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Scopul SIDU: identificarea direcțiilor prioritare de

intervenție pentru perioada 2021-2030

Principalul instrument de planificare pe termen mediu și

lung pentru Zona Metropolitană Brașov

Condiție în vederea accesării fondurilor nerambursabile

prin POR în ciclul 2021 - 2027

Importanța SIDU



1) ANALIZA CONTEXTULUI URBAN ȘI IDENTIFICAREA
PRINCIPALELOR PROBLEME ȘI PROVOCĂRI LA NIVEL LOCAL

1.1. OAMENI ȘI SPAȚIU
1.2. ECONOMIE
1.3. TURISM ȘI RECREERE
1.4 MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
1.5. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
1.6 UTILITĂȚI PUBLICE
1.7. LOCUIRE ȘI SERVICII PUBLICE

2) ANALIZA SWOT a sectoarelor

3) Viziune - Obiective Strategice - Obiective specifice - Tipuri de
proiecte

4) Elaborarea portofoliului de proiecte la nivelul ZM

5) Prioritizarea proiectelor aferente prealocării POR

6) integrarea finală a SIDU

Procesul parcurs în actualizarea SIDU



Octombrie - decembrie 2021: întâlniri de lucru cu primarii UAT-
urilor

Mai - iulie 2022: sondaj de opinie, sub forma unui chestionar online
(cu 665 de respondenți)

06 iulie 2022: întâlnire de consultare publică ce a vizat dezbaterea
contextului urban (cu focus pe nevoi de dezvoltare), analiza SWOT
a sectoarelor de dezvoltare

24 august 2022: întâlnire de consultare publică ce a vizat
dezbaterea obiectivelor de dezvoltare, a portofoliului de proiecte
pentru dezvoltarea zonei Metropolitane Brașov

(scop) 28 septembrie 2022: prezentarea listei finale a proiectelor
propuse spre finanțare prin fondurile prealocate POR și dezbateri
/ discuții libere asupra documentului final, integrat al SIDU,
transmis în consultare publică.

Proces colaborativ. Consultări publice.



Regenerare 
urbană, turism,
patrimoniu și cultură

Fonduri prealocate POR

Mobilitate

Infrastructură 
verde

43,83%

21,42%

34,75%

35,01 mil eur

17,11 mil eur

27,75 mil eur

79,8 mil eur

Buget prealocare

+ 100% din buget pe
lista de rezervă



Proiecte prioritare - MOBILITATE

Mobilitate 43,83%35,01 mil eur

Proiecte prioritare:
- Calea Verde a Municipiului Brașov (21.3 mil euro)
- Terminal multimodal - zona Noua (13.8 mil euro)

Proiecte prioritare, pe lista de rezervă:
- Reabilitare infrastructura de garare și mentenanță flota de transport public- secția S2 (13 Decembrie nr 100) (21 mil euro)
- Achiziție autobuze moderne (8 mil euro)
- Extindere sistem inteligent de transport public (ITS) in Municipiul Brasov  si in Zona Metropolitană Brasov (6 mil euro)



Proiecte prioritare - INFRASTRUCTURĂ VERDE

Infrastructură verde

Proiecte prioritare:
- Închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde
pentru zonă de agrement (7,5 mil euro)
- Amenajare Parc Cetățuia (9,6 mil euro)

Proiecte prioritare, pe lista de rezervă:
- Amenajare parcuri in zona Florilor/Astra/Scriitorilor (11,7 mil euro)
- Amenajare parc nou în zona Tractorul (2,7 mil euro)
- Amenajare parc nou în zona Bartolomeu (2.7 mil euro)

17,11 mil eur 21,42%



Proiecte prioritare - REGENERARE URBANĂ,
TURISM, PATRIMONIU ȘI CULTURĂ

Regenerare urbană, turism,
patrimoniu și cultură

Proiecte prioritare:
- Reconversie zone abandonate in zone verzi -zona industriala Rulmentul (15 mil euro)
- Reconversie clădiri centrale termice în centre de zi pentru vârstnici, centre: comunitare, centre cultural
artistice, centre medicale, centre educaționale, centre sociale (12.7 mil euro)

Proiecte prioritare, pe lista de rezervă:
- Restaurare, amenajare și punere în valoare a Zonei Modarom: Colegiul Național Unirea și  Str. Politehnicii - Str.
Postăvarului și Reabilitare Rețele  Edilitare  (6 mil euro)
- Restaurare, amenajare și punere în valoare a Pieței Sfatului (6 mil euro)
- Consolidarea, protecția și conservarea clădirilor din zona istorică, a monumentelor istorice și a clădirilor de
patrimoniu (1.7 mil euro)
- Reconversie Cariera Racădău (Răcădău-Dealul Melcilor) (5.7 mil euro)

34,75%27,75 mil eur
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