DEZVOLTARE URBANA
INTEGRATA
POLUL DE CREȘTERE BRAȘOV

Polul de Creștere Brașov

Brașov, Codlea, Săcele, Râșnov, Predeal, Ghimbav, Zărnești, Tărlungeni, Prejmer,
Hărman, Sânpetru, Bod, Feldioara, Hălchiu, Crizbav, Vulcan, Cristian,Budila

Polul de Creștere Brașov
• 25 proiecte prioritare din PID al Polului de
Creștere Brașov au fost propuse spre finanțare
prin POR, în cadrul Axei 1,
“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani
de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1, “Planuri
integrate de dezvoltare urbană”

• Alocarea financiară : 74.3 milioane euro

STADIUL IMPLEMENTĂRII PID BRAȘOV
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL-AXA1
• Infrastructură urbană si infrastructură turistică și de
agrement:
12 proiecte – 62,2 mil. Euro;
• Infrastructură socială:
8 proiecte - 11,8 mil. Euro;

• Dezvoltarea mediului de afaceri:
6 proiecte – 46,05 mil. Euro.

DISTRIBUŢIA GEOGRAFICĂ A
PROIECTELOR

Proiecte finantate prin POR Axa 1,
Polul de Crestere Brasov

DUBLARE PASAJ RUTIER FARTEC ÎN MUNICIPIUL
BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 23.523.996 lei

DUBLARE PASAJ RUTIER FARTEC ÎN MUNICIPIUL
BRAŞOV












Pasajul traverseaza CF 200 ruta Brasov – Sibiu
Lungime totală L= 682,65 m
8 deschideri în lungime totală de L= 243,60 m
Trotuar pietonal partea stângă
Rampele de acces de 78.50 metri (din direcţia Braşov), respectiv
360.55 metri (din direcţia Stupini).
In vederea sistematizării circulaţiei s-au executat bretele de
legatură pentru racordarea bd. Grivitei , str. Stadionului şi str.
Grigore Ureche
Pasajul este echipat cu un sistem modern de iluminat public.
Accese pentru persoane cu dizabilităţi
Amenajarea spaţiilor verzi

PASAJ RUTIER CALEA FERATĂ – STRADA
INDEPENDENŢEI – MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului:
25.466.334,97 lei

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Pasaj cu 2 benzi de circulatie peste CF
300 ruta Braşov – Sighişoara
Lungime totală L= 671,40 m
9 deschideri în lungime totală de
L= 256,40 m
În vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Tractorul, s-au prevăzut a se
executa bretele de legătură pentru
racordarea str. Independentei cu Str.
Gloriei şi Str. Aluminiului
În vederea sistematizării circulaţiei pe
zona Bartolomeu, s-au executat
bretele de legătura pentru racordarea
str. Buzeşti cu str. Grigore Ureche şi
pasaj Fartec
Pasajul este iluminat.
S-au executat rampe de acces pentru
persoane cu dizabilităţi
S-au refacut spaţiile verzi.

DRUMURI ACCES ZONA ECONOMICĂ CORESI
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 30.798.669,12 lei

DRUMURI ACCES ZONA ECONOMICĂ CORESI
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
• Drum în lungime totală de 2,092 km împărţită în trei
tronsoane:

– tronsonul I: 719.91 m porneşte din strada 13 Decembrie prin
interiorul Zonei economice Coresi
– tronsonul II: 824,3 m continuă traseul prin Zona economică Coresi
până la limita acesteia spre REMAT
– tronsonul III: 548.27 m de la limita REMAT până la intersecţia cu strada
Hărmanului. Pe acest tonson este proiectat şi un pod peste Timişul Sec
şi o trecere la nivel cu cele două linii CF.

• Drumul are 2 benzi de circulaţie pe sens, trotuare şi piste de
ciclişti pe ambele părţi şi este iluminat.
• S-au amenajat 4 sensuri giratorii
• S-a construit un pod peste Timişul Sec în lungime de 29,9 m cu
două benzi de circulaţie pe sens şi trotuare pe ambele părţi
• S-au realizat 3 perechi staţii RAT
• S-au modernizat cele două treceri la nivel cu calea ferată

AMENAJARE PIAŢA UNIRII – MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 5.406.373,96 lei

AMENAJARE PIAŢA UNIRII – MUNICIPIUL BRAŞOV
• LUCRĂRI REALIZATE
• Suprafaţa totală amenajată a pieţii : 6.350 mp
• Suprafaţa carosabilă pavată cu pavele mari cu grosimea de 12 cm :
2.300 mp
• Suprafaţa pentru circulaţie pietonală, pavată cu calupuri : 4.050 mp
• Lucrări de iluminat public şi arhitectural,
• Locuri de parcare amenajate (nr.): 12
• Staţii de autocar pentru debarcare turişti (nr.): 1
• Sistem de colectare ape: 23 guri de scurgere şi racorduri
• Borne de delimitare a spaţiului pietonal de spaţiul carosabil, 2
cişmele
• Plantare11 arbori ornamentali
• Construcţie Fântână arteziană
• Placare zid de limită: 30 m.l.

REABILITARE CLĂDIRE CINEMATOGRAF “PATRIA” ÎN
MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: : 10.972.064,16 lei

REABILITARE CLĂDIRE CINEMATOGRAF “PATRIA” ÎN
MUNICIPIUL BRAŞOV
• Proiectul "Reabilitarea clădirii cinematografului Patria” a avut drept scop
îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socioculturale oferite locuitorilor municipiului Braşov.
• Prin acest proiect, Municipiul Braşov a înfiinţat în clădirea fostului
cinematograf „Patria” un centru pentru activităţi socio-culturale, destinat
desfăşurării spectacolelor oferite în stagiunile Filarmonicii Braşov,
concertelor matinale gratuite ale Filarmonicii, recitalelor camerale,
proiecţiei de film şi expoziţiilor.
• Clădirea fostului cinematograf Patria a fost închisă din anul 2004 şi se afla
într-o stare avansată de degradare; ea a devenit sediu propriu pentru
Filarmonica Braşov - cea mai veche instituţie de profil înfiinţată în anul
1878.
• Clădire reabilitată este una modernă destinată desfăşurării proiectelor
socio-culturale şi are amenajate spaţii expoziţionale, o sală de spectacole
cu capacitatea de 458 de locuri şi scenă cu suprafaţa de 185,49 mp şi
capacitatea de 80 de artişti, o sală de audiţii de 53 de locuri, în care se
realizează şi proiecţie de film, precum şi o sală de repetiţii pentru artişti.

REABILITARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 6.894.216,48 lei
•

•

În urma realizării acestui proiect a fost
reabilitat/modernizat/echipat Căminul
pentru persoane vârstnice situat în
Cartierul Noua din Municipiul Braşov, au
fost reabilitaţi din punct de vedere
termic 11.180 mp de infrastructură
socială şi s-au realizat 285 mp de
finisaje în zona bazinului de
hidroterapie.
De asemenea, o componentă
importantă a proiectului a fost dotarea
Căminului pentru persoane vârstnice cu
articole sanitare, echipamente de
gimnastică, echipament medical
computerizat şi mobilier medical,
creându-se astfel o bază modernă de
tratament.

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII
SOCIALE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 10.999.487 lei

REABILITARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Principalele rezultate generate de implementarea proiectului sunt:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

o clădire reabilitată în suprafaţă de 5317,99 mp destinată serviciilor sociale
146 de spaţii delimitate şi funcţionale in cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
44 locuri de parcare pentru autoturisme
4 locuri de parcare pentru autoturismele prevăzute cu dotări speciale pentru persoane cu dizabilităţi
2 locuri de parcare pentru microbuze
Implementarea acestui proiect a mai vizat obţinerea următoarelor rezultate:
Dezvoltarea unui parteneriat funcţional între furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale la nivelul
Polului de Creştere Braşov
Diversificarea serviciilor sociale furnizate de către diferite categorii de persoane/grupuri vulnerabile
Creşterea calităţii vieţii la nivelul Polului de Creştere Braşov
Stimularea dezvoltării capacităţii operaţionale a organizaţiilor furnizoare de servicii sociale şi a
dezvoltării de proiecte de îmbunătăţire a creşterii economice la nivelul Polului de Creştere Braşov şi
a Regiunii 7 Centru prin testarea anuală a 5000 copii privind orientarea vocaţională
Reintegrarea socio-economică a persoanelor şi a grupurilor aflate în situaţii de vulnerabilitate în
arealul Polului de Creştere Braşov
Creşterea capacităţii persoanelor şi grupurilor excluse social de a genera şi implementa planuri de
acţiune personală orientate către limitarea efectelor şi eliminarea situaţiilor de vulnerabilitate
personală sau de grup.

REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢE
SOCIALE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 4.628.587 lei

AMENAJARE STAŢII CAPĂT DE LINIE PENTRU
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN
MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 34.664.723,92 lei

,,ACHIZIŢIA ŞI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREŞTEREA
SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRAŞOV”
Valoarea totală a proiectului: 3.945.087,16 lei

,,ACHIZIŢIA ŞI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREŞTEREA
SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRAŞOV”
Impactul proiectului asupra comunităţii locale
Economic:
- diminuarea pagubelor rezultate din acte de
indisciplină, respectiv a cheltuielilor cu
reparaţiile şi remedierea de bunuri materiale
deteriorate;
- creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne, utilizând soluţii informatice de
ultimă generaţie în cadrul instalaţiilor şi
echipamentelor de supraveghere propuse a fi
achizionate prin proiect.

Social:
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prin
asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul
instituţiilor de invăţământ vizate;
- diminuarea ratei infractionalităţii şi a ratei
abandonului şcolar ca urmare a supraveherii
unităţilor şcolare;
- creşterea atractivităţii unităţilor şcolare beneficiare.

De mediu:
echipamentele care fac obiectul investiţiei
respectă principiile de eficienţă energetică
şi se încadrează în clasa de consum
minim.

CENTRU COMUNITAR ÎN COMUNA VULCAN
Valoarea totală a proiectului: 2.423.972,80 lei

,,ACHIZIŢIA ŞI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREŞTEREA
SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI PE DOMENIUL PUBLIC DIN LOCALITĂŢILE CODLEA, SĂCELE , RAŞNOV ,
PREDEAL , GHIMBAV”
Valoarea totală a proiectului: 2.715.601,47 lei

AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ POIANA BRAŞOV AMENAJARE SPAŢII AGREMENT ŞI DIVERTISMENT
Valoarea totală a proiectului: 44.485.829,67 lei

AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ POIANA BRAŞOV AMENAJARE SPAŢII AGREMENT ŞI DIVERTISMENT
Funcţiuni nou create:
• club de bowling 180 de persoane
• sală de căţărare
• sală multifuncţională 246 de persoane
• spaţiu expoziţie - suprafaţă
• locuri de parcare
• locuri de joacă, teren de joacă în aer liber, minibowling,
jocuri electrice-electronice, simulatoare, mese de
minihokey, minifotbal, minibaschet, pereţi de căţărare,
biciclete,
• săniuş, skateboard, biliard, minigolf, biciclete

EXTINDERE CAPACITATE PARCARE ŞI CONSTRUCŢIE
TERMINAL TRANSPORT PUBLIC ÎN POIANA BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului : 18.064.540,98 lei

EXTINDERE CAPACITATE PARCARE ŞI CONSTRUCŢIE
TERMINAL TRANSPORT PUBLIC ÎN POIANA BRAŞOV
•

Executarea unei parcări clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasă) cu
un număr de 434 de locuri de parcare pentru autoturisme, din care 16 pentru
persoane cu dizabilităţi, modern dotată şi utilată.

•

Adiacent clădirii parkingului, vor fi amenajate 6 locuri de parcare pentru autocare
şi 9 locuri de parcare pentru mijloacele de transport în comun (7 locuri pentru
microbuze şi 2 pentru autobuze).

•

De asemenea se vor amenaja
• 3.848 mp căi de acces rutier şi rampe auto,
• 1207.50 mp spaţii pietonale,
• 79,18 mp piste de ciclism,
• 51,76 mp pentru o parcare specială pentru biciclete
• 2.354,16 mp de spaţii verzi.

CENTRUL DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI
INCUBATOR DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 70.898.442 lei

CENTRUL DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI
INCUBATOR DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
•
•
•
•
•

Suprafaţa pe care se va întinde: 181.500 mp.
Regim de înălţime: D+P+E
Suprafaţa construită la sol: 10.409 mp.
Spaţiu verde amenajat: 36.300 mp.
Clădirea deserveşte un nr. de 298 persoane, dintre care 56 sunt salariaţi
Funcţiuni:

Demisol: sală de conferinţe, ateliere prototiping, ateliere mentenanţă, spaţii personal, spaţii tehnice,
cameră de servere, spaţii de supraveghere şi control, bucătărie, vestiare, grupuri sanitare.
Parter: 3 săli de workshop, platformă în aer liber pentru expoziţii, foaier, sală conferinţă, birou de
presă, copy center, cafenea, restaurant, grupuri sanitare
Etaj: administraţie centru, manager, 14 birouri de incubare, 6 laboratoare, sală experimente
demonstraţii, zonă de coworking, zonă accelerare afaceri, platformă multimedia
Suprafaţa exterioara:
acces carosabil la demisol - suprafaţă de 900 mp,
accesul pietonal – suprafaţă de 1300 mp,
238 locuri de parcare, din care 5 pentru persoane cu dizabilităţi, amenajate în incinta imobilului la
cota demisolului,
150 locuri de parcare amenajate la cota terenului natural,
8 dispozitive parcaj biciclete,
parcul dotat cu mobilier urban: bănci, coşuri de gunoi,
spaţiu verde amenajat pe o suprafaţă de 36.300 mp,
340 de arbori plantaţi, zona cu gard viu din arbori de talie 3 amenajată pe o suprafaţă de 650 mp,
zonă cu vegetaţie erbacee de talie înaltă şi medie amenajată pe o suprafaţă de 3750 mp,
zonă plantată cu gazon pe o suprafaţă de 1200 mp,
alei cu pietriş realizate pe o suprafaţă de 2160 mp,
pe terasa clădirii vor fi amplasate panouri solare cu tuburi vidate în suprafaţă de 324 mp

SISTEM INTEGRAT DE PARCĂRI – PARCARE SPITAL
MILITAR REGINA MARIA ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 24.347.682 lei

SISTEM INTEGRAT DE PARCĂRI – PARCARE SPITAL
MILITAR REGINA MARIA ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
• parcaj supraetajat cu 4 nivele subsol, parter, etaj şi etaj tehnic, însumând
308 locuri de parcare
• Între acestea, un număr de 10 locuri vor fi destinate persoanelor cu
dizabilităţi, 7 locuri pentru limuzine şi 8 locuri pentru maşini electrice. De
asemenea, se vor amenaja 29 de locuri pentru parcarea bicicletelor
favorizând deplasarea cu bicicleta pentru vizitarea zonei de centru a
municipiului Braşov.

MODERNIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE
ILUMINAT PUBLIC ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI PUBLICE
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului: 10.870.030,32 lei

MODERNIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE
ILUMINAT PUBLIC ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI PUBLICE
ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
•

•
•
•

Implementarea acestui sistem oferă posibilitatea controlului interactiv, prin
telegestiune, al iluminatului public, folosindu-se astfel comanda de la distanţă a
aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, plasate pe 10.481 de stâlpi, precum şi
reglarea intensităţii luminii prin programare automată. Sistemul va monitoriza
consumul de energie electrică, semnalând rapid orice disfuncţionalitate prin
emiterea de alarme de avertizare ce vor include elementele orare şi geografice ale
acestora.
Sistemul integrat de supraveghere video are în componenţă un număr de 42
camere video de supraveghere montate pe sâlpii de iluminat stradal din
proprietatea Primăriei municipiului Braşov, echipamente de monitorizare,
alarmare şi comunicare de tip butoane de panică (42 de bucăţi).
A fost creat un dispecerat central de supraveghere şi monitorizare a subsistemelor
montate. Acesta este integrat cu o soluţie de comunicaţii, care permite
transmiterea informaţiei dintre subsitemele de supraveghere şi panică şi
centralizarea datelor într-o locaţie de monitorizare.
Cele 42 de butoane de panică montate pe stîlpi precum şi posibilitatea de a
controla din dispecerat intensitatea luminoasă furnizată la locul respectiv asigura
interacţiunea Poliţiei Locale cu populaţia aflată în arealul supravegheat.
Intervenţiile la solicitările dispeceratului la evenimente semnalate de către
populaţie se fac prin serviciul telefonic de urgenţă, pe principiul „cel mai apropiat
poliţist de locul evenimentului intervine”.

MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMUL DE
TRANSPORT ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Valoarea totală a proiectului este de 31.596.105,53 lei

MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMUL DE
TRANSPORT ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV
Prin proiect se ating urmatoarele obiective:
- montarea sistemelor de monitorizare în timp real a vehiculelor,
- amenajarea unui dispecerat modern,
- instalarea de sisteme moderne de informare a călătorilor în spațiul public
şi a sistemelor de supraveghere de siguranţă, ceea ce va duce implicit la
îmbunătățirea calității vieții în general şi la creșterea nivelului socioeconomic în general.
- intervenţia rapidă şi remedierea neajunsurilor în cazul constatării
acestora;
- obţinerea unor situaţii statistice (vehicule, calatori, timpi de circulație,
parametrii de optimizare, consumuri, statistici financiare etc.);
- detecţia şi poziționarea vehiculelor în mod automat,
- identificarea în timp real a numărului de calatori în trafic, comunicarea cu
vehiculul, modificarea timpilor de traseu în funcţie de valorile de trafic în
timp real;
- introducerea sistemului de e-ticketing

ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA
ECONOMICĂ BRAŞOV SUD - EST
Valoarea totală a proiectului: 16.045.863,52 lei
A fost realizat un coridor direct de acces între Centura Ocolitoare a Municipiului
Braşov – Zona Economică BRASOV SUD-EST – Cartierul Noua – Cartierul Astra prin
realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.

CENTRU DE AGREMENT ŞI SPA PREDEAL
Valoarea totală a proiectului: 33.160.415,75 lei

ACCESIBILITATE ÎN ZONA TURISTICĂ CLĂBUCETCIOPLEA, PREDEAL
Valoarea totală a proiectului: 55.270.218,87 lei

PROIECT INTEGRAT DE REACTUALIZARE ŞI
MODERNIZARE URBANĂ- CENTRU ISTORIC RAŞNOV
Valoarea totală a proiectului: 18.249.765,15 lei

PROIECT ASCENSOR PLAN ÎNCLINAT ACCES
CETATEA RAŞNOV
Valoarea totală a proiectului: 15.357.613,52lei

REABILITARE CENTRU ISTORIC ÎN MUNICIPIUL CODLEA
Valoarea totală a proiectului: 13.064.210,00 lei

REABILITARE CENTRU ISTORIC ÎN MUNICIPIUL CODLEA

CENTRU MULTICULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL ÎN
MUNICIPIUL SĂCELE
Valoarea totală a proiectului: 16.636.029,91 lei

Indicatori previzionaţi a se realiza în cadrul proiectelor
contractate POR Axa 1,
Pol de Crestere Brasov
• 19 sisteme integrate de securitate pentru 19 unități de învățământ
• 1 structura afaceri in cadrul căreia se vor localiza un numar de 70 de
IMM-uri care vor crea 128 de noi locuri de muncă
• 284 locuri de munca nou create
• 2 centre istorice reabilitate
• 1 ascensor în plan înclinat cu o lungime de rulare de 165 ml, 2
stații, capacitate cabină de 18 persoane și capacitate persoane/zi 648
• 2 centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate
• 54.473 persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii
sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată
• 1 clădire construită cu 44 locuințe sociale

• 3 infrastructuri pentru activităţi socio-culturale
reabilitate/modernizate: Vulcan, sacele, patria
• 1946 locuri de parcare amenajate
• 2 structuri de agrement dezvoltate
• 1 sistem de telegestiune a iluminatului public cu 10.481 de stâlpi de
iluminat, 1 centru de comandă și 65 de camere de supraveghere
• 1 sistem de management informatizat al transportului în comun
• 4 terminale transport public nou create
• 2 pasaje rutiere
• 11, 16 km drumuri realizate
• 27.165,24 mp trotuare si alei pietonale
• 8370,68 mp piste biciclete
• 66.526,19 mp spatii verzi amenajate
• 30.784 mp spatii publice amenajate

LECȚII ÎNVĂȚATE

Vă mulţumim!
ADR CENTRU
DEPARTAMENT COORDONARE
POL DE CREŞTERE
BRAŞOV

Tel: 0368 415760
Fax: 0368 415761
E-mail: polbrasov@adrcentru.ro
Web: www.adrcentru.ro

