazelor naturale şi a apei 
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TRANSILVANIA SUD S.A. 
9. Braşov Braşov AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L. 8 Comerţ, export, turism Comerţ cu autovehicule, piese şi accesorii de 

schimb şi carburanţi pentru autovehicule 
10. Braşov Braşov GENERAL ASSEMBLING S.R.L. 9 Cercetare, dezvoltare şi 

high-tech 
Industria de echipamente electrice şi optice 

11. Braşov Braşov ARO PALACE S.A. 10 Comerţ, export, turism Activitate hotelieră 
12. Braşov Braşov ICCO ELECTRIC S.R.L. 10 Construcţii Lucrări de instalaţii 
Întreprinderi mici 
13. Braşov Braşov UNIVERSAL TRACTOR S.A. 1 Comerţ, export, turism Comerţ cu autovehicule, piese şi accesorii de 

schimb şi carburanţi pentru autovehicule 
14. Sinaia Prahova ROWA DANY - F S.R.L. 1 Comerţ, export, turism Activitate hotelieră 
15. Braşov Braşov TEHMIN-BRASOV S.R.L. 2 Industrie Industria mijloacelor de transport 
16. Braşov Braşov WEBAK S.R.L. 2 Servicii Jocuri de noroc şi pariuri 
17. Braşov Braşov O.R.G. INVESTMENT S.R.L. 2 Servicii Servicii imobiliare 
18. Braşov Braşov TELEROM S.R.L. 4 Cercetare, dezvoltare şi 

high-tech 
Telecomunicaţii 

19. Braşov Braşov TRANSILVANIA LEASING IFN S.A. 4 Servicii Activităţi de creditare 
20. Braşov Braşov SCANDIC POLIKRAFT S.R.L. 5 Comerţ, export, turism Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 
21. Braşov Braşov CANT EXCHANGE S.R.L. 6 Servicii Servicii de intermedieri financiare 
22. Braşov Braşov KRONOSPAN TRADING S.R.L. 7 Comerţ, export, turism Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 
23. Braşov Braşov SEBA SHOES S.R.L. 8 Industrie Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de 

voiaj şi marochinărie 
24. Braşov Braşov KOLPING CONCEPT S.R.L. 9 Servicii Învăţământ 
25. Braşov Braşov SCUT S.A. 9 Construcţii Lucrări de construcţii 
Întreprinderi mijlocii 
26. Sinaia Prahova COREX & C.B. S.R.L. 1 Comerţ, export, turism Restaurante, baruri, cafenele 
27. Braşov Braşov POM SERVICE S.R.L. 1 Servicii Servicii imobiliare 
28. Braşov Braşov CARMEUSE HOLDING S.R.L. 4 Industrie Industria produselor primare 
29. Braşov Braşov ELMAS S.R.L. 4 Industrie Industria de maşini şi echipamente 
30. Braşov Braşov REMAT BRAŞOV S.A. 4 Servicii Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate 
31. Braşov Braşov TERMO CONFORT S.R.L. 6 Construcţii Lucrări de instalaţii 
32. Braşov Braşov FASTPROMO S.R.L. 7 Servicii Activităţi cinematografice, de radio şi televiziune 

şi ale agenţiilor de presă, alte activităţi de 
spectacole 

33. Braşov Braşov ADRIAN RESTAURANTE S.R.L. 8 Comerţ, export, turism Restaurante, baruri, cafenele 
34. Braşov Braşov CARB S.A. 9 Industrie Industria extractiva, de prelucrare a ţiţeiului si 

cocsificare a cărbunelui 
35. Braşov Braşov EURO STRADA S.R.L. 9 Construcţii Lucrări de construcţii 
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36. Braşov Braşov CARPATEX S.A. 10 Industrie Industria produselor textile şi de tricotaje, a 
confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor 

Microîntreprinderi 
37. Braşov Braşov ECOROM S.R.L. 1 Servicii Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate 
38. Râşnov Braşov EMSILVA S.R.L. 2 Industrie Industria lemnului şi a produselor din lemn, a 

celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie, 
silvicultură şi exploatare forestieră 

39. Braşov Braşov SAN FASHION S.R.L. 2 Industrie Industria produselor textile şi de tricotaje, a 
confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor 

40. Braşov Braşov DESDATA CONSULTING S.R.L. 2 Cercetare, dezvoltare şi 
high-tech 

Tehnologia informaţiei 

41. Braşov Braşov DIACOM-MEDIA SERVICE S.R.L. 3 Comerţ, export, turism Comerţ cu ridicata al produselor altele decât cele 
nealimentare 

42. Braşov Braşov S & C BUSINESS S.R.L. 3 Comerţ, export, turism Activitate hotelieră 
43. Braşov Braşov DENAVA S.R.L. 4 Comerţ, export, turism Activitate hotelieră 
44. Braşov Braşov MIROTOP INVEST S.R.L. 4 Industrie Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de 

voiaj şi marochinărie 
45. Braşov Braşov XENERIS MEDIA S.R.L. 4 Cercetare, dezvoltare şi 

high-tech 
Tehnologia informaţiei 

46. Braşov Braşov TEHNORAIL S.R.L. 5 Industrie Industria mijloacelor de transport 
47. Braşov Braşov DALUGI S.R.L. 6 Industrie Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de 

voiaj şi marochinărie 
48. Braşov Braşov VERSILIA S.R.L. 6 Industrie Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi 

a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii) 

49. Sinaia Prahova BALPAPA TOURS SRL 7 Comerţ, export, turism Agenţii de turism 
50. Braşov Braşov GUESTHOUSE POSTAVARULUI S.R.L. 9 Comerţ, export, turism Activitate hotelieră 
51. Braşov Braşov SALON IOLLY S.R.L. 9 Servicii Alte activităţi de servicii personale 
52. Braşov Braşov M.YG. ELECTRONICS S.R.L. 10 Servicii Jocuri de noroc şi pariuri 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 

 
 


