
RO 500007 Braşov 

Bd. Eroilor nr. 8, cam 200 

Tel: 004(0) 268 547 616 

Fax: 004(0) 268 547 676 

 office@metropolabrasov.ro 

www.metropolabrasov.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU CU PRIVIRE LA NECESARUL DE 

UNITĂȚI DE EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI ȘCOLARĂ 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAȘOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@metropolabrasov.ro
http://www.metropolabrasov.ro/


RO 500007 Braşov 

Bd. Eroilor nr. 8, cam 200 

Tel: 004(0) 268 547 616 

Fax: 004(0) 268 547 676 

 office@metropolabrasov.ro 

www.metropolabrasov.ro 

 

 

 

 

CUPRINS 
 

 

1. CONTEXT 1 

2. ELEMENTE GENERALE DE DEMOGRAFIE 7 

3. ANALIZA DEMOGRAFIEI ȘI INFRASTRUCTURII ȘCOLARE 14 
 

 3.1 Cartier I. Noua-Dârste 14 

 3.2 Cartier II. Astra 19 

 3.3 Cartier III. Valea Cetății 27 

 3.4 Cartier IV. Florilor-Kreiter 33 

 3.5 Cartier V. Centrul Nou 38 

 3.6 Cartier VI. Tractorul 46 

 3.7 Cartier VII. Bartolomeu Nord 52 

 3.8 Cartier VIII. Bartolomeu 56 

 3.9 Cartier IX. Centrul Vechi 62 

 3.10 Cartier X. Prund-Schei 67 

 3.11 Cartier XI. Triaj-Hărman 71 

 3.12 Cartier XII. Stupini 76 

 3.13 Cartier XIII. Platforma Industrială Est-Zizin 79 
 

4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 82 

 4.1 Concluzii cu caracter general 82 

 4.2 Educație antepreșcolară 82 

 4.3 Educație preșcolară 83 

 4.4 Educație primară și gimnazială 84 

 4.5 Învățământ liceal și profesional 85 

 4.6 
Prioritizarea intervențiilor privind asigurarea condițiilor adecvate de 

infrastructură școlară 
87 

 

5. ANEXE 92 

 

mailto:office@metropolabrasov.ro
http://www.metropolabrasov.ro/


1 

 

1. CONTEXT  

 

Prezentul studiu a fost elaborat în vederea fundamentării deciziilor municipalității 

brașovene cu privire la investițiile în infrastructura și dotarea unităților de educație ce-și desfășoară 

activitatea pe raza localității. În acest scop, Studiul a fost structurat plecând de la următoarele 

direcții: 

➢ conturarea profilului demografic la nivel de cartier, cu detalii pentru categoria de vârstă 0-

19 ani (corespunzătoare nivelelor de educație antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal/școală profesională) 

➢ inventarul infrastructurii educaționale existente la nivel de cartier 

➢ prognozele privind necesarul de unități/spații/dotări educaționale raportate la prognozele 

privind evoluția populației de vârstă școlară  

➢ constrângeri/oportunități determinate de pandemia COVID 

 

Datele statistice pe baza cărora se fundamentează prezentul Studiu au fost obținute astfel: 

➢ date demografice:  

✓ Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor Brașov 

structură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – M.A.I.), prin intermediul și cu 

sprijinul SPCLEP Brașov – folosirea acestor date este menționată în text 

✓ baza de date statistice Tempo on-line disponibilă la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 

➢ date privind populația și infrastructura școlară:  

✓ unitățile de educație de pe raza municipiului Brașov pe baza unui chestionar transmis 

către școli prin intermediului cabinetului viceprimar Flavia Boghiu și interviurile 

telefonice realizate pentru completarea datelor lipsă 

✓ datele publice privind rețeaua școlară disponibile la https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea 

✓ în cazul în care s-au constatat contradicții între datele disponibile în SIIR și cele furnizate 

de școli au fost luate în considerare cele din chestionarele completate de instituțiile de 

educație 

➢ alocarea străzilor pe cartiere: Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teitoriului din 

cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism, Primăria Municipiului Brașov 

➢ date privind investițiile municipalității → Lista de investiții aferentă infrastructurii 

educaționale conform HCL nr.376/20.07.2021 furnizată de Direcția Tehnică, Primăria 

Municipiului Brașov 

 

Prelucrarea acestor informații a generat câteva dificultăți determinate de modul de 

colectare și furnizare a datelor de către instituțiile menționate mai sus. Astfel, analiza  acestora și 

elaborarea Studiului a plecat de la următoarele premise și ipoteze: 

 

A. Date demografice 

➢ baza de date privind evidența populației conține nume de străzi a căror denumire a fost 

schimbată la începutul anilor `90. Astfel, sunt furnizate date privind populația atât pentru 

denuirea actuală a străzii cât și pentru denumirea oficială din urmă cu 3-4 decenii: Karl Marx 

și Iuliu Maniu, Lenin și 15 Noiembrie, 6 Martie și G-ral Traian Moșoiu etc. Explicația acestui 

fapt pare să fie faptul că există persoane în vârstă care nu și-au preschimbat BI în CI. Însă, 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea
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odată identificate exchivalențele dintre denumirile vechi și cele noi, datele au fost cumulate 

și alocate străzii cu denumirea actuală. 

➢ există câteva situații pentru care nu am identificat echivalențe (Str. Aleea 11, Cal. Şerban 

Vodă, Str. Belşugului, Str. Brăilei, Str. Plantației, Str. Plugului) însă fiind vorba de străzi cu 

un singur număr (sic!) și un număr redus de persoane (1-2) au fost ignorate întrucât nu au 

relevanță statistică 

➢ datele privind populația au fost furnizate detaliat, pentru fiecare număr de stradă, însă datele 

privind structura pe vârste (0-19 ani) au fost furnizate doar ca total la nivelul străzii. În aceste 

condiții, pentru străzile care traversează mai multe cartiere (Calea București, Calea 

Feldioarei, Str. Avram Iancu, Str. Bisericii Române, Str. Brândușelor, Str. Hărmanului, Str. 

Lungă, Str. Mihai Viteazu, Str. Zizin, Str. 13 Decembrie) s-a decis distribuirea grupelor de 

vârstă pe segmentele de stradă din fiecare cartier străbătut proporțional cu ponderea 

populației totale a segmentului raportat la întreaga lungime a străzii 

➢ datele furnizate de Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența 

Persoanelor Brașov se referă atât la domiciliu, cât și la reședință. Însă, întrucât mobilitatea 

demografică determinată de înscrierea copiilor în ciclul primar determină numeroase 

persoane să-și stabilească reședința pe o stradă din zona arondată școlii vizate, statistica 

rezidenților nu a fost luată în calcul din următoarele motive: 

✓ schimbarea reședinței este realizată pentru o perioadă determinată și ea nu este reînnoită 

întrucât unitățile de educație verifică criteriul teritorial doar la înscrierea copilului 

✓ schimbarea reședinței unui părinte nu este întotdeauna urmată și de al doilea părinte 

✓ schimbarea reședinței părintelui nu presupune și „mutarea” statistică a copilului în baza 

de date 

✓ numărul persoanelor din alte localități/județe care aleg să se stabilească cu reședința 

legală în municipiu nu poate fi determinat cu precizie, însă din estimările SPLCLEP sunt 

mai puțin numeroase decât cele ale localnicilor care îți mută reședința în alt cartier 

✓ întrucât această dinamică este o modă în ultimii ani, existența persoanei/persoanelor atât 

în baza de date domicilii cât și în cea a rezidenților atrage după sine creșterea artificială a 

numărului persoanelor existente în municipiu 

✓ nu au putut fi obținute date concrete privind elevii existenți în unitățile subordonate din 

partea Școlii Gimnaziale nr. 14 (ce acoperă prin cele trei corpuri de clădire atât cartierul 

Bartolomeu Nord cât și Stupini) fapt ce a afectat analiza acestor două zone. 

 

B. Infrastructură 

B.1. Premise cu caracter general, aplicabile tuturor nivelurilor de educație: 

✓ Distribuția instituțiilor de învățământ la nivelul cartierelor municipiului Brașov pentru 

determinarea nivelului de acces la servicii educaționale a fost realizată pentru nivelurile de 

educație în cazul cărora se aplică principiul arondării în funcție de domiciliu (preșcolar, primar 

și gimnazial) 

✓ Nu a fost abordată în cadrul analizei situația învățământului special care funcționează după 

reguli specifice; ca atare, nu au fost luate în considerare efectivele de elevi și datele privind 

infrastructura specifică Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă care oferă servicii 

educaționale de nivel primar și gimnazial copiilor cu nevoi speciale. 

✓ Analiza situației proprietății asupra infrastructurii educațional a avut drept scop identificarea 

clădirilor care pot face obiectul unor investiții din fonduri publice și UE (cele aflate în 
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proprietatea/administrarea UAT) precum și determinarea impactului financiar asupra 

bugetului local generat de utilizarea în chirie a unor imobile  

✓ Evaluarea stării tehnice a infrastructurii, în vederea fundamentării măsurilor și intervențiilor 

necesare, acolo unde este cazul. Analiza s-a realizat prin corelarea informațiilor privind 

vechimea clădirilor, data și tipul ultimei intervenții, investițiile cu care instituțiile de 

învățământ figurează în lista de investiții aprobată de Consiliul Local al Municipiului Brașov. 

Aceste date au fost corelate totodată cu informațiile privind caracterul adecvat al utilităților de 

care dispun respectivele instituții. 

✓ Cu excepția nivelului antepreșcolar, s-a urmărit centralizarea informațiilor privind existența la 

nivelul instituțiilor de învățământ a condițiilor de infrastructură aferenți indicatorului 6. 

Caracteristicile, dotarea şi utilizarea spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare din cadrul 

Hotărârii nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în 

învăţământul preuniversitar 

B.2. Educație antepreșcolară 

✓ Modalitatea în care infrastructura de profil asigură respectarea dispozițiilor Legii Educației, 

care prevede la art. Art. 63, alin 1: În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu 

cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: a) educația antepreșcolară: grupa 

cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;. S-a realizat în acest scop 

o analiză strict din punct de vedere a capacității clădirilor aferente creșelor prin raportarea 

sălilor de grupă la numărul de copii. Această analiză o completează pe cea care abordează acest 

indicator din perspectivă demografică.  

✓ Conformarea cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, Anexa 1, Norme de igienă, cap. II, cu privire la: 

• Dispozițiile art. 4, alin (1): Amplasarea unităților pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se face cu respectarea normelor 

privind protecția sanitară, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei și de 

zgomote, în afara arterelor de mare circulație [...] Între clădirea unității și accesul în 

curtea acesteia este prevăzut un spațiu verde (cu lățimea de minimum 25 de metri), cu 

rol și în reducerea influenței zgomotului stradal. A fost studiat amplasamentul fiecărei 

clădiri prin raportare la exigențele legale citate. 

• Dispozițiile art. 4, alin (4): Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, 

instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber 

a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta: 

a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar;. Pentru 

determinarea evoluției acestui indicator, s-a realizat raportarea efectivului copii din 

anul creșar 2020-2021 la suprafața alocată activităților în aer liber, comunicată de 

Serviciul Public de Administrare Creșe. 

• Exigența prevăzută la art. 21,  lit k. amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 

ani și a grupelor de grădiniță cu grupe de vârstă mici la parterul clădirii. S-au avut în 

vedere în analiza acestei componente repartizarea copiilor pe grupe de vârstă, conform 

legislației aplicabile prin raportare la numărul de săli disponibile la nivelul fiecărei 

clădiri și regimul de înălțime al acestora. 
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B.3 Educația preșcolară 

✓ Conformarea cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, Anexa 1, Norme de igienă, cap. II, cu privire la: 

• Dispozițiile art. 4, alin (4): Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, 

instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber 

a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta: 

a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar;. Pentru 

determinarea situației acestui indicator, s-a realizat raportarea efectivului de copii din 

anul școlar 2020 - 2021 la suprafața alocată activităților în aer liber. 

• Exigența prevăzută la art. 21,  lit k. amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 

ani și a grupelor de grădiniță cu grupe de vârstă mici la parterul clădirii;. S-au avut 

în vedere în analiza acestei componente repartizarea copiilor pe grupe de vârstă, 

conform legislației aplicabile prin raportare la numărul de săli disponibile la nivelul 

fiecărei clădiri și regimul de înălțime al acestora. 

✓ Caracterul adecvat al utilităților. S-a analizat gradul de adecvare al instituțiilor de învățământ 

din perspectiva îndeplinirii următoarelor condiții: (a) unitățile nu autorizație sanitară, (b) 

unitățile sunt conectate la o sursă de apă autorizată, (c) unitățile au contract de salubritate, (d) 

unitățile au centrală  termică,   și nu se bazează doar  pe  sobe/șeminee, (e)  unitățile  au grupuri 

sanitare interioare (doar  exterioare), sau (f)  unitățile sunt conectate la sistemul de canalizare 

sau au fosă septică.     

✓ Gradul de dotare cu echipamente TIC pentru susținerea activității didactice. S-a determinat pe 

baza informațiilor disponibile raportul dintre numărul de săli de grupă și numărul de astfel de 

spații dotate cu echipamente de tehnologia informației. S-a considerat că o sală este 

corespunzător echipată dacă dispune minim de un laptop și / sau videoproiector și / sau tablă 

inteligentă. 

✓ Gradul de ocupare a spațiilor cu destinație de săli de grupă. Analiza s-a realizat prin raportarea 

numărului de grupe cuprinse în planul de învățământ aferent anului școlar 2020-2021 la 

numărul de săli de grupă de care dispune instituția de învățământ. Acest raport oferă informații 

relevante cu privire la gradul de încărcare al instituțiilor de educație preșcolară din perspectiva 

condițiilor de infrastructură; situațiile de suprautilizare a sălilor conduc la desfășurarea 

activității educaționale în spații improvizate; cazurile de disponibilitate, deși mai puțin 

frecvente, pot susține decizii privind înființarea de noi grupe. 

B.4. Educația primară și gimnazială 

✓ Conformarea cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, Anexa 1, Norme de igienă, cap. II, cu privire la: 

• Dispozițiile art. 4, alin (4): Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, 

instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber 

a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta: 

între 5 şi 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineaţă şi cursuri de 

după-amiază), în funcţie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul 

unităţii;. Pentru determinarea situației acestui indicator, s-a realizat raportarea 

efectivului de copii din anul școlar 2020 - 2021 la suprafața alocată activităților în aer 

liber. Pentru determinarea situației acestui indicator, s-a raportat efectivul de elevi din 



5 

anul școlar 2020 - 2021 la numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea 

educațională și suprafața alocată activităților în aer liber de fiecare instituție 

✓ Caracterul adecvat al utilităților. S-a analizat gradul de adecvare al instituțiilor de învățământ 

din perspectiva îndeplinirii următoarelor condiții: (a) unitățile nu autorizație sanitară, (b) 

unitățile sunt conectate la o sursă de apă autorizată, (c) unitățile au contract de salubritate, (d) 

unitățile au centrală  termică,   și nu se bazează doar  pe  sobe/șeminee, (e)  unitățile  au grupuri 

sanitare interioare (doar  exterioare), sau (f)  unitățile sunt conectate la sistemul de canalizare 

sau au fosă septică. 

✓ Existența facilităților de bază. S-a analizat disponibilitatea, la nivelul instituțiilor de învățământ 

a următoarelor facilități de bază: laboratoare, bibliotecă și sală de sport. 

✓ Gradul de dotare cu echipamente TIC pentru susținerea activității didactice. S-a determinat pe 

baza informațiilor furnizate de instituțiile de învățământ raportul dintre numărul de săli de clasă 

și numărul de astfel de spații dotate cu echipamente de tehnologia informației.  S-a considerat 

că o sală este corespunzător echipată dacă dispune minim de un laptop și / sau videoproiector 

și / sau tablă inteligentă. 

✓ Gradul de ocupare a spațiilor cu destinație de săli de clasă. Analiza s-a realizat prin raportarea 

numărului de clase cuprinse în planul de învățământ aferent anului școlar 2020-2021 la 

numărul de săli de clasă de care dispune instituția de învățământ. Acest raport oferă informații 

relevante cu privire la gradul de încărcare al instituțiilor de educație primară și gimnazială din 

perspectiva condițiilor de infrastructură; situațiile de suprautilizare a sălilor conduc la 

desfășurarea activității educaționale în spații improvizate (cel mai frecvent în laboratoare care 

nu pot fi astfel utilizate conform funcțiunii inițiale) sau în schimburi; cazurile de 

disponibilitate, deși mai puțin frecvente, pot susține decizii privind înființarea de noi clase sau 

relocarea temporară a elevilor acelor instituții care vor fi supuse unor investiții care perturbă 

activitatea didactică. 

B.5. Liceu și școală profesională 

✓ Conformarea cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, Anexa 1, Norme de igienă, cap. II, cu privire la: 

• Dispozițiile art. 4, alin (4): Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, 

instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber 

a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta: 

între 5 şi 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineaţă şi cursuri de 

după-amiază), în funcţie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul 

unităţii;. Pentru determinarea situației acestui indicator, s-a realizat raportarea 

efectivului de copii din anul școlar 2020 - 2021 la suprafața alocată activităților în aer 

liber. Pentru determinarea situației acestui indicator, s-a raportat efectivul de elevi din 

anul școlar 2020 - 2021 la numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea 

educațională și suprafața alocată activităților în aer liber de fiecare instituție 

✓ Caracterul adecvat al utilităților. S-a analizat gradul de adecvare al instituțiilor de învățământ 

din perspectiva îndeplinirii următoarelor condiții: (a) unitățile nu autorizație sanitară, (b) 

unitățile sunt conectate la o sursă de apă autorizată, (c) unitățile au contract de salubritate, (d) 

unitățile au centrală  termică,   și nu se bazează doar  pe  sobe/șeminee, (e)  unitățile  au grupuri 

sanitare interioare (doar  exterioare), sau (f)  unitățile sunt conectate la sistemul de canalizare 

sau au fosă septică. 
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✓ Existența facilităților de bază. S-a analizat disponibilitatea, la nivelul instituțiilor de învățământ 

a următoarelor facilități de bază: laboratoare, bibliotecă, sală de sport. Au fost incluse de 

asemenea în analiză facilități de tipul atelierelor (relevante în cazul învățământului profesional 

și vocațional), cantinei, căminelor. 

✓ Gradul de dotare cu echipamente TIC pentru susținerea activității didactice. S-a determinat pe 

baza informațiilor furnizate de instituțiile de învățământ raportul dintre numărul de săli de clasă 

și numărul de astfel de spații dotate cu echipamente de tehnologia informației.  S-a considerat 

că o sală este corespunzător echipată dacă dispune minim de un laptop și / sau videoproiector 

și / sau tablă inteligentă. 

✓ Gradul de ocupare a spațiilor cu destinație de săli de clasă. Analiza s-a realizat prin raportarea 

numărului de clase cuprinse în planul de învățământ aferent anului școlar 2020-2021 la 

numărul de săli de clasă de care dispune instituția de învățământ. Acest raport oferă informații 

relevante cu privire la gradul de încărcare al instituțiilor de educație primară și gimnazială din 

perspectiva condițiilor de infrastructură; situațiile de suprautilizare a sălilor conduc la 

desfășurarea activității educaționale în spații improvizate (cel mai frecvent în laboratoare care 

nu pot fi astfel utilizate conform funcțiunii inițiale) sau în schimburi; cazurile de 

disponibilitate, deși mai puțin frecvente, pot susține decizii privind înființarea de noi clase sau 

relocarea temporară a elevilor acelor instituții care vor fi supuse unor investiții care perturbă 

activitatea didactică. 

 

C. Metodologie 

Modalitatea de prezentare a informației: 

➢ Informațiile privind demografia și infrastructura de educație au fost structurate pe cartiere, 

în funcție de amplasamentul fiecărei instituții și de nivelul de educație. Se obține astfel o 

imagine clară privind disponibilitatea și accesul populației la serviciile educaționale în 

funcție de domiciliu în cazul nivelurilor preșcolar, primar și gimnazial 

➢ Instituțiile de învățământ care funcționează în locații din cartiere diferite au fost prezentate 

în cadrul unei secțiuni dedicate, întrucât datele la care s-a avut acces, privitoare la suprafețele 

construite, de recreere, facilități educaționale, dotări și efective de elevi nu sunt defalcate pe 

corpuri de clădire. 

➢ Din același motiv, în cazul instituțiilor de învățământ arondate, acolo unde nu au fost 

disponibile informații distincte pentru fiecare unitate, calculele privind indicatorii relevanți 

s-au realizat cumulat, la nivelul întregului grup (instituția cu personalitate juridică și unitățile 

arondate). 

➢ Calculul indicatorilor de specialitate s-a realizat la nivelul anului școlar 2020-2021, întrucât 

în ultimii 5 ani nu au intervenit modificări semnificative la nivelul condițiilor de 

infrastructură și efectivelor de elevi/unitate care să conducă la o evoluție relevantă a acestora. 

➢ Criteriile și ponderile utilizate în vederea prioritizării eventualelor investiții în infrastructură 

au ținut cont atât de dinamica demografică la nivel de cartier cât și de atractivitatea și 

condițiile oferite de unitățile de educație existente în fiecare cartier. În mod evident, ele sunt 

doar propuneri perfectibile ale autorilor, putând fi îmbunătățite. 
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2. ELEMENTE GENERALE DE DEMOGRAFIE 

 

Municipiul Brașov este o localitate aflată într-o dinamică continuă, dezvoltarea sa 

economică și existența unei zone metropolitane semnificativ urbanizată  contribuind la existența 

unor fluxuri demografice spre municipiu și dinspre municipiu spre localitățile zonei metropolitane 

atât zilnice (navetiști) cât și mutări cu domiciliul (dinspre alte județe, respectiv brașoveni care aleg 

să-și stabilească domiciliu în zonele periurbane sau comunele din zona metropolitană). 

Conform datelor statistice furnizate de INS, populația municipiului a scăzut în ultimii 10 

ani cu 1,85%, de la 293.534 locuitori în 2011, la 288.112 la 1 ianuarie 2021. Datele din 2021 sunt 

provizorii, dar chiar și așa, ele diferă semnificativ de datele furnizate de Biroul Județean de 

Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor Brașov (M.A.I.) care atestă pentru 

începutul aceluiași an 294.387 persoane, fapt ce ar conduce la concluzia că populația municipiului 

a înregistrat o creștere de 0,29% față de 2011.  

 

 
Fig. 2.1 Evoluția populației (2011-2021) 

 

Deși datele privind populația cu domiciliul (deci cu adresa la care o persoană este 

înregistrată în actul de identitate, fără a se ține cont dacă aceasta este și adresa de reședință 

obișnuită și/sau de perioada de timp în care persoana respectivă nu locuiește efectiv la acea adresă), 

reflectă o scădere în datele INS, respectiv o creștere în datele furnizate de MAI (ambele 

nesemnificative), percepția generală este mai degrabă de creștere a populației. De altfel, proiectele 

imobiliare finalizate și cele aflate în curs de derulare precum și creșterea numărului de 

autovehicule înmatriculate în județe limitrofe sau din sud-estul țării a căror prezență nu este legată 

de activitatea turistică susțin percepția creșterii populației, chiar dacă nu toți cei care aleg să 

locuiască/muncească în municipiu sau în zona metropolitană s-au înregistrat din punct de vedere 

administrativ (cu domiciliul sau, măcar, cu reședința).  

Evoluția populației din perspectiva grupelor de vârstă relevă trei fenomene importante:  

➢ îmbătrânirea populației municipiului – grupa de vârstă de peste 65 de ani a ajuns la o 

pondere de 19,88%, față de numai 13,65% în anul 2011 

➢ tendința de creștere a segmentului de vârstă 0-19 ani, fapt ce temperează într-o oarecare 

măsură îmbătrânirea populației: 16,34% în 2021 față de 14,85% în 2011. 
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➢ scăderea semnificativă a grupei de vârstă a populației în vârstă de procreere (20-44 de ani): 

34,62% în 2021 față de 41,92% în 2011. 

➢  

 
Fig. 2.2 Evoluția populației pe grupe de vârstă (2011-2021) 

 

Explicația acestor tendințe, aparent contradictorii, se regăsește în analiza bilanțului 

demografic natural și a celui migratoriu. În ultimul deceniu natalitatea și mortalitatea și-au păstrat 

tendințele de scădere, respectiv creștere, astfel că bilanțul natural a fost mereu negativ. Efectele 

deficitului natural au fost contracarate de soldul migrator: deși a evoluat sinuos, valorile 

înregistrate sunt importante (constant peste 10‰) și doar restricțiile impuse de pandemia COVID-

19 a făcut ca acesta să scadă brusc în 2020. 

 

 
Fig. 2.3 Evoluția bilanțului natural și a celui migrator (2011-2020) 

 

Așadar, migrația internă, aportul de populație dinspre județele limitrofe și cele din sud-

estul țării fac ca populația municipiului să crească. Chiar dacă este posibil ca o parte dintre cei ce-

și stabilesc reședința în municipiu să plece în viitorul apropiat, nevoile pieței muncii locale și 

nivelul de trai ridicat comparativ cu regiunile de origine îi vor determina pe mare parte dintre 

aceștia să se stabilească definitiv în localitate contribuind la creșterea populației și din punct de 

vedere statistic (al populației cu domiciliul în municipiul Brașov). 
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Analiza piramidei vârstelor relevă proporţiile dintre efectivele pe sexe şi categorii cincinale 

de vârste, oglindind astfel istoria populaţiei municipiului, oferind și o perspectivă de evoluție. 

Astfel, se remarcă momentele demografice importante în istoria comunității brașovene:  

➢ creșterea populației după încheierea celui de-al doilea război mondial (grupele de vârstă 

70-74 ani și, mai ales, 65-69 ani) 

➢ creșterea populației ca urmare a efectelor politicii represive pronataliste a regimului 

comunist legiferată prin decretul 770/1966 (grupa de vârstă 50-54 ani și următoarele) 

➢ scăderea dramatică înregistrată după prăbușirea comunismului (grupa de vârstă 25-29 ani 

și următoarele) 

➢ stoparea declinului demografic odată cu creșterea nivelului de trai de la mijlocul anilor 

2000 (grupa de vârstă 10-14 ani) 

 

 
Fig. 2.4 Piramdia vârstelor (2021) 

 

După cum se reflectă și în graficul de mai sus, valorile mici de populație din grupe de vârstă 

0-19 ani, deci cele de care depinde pe termen mediu și lung înnoirea populației, nu conturează o 

imagine satisfăcătoare. În plus, rata natalității chiar dacă a crescut ușor după 2012-2013, se menține 

pe un trend descendent, care, coroborat cu faptul că în România vârsta medie a mamei la prima 

naștere în mediul urban a ajuns în 2020 la 29,1 ani (în creștere cu 6 luni față de anul 2016), susține 

concluzia că populația municipiului nu se va menține la aceleași valori doar prin spor natural. 

ÎNSĂ, având în vedere aportul migrator semnificativ din ultimii ani1 și faptul că majoritatea celor 

 
1 Conform datelor oficiale, fără a lua în calcul persoanele care deși lucrează și locuiesc în municipiu nu au decis 

stabilirea adminsitrativă a domiciliului, ori măcar a reședinței, în Brașov. 
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care au ales Brașovul ca reședință/domiciliu sunt persoane aflate în grupele de vârstă 25-34 de ani 

(vârstele de procreere)2, pot genera o creștere a natalității datorate acestor persoane. Astfel, este 

de așteptat ca populația de vârstă școlară (grupul țintă al prezentului studiu) să se mențină măcar 

la nivelul din prezent. Acest aspect este esențial și trebuie inclus în analizele privind infrastructura 

și dotările instituțiilor de educație.  

În ceea ce privește efectivele populației școlare3, ele sunt dependente de caracteristicile 

demografice ale localității (dar și ale zonei sale funcționale – zona metropolitană), de capacitatea 

infrastructurii educaționale precum și de calitatea serviciilor pe care le oferă. În ultimii cinci ani, 

în condițiile în care infrastructura nu s-a dezvoltat semnificativ (vezi situația educației timpurii, a 

creșelor în mod special), numărul elevilor înscriși în unitățile de învățământ brașovene a crescut 

constant: de la 36.904 în 2016, la 39.452 în 2020, o creștere de 6,9%. Pe nivele de educație, 

evoluția se prezintă astfel: 

 

 
Fig. 2.5 Evoluția numărului total al copiilor și elevilor înscriși în învățământul preuniversitar 

brașovean (2016-2020) 

 

Sunt mai multe explicații ale acestui fenomen:  

➢ organizarea în anul 2020 a două grupe noi de educație antepreșcolară în cadrul Creșei nr.5 

(str. T. Vladimirescu nr. 33) a suplimentat numărul locurilor cu 40, fapt ce a condus la o 

creștere cu 4,97% a copiilor înscriși în creșe; iar nevoia, trebuie să o menționăm, este mult 

mai mare; 

➢ obligativitatea înscrieriii copiilor în educația preșcolară (grădiniță, grupa mare) a 

determinat familiile care nu și-au înscris copilul/copiii să o facă: creșterea numărului 

copiilor în grădinițe este de 4,11% în 2020 față de 2016; 

➢ numărul școlilor primare și gimnaziale cu rezultate foarte bune la examenele naționale 

precum și majoritatea liceelor și școlilor profesionale din zona metropolitană se află pe 

raza municipiului Brașov, fapt ce atrage numeroși copii buni precum și pe absolvenții de 

clasa a VIII-a din școlile gimnaziale din localitățile limitrofe Brașovului; mai mult, prin 

 
2 Fără a avea acces la date oficiale privind profilul persoanelor din alte județe care locuiesc/muncesc în municipiul 

Brașov, observațiile autorilor studiului și discuțiile cu mari angajatori din localitățile limitrofe municipiului arată că 

majoritatea persoanelor care vin în Brașov în căutarea unui loc de muncă se regăsesc în aceste grupe de vârstă.  
3 Pentru analiza acestor date s-au utilizat informațiile din cadrul chestionarelor completate de școlile din municipiu 
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prestigiul său, Școala Profesională Germană Kronstadt reușește să atragă elevi și din afara 

județului (73,38% dintre elevii înscriși în anul școlar 2019-2020 provin din afara 

municipiului Brașovu!) 

În valori absolute, situația se prezintă astfel: 

 

Nivel 

educație 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. 

elevi / 

copii 

din care, 

elevi fără 

domiciliu 

în 

Brașov 

Nr. 

elevi / 

copii 

din 

care, 

elevi * 

Nr. 

elevi / 

copii 

din 

care, 

elevi * 

Nr. 

elevi / 

copii 

din 

care, 

elevi * 

Nr. 

elevi / 

copii 

din 

care, 

elevi * 

Antepreșcolar 805 -  805  - 805 -  805  - 845 -  

Preșcolar 6.323 81 6.505 84 6.497 95 6.629 74 6.338 71 

Primar 10.926 526 11.456 601 11.671 691 11.465 697 11.310 806 

Gimnazial 7.952 599 7.888 640 8.177 678 8.640 766 8.966 770 

Liceal 9.548 1.882 9.630 1.966 9.779 2.116 9.768 2.202 9.867 2.303 

Școală 

profesională 
1.350 802 1.508 1.108 1.532 1.153 1.818 1.190 2.126 1.325 

TOTAL 36.904 3.890 37.792 4.399 38.461 4.733 39.125 4.929 39.452 5.275 

* elevi fără domiciliu în Brașov 

Tabel 2.1 Evoluția populației școlare pe nivele de educație (2016-2020) 

 

Procentual, numărul elevilor cu domiciliul în afara municipiului Brașov a crescut în ultimii 

ani cu 36,62%, cea mai mare creștere înregistrându-se la nivelul școlilor profesionale, atât datorită 

politicii de formare profesională care a schimbat profilul unor clase de liceu tehnologic în 

învățământ profesional cât și (mai ales, ar fi formula potrivită) creșterii prestigiului acestui tip de 

formare profesională, implicării mediului de afaceri în susținerea lui (inclusiv financiar prin 

oferirea de burse în sistemul dual) precum și a profilului profesional vizat de mediul de afaceri din 

zona metropolitană. 

 

 
Fig. 2.6 Evoluția numărului elevilor înscriși în școlile brașovene, dar cu domiciliul în afara 

municipiului Brașov (2016-2020) 
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În aceste condiții, unul dintre indicatorii care privesc investițiile în educație4 (așa cum au 

fost ei definiți pentru prioritizarea proiectelor finanțate prin POR 2014-2020) este presiunea 

demografică (PD) definit astfel: rata de creștere a populației de vârstă școlară (în funcție de nivel 

de educație) pe baza mediei anuale de creștere demografică în ultimii cinci ani: 

➢ antepreșcolar – creșe: -0,01 – în acest caz, conform metodologiei de acordare a 

punctajului, orice investitiție a municipalității brașovene ar primi 2 puncte (pentru o rată a 

presiunii demografice mai mare de -2.44% se alocă 2 puncte, pentru o rată între -3.82% și 

-2.44% se alocă 1 punct, iar cele cu o rată mai mică de -3.82% primesc 0 puncte) 

➢ preșcolar – grădinițe: 0,01 – investițiile municipalității brașovene ar primi 2 puncte 

(pentru o rată a presiunii demografice mai mare de -0.66% se alocă 2 puncte, pentru o rată 

între -2.44% și -0.66% se alocă 1 punct, iar cele cu o rată mai mică de -2.44% primesc 0 

puncte) 

➢ școlar – învățământ primar: 0,00 – investițiile municipalității brașovene ar primi 1 punct 

(pentru o rată a presiunii demografice mai mare de -0.67% se alocă 2 puncte, pentru o rată 

între -0.71% și 0.67% se alocă 1 punct, iar cele cu o rată mai mică de -0.71% primesc 0 

puncte) 

➢ școlar – învățământ gimnazial: 0,04 – investițiile municipalității brașovene ar primi 2 

puncte (pentru o rată a presiunii demografice mai mare de -0.23% se alocă 2 puncte, pentru 

o rată între -1.69% și -0.23% se alocă 1 punct, iar cele cu o rată mai mică de -1.69% primesc 

0 puncte) 

➢ școlar – învățământ liceal / profesional și tehnic5: 0,02 –investițiile municipalității 

brașovene ar primi 2 puncte (pentru o rată a presiunii demografice mai mare de -0.5% se 

alocă 2 puncte, pentru o rată între -1.45% și -0.5% se alocă 1 punct, iar cele cu o rată mai 

mică de -1.45% primesc 0 puncte; investițiile în licee teoretice au fost eligibile prin POR 

2014-2020 doar din perspectiva învățământului general obligatoriu) 

 

Din punct de vedere simbolic, intravilanul municipiului este împărțit în 14 cartiere între 

care există diferențe demografice și economice semnificative. Astfel, mediul construit și 

funcțiunile prevăzute în PUG pentru aceste zone au determinat specificul demografic al cartierelor: 

de la concentrări importante de populație (fostele cartiere muncitorești, cu blocuri cu regim de 

înălțime P+8/P+10 și densitate mare) în cartierele Astra, Centru Nou, Tractorul, până la cartiere 

cu populație puțină sau foarte puțină (Platforma Industrială Est Zizin, Stupini și Poiana Brașov). 

 

Cartier Populație6 Pondere 2021 Pondere 20117 

Astra 70.565 23,97% 26,30% 

Centru Nou 48.225 16,38% 18,40% 

Tractorul 36.164 12,28% 9,20% 

Florilor-Kreiter 27.591 9,37% 10,40% 

 
4 Pentru calcularea acestor indicatori s-au folosit datele statistice furnizate de INS, așa cum precizează metodologia 

de calcul a Ministerului Educației. Deși, documentele POR 2014-2020 folosesc același sistem de calcul, alocarea 

punctajelor este, uneori, diferită! 
5 Calculul acestui indicator (comun pentru ambele tipuri de învățământ) se face folosinf datele demografice de la nivel 

județean. 
6 Datele defalcate pe cartiere provin de la M.A.I. - Biroul Județean de Administrare a Bazei de Date privind Evidența 

Persoanelor Brașov. 
7 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030, pag. 12-13 
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Bartolomeu Nord 22.726 7,72% 5,30% 

Valea Cetății 21.039 7,15% 7,20% 

Noua-Dârste 18.745 6,37% 6,60% 

Bartolomeu 12.805 4,35% 4,60% 

Triaj-Hărman 8.809 2,99% 2,40% 

Centrul Vechi 8.540 2,90% 3,40% 

Prund-Șchei 8.238 2,80% 2,90% 

Platforma Industrială Est Zizin 5.551 1,89% 2,10% 

Stupini 5.025 1,71% 1,10% 

Poiana Brașov 389 0,13% 0,01% 

TOTAL  294.412 100% 100% 

Tabel 2.2 Populația pe cartiere și ponderea acestora în cadrul populației totale (2011, 2021) 

 

Datele statistice și ponderea cartierelor în totalul populației municipiului reflectă 

dezvoltarea imobiliară din ultimul deceniu, dezvoltare petrecută în special în cartierele Tractorul 

– fosta platformă industrială și terenurile din proximitatea ei – și Bartolomeu Nord – proiectul 

imobiliar Avantgarden. Cu toate acestea, cele mai populate cartiere rămân Astra și Centrul Nou 

care concentrează 40,35% din populația localității.  

 

 
Fig. 2.7 Distribuția populației municipiului pe cartiere (2021) 
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3. ANALIZA DEMOGRAFIEI ȘI INFRASTRUCTURII ȘCOLARE  

 

Analiza distribuției populației de vârstă școlară și a infrastructurii dedicate serviciilor de 

educație și formare profesională este relevantă la nivel de cartier pentru educația timpurie (nivelele 

antepreșcolar și preșcolar) și educația generală (nivelele primar și gimnazial). Pentru ultimii doi 

ani din învățământul obligatoriu (ciclul inferior al liceului, respectiv școala profesională) și apoi 

ciclul superior al liceului analiza la nivel de cartier nu mai este relevantă întrucât înscrierea elevilor 

în aceste forme de educație/formare profesională nu mai este condiționată de criteriul teritorial. 

De altfel, modá privind înscrierea elevilor în școli considerate de elită, indiferent dacă acestea sunt 

localizate în proximitatea domiciliului familiei sau nu, a generat un întreg flux demografic în 

interiorul municipiului, numeroși părinți apelând la rude sau prieteni pentru a-și schimba 

reședința/domiciliul pentru a putea face dovada îndeplinirii criteriului teritorial în înscrierea 

copilului în clasa pregătitoare la școala dorită. Acest fenomen este susținut și de organizarea unor 

asemenea clase în învățământul gimnazial de către liceele cu tradiție și prestigiu, fapt ce face ca 

numeroși copii din cartierele municipiului să nu se regăsească statistic în școlile din propriul 

cartier, ci în cele din Centrul Vechi și Centrul Nou unde sunt localizate aceste licee. 

 

La nivelul fiecărui cartier situația demografiei și infrastructurii școlare este următoarea: 

 

3.1. Cartier I. Noua-Dârste 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 18.745 de persoane, reprezentând 6,36% 

din populația municipiului. Deși în ultimii ani au fost demarate câteva proiecte imobiliare, acestea 

nu sunt în întregime finalizate, dar oferă o perspectivă privind creșterea populației în această zonă. 

În ceea ce privește populația de vârstă școlară (0-19 ani) ea reprezintă 17,53% puțin peste media 

înregistrată de acest segment la nivelul municipiului. Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de 

educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii/elevi 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

(2020) 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

(2020) 

Număr 

elevi/clasă 

(2020) 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 431 1 80 0 20 constant 

Preșcolar 566 3 460 4 21,9 -2,34% 

Primar 
1.738 1 

502 20 25 4,37% 

Gimnazial 322 13 29,27 25,78% 

Liceal și profesional  548 0 Nu poate fi determinat 

TOTAL 3.283 5 1.364 37  

Tabel 3.1.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Noua-

Dârste (2020-2021) 

 

Din punct de vedere al infrastructurii, situația se prezintă astfel: 
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A. Antepreșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 3 
Str. Brazilor 

nr.68 
S+P+E+M N/A - Nu 

Nu;  fără spațiu minim de delimitare 

față de zona acces; amplasament în 

vecinătatea str. Prunului 

20 N/A 13,43 

Tabel 3.1.2 Creșe cartier Noua-Dârste 

 

B. Preșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafa

ță 

desfășu

rată 

clădiri 

Suprafață 

curte 

/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-

2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grupe/

săli  clasă 

(2020-

2021) 

1 
Grădinița cu program 

prelungit nr.21 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

3.189 2.398 

10,96 

Reabilitată 

(2009) 

Fără 

încălzire 

centrală 

Nu N/A 

1/15 12/15 

2 
Grădinița cu program 

normal Nr. 21A 

Folosință 

gratuită 
144 606 Nereabilitată 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 

3 

Grădinița cu program 

prelungit nr.18, 

Dumbrava Minunata 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

2.993 1.459 7,84 Nu necesită Da Nu N/A 6/10 9/10 

Tabel 3.1.3 Grădinițe cartier Noua-Dârste 
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C. Primar și gimnazial 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli de 

clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 

Școala Gimnazială 

nr.9 Nicolae 

Orghidan 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

13,17 

Parțial 

reabilitate 

(corp A - 

2013, corp B 

- 2010) 

Fără racord 

termoficare; 

Corp C fără 

încălzire 

centrală 

Mansardare 

corp B 

PT contractat 

2020 
Da Da Da 1 1,00 31/31 

Tabel 3.1.4 Școli gimnaziale cartier Noua-Dârste 
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Locuitorii cartierului Noua-Dârste beneficiază de servicii de îngrijire a copiilor de vârstă 

antepreșcolară prin intermediul Creșei nr. 3. Cu privire la indicatorii studiați, se fac remarcate 

următoarele aspecte: 

• Numărul de copii/grupă (20!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale („grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Nu există date disponibile privind vechimea construcției și data ultimei intervenții vizând 

reabilitarea/extinderea modernizarea; 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al structurii; 

• Nu sunt respectate exigențele referitoare la amplasarea creșei. Clădirea este amplasată în 

vecinătatea Str. Prunului, principala arteră de acces rutier în cartier și nu dispune de zona de 

delimitare minimă de 25 de metri față de Str. Brazilor din care se realizează accesul; 

• Unitatea beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; 

• Scriptic, cu un indicator minim de 13,43 mp/copil, sunt respectate cerințele privind suprafața 

alocată activităților în aer liber. În realitate, analiza amplasamentului confirmă faptul că în 

calculul acestei suprafețe intră accesele și spații betonate care nu pot fi utilizate pentru activități 

educative și recreative în aer liber; 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al clădirii face dificilă respectarea 

cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul 

clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de 3 instituții de educație preșcolară, documentația tehnică pentru 

construirea unei noi unități fiind bugetată în planul de investiții al municipiului Brașov. Analiza 

condițiilor de infrastructură generează următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu puțin numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 21,9 copii/grupă față de maximul de 20.  

• Toate cele trei instituții se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru 

activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Conform informațiilor disponibile, starea tehnică a construcțiilor este una bună și nu necesită 

intervenții de urgență; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului la 

rețeaua centralizată de termoficare și a încălzirii centrale (în cazul Grădiniței nr. 21) nu 

afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea 

ce privește cheltuielile de operare.  

• Nici una din cele 3 instituții nu este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul 

în curs; nu există așadar posibilitatea perturbării activității didactice sau necesitatea de relocare 

a acesteia 

• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt 

respectate în toate cazurile; grădinițele nr. 21A și 18 nu dispun de zona de delimitare minimă 

prevăzută de legislația aplicabilă 
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• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este, în cazul tuturor celor 3 instituții, 

unul redus și se impune realizarea de investiții pentru completarea bazei materiale specifice. 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă (80% în cazul grădinițelor 21 și 

21A, respectiv 90% în cazul grădiniței 18), există potențial, deși redus, pentru înființarea de 

noi grupe și / sau creșterea numărului de copii înscriși  

Având în vedere dezvoltarea rezidențială a zonei, municipalitatea a inițiat demersurile pentru 

construcția unei noi grădinițe; sumele necesare pentru întocmirea documentației tehnice sunt 

prevăzute în bugetul aferent listei de investiții a municipiului Brașov. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de o singură instituție de învățământ care prezintă următoarele caracteristici 

din punct de vedere al infrastructurii: 

• Numărul de elevi/clasă depășește cu puțin numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 25 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, și 29,27 în cel 

gimnazial față de maximul de 26 (este drept, în cadrul aceluiași articol se stipulează că 

efectivele maxime pot fi suplimentate în situații excepționale cu cel mult 3 elevi cu aprobarea 

Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean); chiar dacă din punct de vedere 

formal situația este normală, activitățile didactice cu efective supraaglomerate nu pot fi 

eficiente, iar în condiții de pandemie distanțarea socială nu poate fi aplicată 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună fiind realizate lucrări de reabilitare în intervalul 

2010-2013; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua 

centralizată de termoficare și a încălzirii centrale nu afectează calitatea activităților 

educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de 

operare.  

• Instituția este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu lucrări de 

mansardare a corpului B; proiectul tehnic se află în curs de elaborare. Pentru derularea 

lucrărilor de specialitate, în funcție de anvergura acestora, este posibilă restructurarea 

activității didactice în două schimburi sau va fi necesară relocarea temporară a acesteia. 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de 100%. Extinderea planului de utilizare se poate 

realiza numai cu restructurarea activității didactice în 2 schimburi 
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3.2. Cartier II. Astra 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 70.565 de persoane, reprezentând 23,97% 

din populația municipiului, fiind cartierul cu ponderea cea mai mare de populație. În ultimii ani pe 

terenul unor foste platforme industriale s-au demarat câteva proiecte imobiliare, unele fiind deja 

finalizate, altele în desfășurare, fapt ce conferă un oarecare dinamism demografic fostului cartier 

muncitoresc extins în timpul regimului comunist.  

În ceea ce privește populația de vârstă școlară (0-19 ani) ea reprezintă 15,07%, sub media 

înregistrată de acest segment la nivelul municipiului, confirmând și în acest fel statutul de cartier 

îmbătrânit. Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 1.363 2 200 0 22,22 constant 

Preșcolar 1.759 9 1.805 34 24,07 0,89% 

Primar 
5.789 

3 1.826 50 26,09 1,33% 

Gimnazial 5 1.550 53 27,19 23,02% 

Liceal și profesional  1.720 3 1.402 166 28,61 3,47% 

TOTAL 10.631 15 6.783 303   

Tabel 3.2.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Astra 

(2020-2021) 

 

  

  

Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Antepreșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind 

amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 4 Str. Aurora nr.6 S+P+E+M 2008 - Nu 

Nu;  fără spațiu minim de 

delimitare față de zona 

acces; 

23 7,22 3,89 

2 Creșa nr. 7 
Str. Cocorului 

nr.6 
S+P+E+M 2007 - Nu Da 20 12,22 24,20 

3 Creșa nr. 9* Str.Apollo nr.2 P+E 2020-2021 - 
Da; în 

construcție 
N/A Investiție în curs de finalizare  

Tabel 3.2.2 Creșe cartier Astra 

 

B. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT 

Nr.grupe/

săli  clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program normal 

Aprily Layos 

Folosință 

gratuită 
408 N/A N/A Nereabilitată Da Nu N/A 1/3 3/3 

2 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.24 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

1.019 829 4,04 
Reabilitată 

(2018) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 7/9 9/9 
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3 

Grădinița cu 

Program Normal 

'Primii Pași' Nr. 

10A 

Folosință 

gratuită 
138 0 Reabilitată Da Nu N/A 

4 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.19 Boboceii 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

3.258 2.615 7,54 

Reabilitare și 

extindere 

(2009) 

Da Nu N/A 0/13 13/13 

5 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.23  Dintisori de 

lapte 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

1.934 3.974 14,66 
Reabilitată 

(2013) 

Fără încălzire 

centrală 
Nu N/A 0/12 12/12 

6 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr. 26, Junior 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

1.700 2.934 12,76 
Reabilitată 

(2013) 

Fără racord 

termoficare 
Da; extindere 

PT 

necontractat 
0/8 8/8 

7 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.25 Lumea 

Copiilor 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

2.202 3.113 12,71 
Reabilitată 

termic (2012) 
Da Nu N/A 0/11 11/11 

8 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.22 Micul print 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

3.048 1.731 5,41 
Reabilitată 

(2010) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 13/13 13/13 

9 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.36 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

992 2.406 15,32 Reabilitată 
Fără încălzire 

centrală 
Nu N/A 6/6 6/6 

 

Tabel 3.2.3 Grădinițe cartier Astra 
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C. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr.1 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

19,13 

Parțial 

reabilitate 

(corp A 2019) 

Fără racord 

termoficare 

Și încălzire 

centrală 

Nu N/A Da Da Da 2 0,70 23/23 

2 
Școala Gimnazială 

nr.2 Diaconu Coresi 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

10,05 

Extindere 

(corp A,B 

2019) 

Sală sport 

fără racord 

gaz 

Extindere 

SF elaborat; 

Indicatori 

aprobați 2018 Da Da Da 2 0,61 49/49 

Construire 

sală sport 

În curs de 

execuție 

3 
Școala Gimnazială 

nr.3 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

10,06 
Reabilitată 

(2019) 
Da Nu N/A Da Da Da 1 1,00 26/26 

Tabel 3.2.4 Școli gimnaziale cartier Astra 

 

 

 

 



23 

D. Liceal și profesional  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul de 

Stiinte „Grigore 

Antipa” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

4,62 

Reabilitată 

termic 

(2013) 

Da 
Protecție 

perimetrală 

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2020 

Da Da Nu 
Da, spațiu 

improvizat 
Da Nu 2 0,91 16/16 

2 

Colegiul 

National de 

Informatică  

„Grigore 

Moisil” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

9,72 
Reabilitate 

(2020-2021) 
N/A Nu N/A Da Da Da Da Nu Nu 1 1,09 22/22 

3 

Liceul 

Tehnologic 

Silvic 

„Dr.Nicolae 

Rucareanu” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

48,86 
Reabilitată 

(2013) 

Fără 

încălzire 

centrală 

Construire 

sală sport 

În curs de 

execuție 
Da Da Da Da Da Nu 2 0,50 15/15 

Tabel 3.2.5 Colegii și licee cartier Astra
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Din punct de vedere al numărului de unități de profil (2 în funcțiune și 1 în construcție) și al 

capacității cartierul Astra este corespunzător deservit sub aspectul serviciilor de îngrijire adresate 

copiilor între 0-3 ani. Analiza indicatorilor de specialitate, realizată la nivelul structurilor 

funcționale, relevă următoarele aspecte: 

• Numărul de copii/grupă (22,22!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale („grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Creșele existente funcționează în clădiri relativ noi (edificate în ultimii 15 ani); construcțiile 

au fost special edificate pentru funcțiunea de creșă, ceea ce le conferă un grad ridicat de 

adecvare la exigențele specifice 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al ambelor structuri funcționale în prezent; 

• În cazul Creșei 4, nu sunt respectate exigențele referitoare la amplasare, unitatea fiind 

localizată în imediata vecinătate a Str. Aurora din care se realizează accesul. Aceste cerințe 

sunt îndeplinite în cazul creșei nr. 7 

• Ambele structuri beneficiază de acces facil, rutier și pietonal 

• În cazul Creșei nr. 4, suprafața alocată activităților în aer liber se situează sub minimul 

recomandat de legislația în vigoare, de 5 mp 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al celor două clădiri face dificilă 

respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică (0-

2 ani) la parterul clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit în mod adecvat de 9 instituții de educație preșcolară. Analiza condițiilor de 

infrastructură generează următoarele concluzii: 

• Numărul mediu de copii/grupă (24,07) depășește atât numărul stabilit prin art. 63 din Legea 

Educației Naționale, maxim 20, cât și excepția de 23 copii/grupă ce necesită aprobarea 

Inspectoratului Școlar Județean.  

• Cu excepția grădiniței Aprily Lajos, grădiniței nr. 24 și nr. 10 (arondată), unitățile se 

încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer liber în 

cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Conform informațiilor disponibile, starea generală a construcțiilor este una bună și nu necesită 

intervenții de urgență; cu excepția grădiniței cu program normal Aprily Layos, toate instituțiile 

au beneficiat de lucrări de reabilitare în ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este 

unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare și a încălzirii centrale (în 

cazul grădinițelor nr. 23 și 36) nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar 

poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Grădinița cu program prelungit nr. 26 are bugetate în lista de investiții a municipalității servicii 

de elaborare a proiectului tehnic pentru extindere; pe termen mediu (având în vedere orizontul 

de timp necesar pentru elaborarea documentației și licitarea lucrărilor), există posibilitatea 

perturbării activității didactice cu necesitatea relocării temporare a acestea, întrucât unitatea 

funcționează cu utilizarea integrală a sălilor de grupă disponibile  
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• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt 

respectate în toate cazurile; grădinițele Aprily Lajos și nr. 26 nu dispun de zona de delimitare 

minimă prevăzută de legislația aplicabilă 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este în general unul redus; 4 din cele 

9 instituții de educație preșcolară care funcționează la nivelul cartierului nu dispun de nici o 

sală de grupă cu o astfel de dotare 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă toate cele 9 instituții funcționează 

la capacitatea acurate 

• a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii sau de găzduire 

temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de trei școli gimnaziale; clase de nivel gimnazial funcționează și la nivelul 

Colegiului Grigore Antipa și Colegiului Național de Informatică. Pentru aceste unități, informația 

a fost prezentată în cadrul secțiunii subsecvente. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Numărul de elevi/clasă depășește cu puțin numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 26,09 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22 depășește chiar și 

situația excepțională prevăzută de acest articol (efectivele maxime pot fi suplimentate în 

situații excepționale cu cel mult la 3 elevi cu aprobarea Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean) 

• Instituțiile se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună, toate instituțiile beneficiind de lucrări de 

reabilitare în ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului 

la rețeaua centralizată de termoficare și a încălzirii centrale în cazul școlii gimnaziale nr. 1 nu 

afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea 

ce privește cheltuielile de operare.  

• Școala Gimnazială nr. 2 este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs 

cu lucrări de extindere (cu SF elaborat și indicatori aprobați în 2019) și construcție sală de 

sport în curs de execuție. Demararea lucrărilor de extindere poate implica necesitatea relocării 

temporare/parțiale a activității, deși procesul educațional se derulează la numai 61% din 

capacitatea sălilor de clasă, în 2 schimburi. 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% în cazul tuturor 

instituțiilor 

• Două din trei școli gimnaziale își desfășoară activitatea în 2 schimburi 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este relativ redus în cazul Școlii Gimnaziale nr.1 (70%) și 

Școlii Gimnazială nr.2 Diaconu Coresi (60%); există astfel premise pentru extinderea planului 

de școlarizare sau pentru relocarea temporară a activității altor instituții afectate de realizarea 

de lucrări de intervenții. 
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D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează trei instituții de învățământ liceal din care două (Colegiul 

de Stiințe „Grigore Antipa” și Colegiul Național de Informatică) școlarizează totodată elevi la 

ciclul gimnazial. Analiza infrastructurii relevă următoarele concluzii: 

• Colegiul de Științe  Grigore Antipa” nu respectă, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber, cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună, toate cele trei instituții beneficiind de lucrări de 

reabilitare în ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa încălzirii 

centrale în cazul Liceului Silvic nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar 

poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Două instituții sunt incluse în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs: 

✓ Colegiul de Stiințe  Grigore Antipa, cu sistem de protecție perimetrală, cu SF finalizat 

și indicatori aprobați 

✓ Liceul Silvic cu construire sală de sport, lucrările fiind în curs de execuție 

Lucrările propuse nu sunt de natură să afecteze derularea activităților educaționale 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată, cu 

excepția Colegiului de Științe „Grigore Antipa” unde orele de educație fizică se derulează într-

un spațiu improvizat; două din trei instituții dețin totodată spații de cazare pentru elevi. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% în cazul tuturor 

instituțiilor 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de mai mare de 100% în cazul Colegiului Național 

de Informatică, ceea ce generează concluzia că pentru susținerea activității didactice, sunt 

utilizate și alte spații precum laboratoarele, cu afectarea destinației inițiale a acestora. 

• Un grad de utilizare redus prezintă Liceul Tehnologic Silvic „Dr.Nicolae Rucăreanu” (50%); 

există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea temporară 

a activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții. 
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3.3. Cartier III. Valea Cetății 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 21.039 de persoane, reprezentând 7,15% 

din populația municipiului, fiind unul dintre cartierele dezvoltat în ultimele două decenii ale 

regimului comunist. În ultimii ani s-au finalizat câteva proiecte imobiliare ce au dinamizat din 

punct de vedere demografic cartierul, însă trebuie menționat că o parte dintre apartamentele 

disponibile în noile construcții sunt fie apartamente de vacanță, fie sunt destinate închirierii în scop 

turistic.  

În ceea ce privește populația de vârstă școlară (0-19 ani) ea reprezintă 17,57%, cu două 

puncte procentuale peste media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului. Pe grupe de 

vârstă, conform nivelelor de educație, ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 470 1 100 0 20 constant 

Preșcolar 677 3 432 0 24 -12,73% 

Primar 
1.991 

2 792 0 26,4 1,41% 

Gimnazial 3 506 32 25,3 17,95% 

Liceal și profesional  559 1 243 69 30,38 4,74% 

TOTAL 3.697 7 2.073 101   

Tabel 3.3.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Valea 

Cetății (2020-2021) 

 

  

 

 

Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Antepreșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind 

amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 8 Str. Jepilor nr. 1 Dp+P+E 2009 - Nu 

Nu;  fără spațiu minim de 

delimitare față de zona 

acces; 

20 12,12 5,04 

Tabel 3.3.2 Creșe cartier Valea Cetății 

 

B. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafața 

desfășurată 

clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/cop

il (2020-

2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotări 

IT 

Nr.gru

pe/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program prelungit 

Nr. 1 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

423 300 4,29 
Parțial 

reabilitată 
N/A Nu N/A 1/4 4/4 

2 

Grădinița cu 

program prelungit  

nr.17  Martinica 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

3.165 4086 

11,29 

Reabilitată 

termic (2013) 
Da Da; extindere 

PT în curs de 

elaborare 

10/14 14/14 

3 

Grădinița cu 

program normal 

'Martinică' Nr. 17B 

Folosință 

gratuită 
52 N/A Nereabilitată 

Fără racord 

temoficare și 

încălzire 

centrală 

Nu Nu 

Tabel 3.3.3 Grădinițe cartier Valea Cetății 
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C. Primar și gimnazial 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli de 

clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr. 4 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

14,86 

Parțial 

reabilitat 

2018 

Fără 

încălzire 

centrală 

Construire 

sală sport 

În curs de 

execuție 
Da Da 

Da (spațiu 

improvizat

) 

1 1,27 15/15 

2 
Școala Gimnazială 

nr.25 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

7,58 
Reabilitată 

(2016) 

Fără racord 

termoficare 

și încălzire 

centrală 

Nu N/A Da Da Da 2 0,62 25/25 

Tabel 3.3.4 Școli gimnaziale cartier Valea Cetății 
 

D. Liceal și profesional  

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Liceul 

Vocational de 

Arte Plastice 

Hans Mattis 

Teutsch 

Administrare/

proprietate 

UAT 

12,51 Nereabilitat 

Fără racord 

termoficare  

fără 

încălzire 

centrală 

Extindere 
PT contractat 

2020 
Da Da Da 

Da (spațiu 

improvizat

) 

Nu Nu 1 0,67 8/12 

Tabel 3.3.5 Colegii și licee cartier Valea Cetății
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Locuitorii cartierului Valea Cetății beneficiază de servicii de îngrijire a copiilor de vârstă 

antepreșcolară prin intermediul Creșei nr. 8. Analiza indicatorilor de specialitaterelevă următoarele 

aspecte: 

• Numărul de copii/grupă (20!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale („grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Creșa existentă funcționează într-o clădire nouă, special edificată pentru această funcțiune, 

ceea ce îi conferă un grad ridicat de adecvare la exigențele specifice 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al structurii; 

• Sunt parțial respectate exigențele referitoare la amplasare; unitatea este localizată în afara 

arterelor circulate dar nu beneficiază de spațiul de delimitare minim recomandat 

• Creșa beneficiază de acces facil, rutier și pietonal 

• Suprafața alocată activităților în aer liber se situează la minimul recomandat de legislația în 

vigoare, de 5 mp 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al clădirii face dificilă respectarea 

cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică (0-2 ani) la 

parterul clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de 3 grădinițe la nivelul cărora se relevă următoarele concluzii privind 

infrastructura disponibilă: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 24 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu aprobarea 

Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Două din cele trei instituții se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru 

activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Grădinița cu program prelungit 17 are bugetate în lista de investiții a municipalității servicii de 

elaborare a proiectului tehnic pentru extindere, documentația aflându-se în curs de elaborare; 

pe termen mediu (având în vedere orizontul de timp necesar pentru elaborarea documentației 

și licitarea lucrărilor), există posibilitatea perturbării activității didactice cu necesitatea 

relocării temporare a acestea, întrucât unitatea funcționează cu utilizarea integrală a sălilor de 

grupă disponibile  

• Grădinița cu program normal 17B funcționează în incinta Liceului de Arte H.M.Teutch și nu 

a beneficiat de lucrări de reabilitare; nu dispune de racord la rețeaua de termoficare și încălzire 

centrală 

• Toate cele trei unități beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt 

respectate; grădinița cu program prelungit 17 nu dispune de zona de delimitare minimă 

prevăzută de legislația aplicabilă 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 
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• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este redus în cazul Grădiniței cu 

program prelungit Nr. 1 (una din patru săli de grupă beneficiază de acest tip de dotări). 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, unitățile funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de două școli gimnaziale care prezintă următoarele condiții de 

infrastructură: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

26,4 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean  

• Ambele instituții se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități 

în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună, ambele beneficiind de lucrări de reabilitare; 

caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de 

termoficare și a încălzirii centrale nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar 

poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Școala Gimnazială nr. 4 este cuprinsă în planul de investiții al municipalității cu lucrări de 

construcție sală de sport, aflate în curs de execuție 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată. În cazul 

Școlii Gimnaziale nr. 4, orele de educație fizică se derulează într-un spațiu improvizat; această 

deficiență va fi remediată prin investiția aflată în curs de realizare. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% în cazul tuturor 

instituțiilor 

• Trei din cele cinci instituții își desfășoară activitatea în 2 schimburi 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de mai mare de 127% în cazul Școlii Gimnaziale nr. 

4, ceea ce generează concluzia că pentru susținerea activității didactice, sunt utilizate și alte 

spații precum laboratoarele, cu afectarea destinației inițiale a acestora. Deficiența poate fi 

remediată prin restructurarea activității didactice în 2 schimburi 

• Școala Gimnazială nr. 25 prezintă un grad de utilizare a spațiilor educaționale de numai 62% 

în două schimburi; există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru 

relocarea temporară a activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții. 

 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează o instituție de învățământ liceal cu profil vocațional – Liceu 

de arte. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele caracteristici: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

pentru învățământul de arte: 30,38 elevi/clasă, față de maximul de 25 stabilit prin lege 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Unitatea nu a beneficiat de lucrări de intervenții în ultimii ani; caracterul utilităților disponibile 

este unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare și a încălzirii centrale 
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nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un impediment în 

ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Liceul Vocațional de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch este cuprins în planul de investiții al 

municipalității cu lucrări de extindere, proiectul tehnic fiind în curs de elaborare; prin raportare 

la gradul de utilizare al infrastructurii, lucrările nu sunt de natură să genereze o perturbare a 

activității didactice 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este parțial adecvată; 

orele de educație fizică se derulează într-un spațiu improvizat; 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 75% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este relativ redus (67%); lucrările de extindere propuse se 

vor putea realiza fără a afecta activitatea didactică 
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3.4. Cartier IV. Florilor-Kreiter 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 27.591 de persoane, reprezentând 9,37% 

din populația municipiului. Fiind un cartier în care zonele cu imobile locuințe individuale sunt 

întrepătrunse de zone cu imobile pentru locuințe colective, traversat de magistrala de cale ferată  

și flancat de zone cu funcțiuni industriale, acest cartier nu a beneficiat de dezvoltări imobiliare 

semnificative în ultimii ani, astfel că și ponderea sa în totalul populației municipiului a scăzut 

constant (10,4% în 2011). De altfel, acest fapt se reflectă și în ponderea populației de vârstă școlară 

din cartier (15,8%), sub media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului. Pe grupe de 

vârstă, conform nivelelor de educație, ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 509 1 100 0 20 constant 

Preșcolar 667 2 522 0 25,56 2,25% 

Primar 
2.412 2 

1.459 197 29,78 3,40% 

Gimnazial 929 135 26,54 0,76% 

Liceal și profesional  771  0 Nu poate fi determinat 

TOTAL 4.359 6 2.897 332   

Tabel 3.4.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Florilor-

Kreiter (2020-2021) 

 

  

 Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Antepreșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind 

amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 2 
Str. Mecanicilor 

nr.7 
D+P+2E+M 2010 - Nu 

Nu;  fără spațiu minim de 

delimitare față de zona 

acces; 

20 16,61 7.77 

Tabel 3.4.2 Creșe cartier Florilor Kreiter 

 

B. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiil

or 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări IT 

Nr.grupe/

săli  clasă 

(2020-

2021) 

1 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.28 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

632 474 3,08 
Reabilitată 

(2008) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 5/5 5/5 

2 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.29 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

2.280 3.417 13,40 

Reabilitată 

termic 

(2010) 

Da Nu N/A 11/11 11/11 

3 

Grădinița cu 

program prelungit 

Nr. 31 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

2.108 474 4,99 
Reabilitată 

(2013) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 4/4 4/4 

4 

Grădinița cu 

program normal 

Nr. 31A 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

324 377 20,94 
Nu 

necesită 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 1/3 1/3 

Tabel 3.4.3 Grădinițe cartier Florilor Kreiter 
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C. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 

Școala Gimnazială 

nr.11  Stefan 

Octavian Iosif 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

14,30 

Parțial 

reabilitate 

(corp C - 

2007) 

Corp C fără 

încălzire 

centrală 

Protecție 

perimetrală 

SF elaborat; 

Indicatori 

aprobați 2020 

Da Da Da 1 0,70 63/63 
Reparații 

capitale corp 

B 

Servicii 

actualizare 

documentație 

contractate 

2020 

2 

Școala Gimnazială 

nr.27  Anatol 

Ghermanschi 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

4,87 

Parțial 

reabilitate 

(corp A - 

2010) 

Fără racord 

termoficare 
Extindere 

Indicatori 

aprobați; PT 

contractat 

2019 

Da Da Da 2 0,71 28/28 

Tabel 3.4.4 Școli gimnaziale cartier Florilor Kreiter 
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Cartierul Florilor-Kreiter este deservit de Creșa nr. 2; analiza infrastructurii existente relevă 

următoarele concluzii: 

• Creșa existentă funcționează într-o clădire nouă, special edificată pentru această funcțiune, 

ceea ce îi conferă un grad ridicat de adecvare la exigențele specifice; cu toate acestea, numărul 

de copii/grupă (20!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale 

(„grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al structurii; 

• Sunt parțial respectate exigențele referitoare la amplasare; unitatea este localizată în afara 

arterelor circulate dar nu beneficiază de spațiul de delimitare minim recomandat 

• Creșa beneficiază de acces facil, rutier și pietonal 

• Suprafața alocată activităților în aer liber se situează în marja recomandată de 5-10 mp/copil 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al clădirii face dificilă respectarea 

cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică (0-2 ani) la 

parterul clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit în mod adecvat de patru instituții de educație preșcolară. Analiza condițiilor 

de infrastructură generează următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 25,56 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Grădinița cu program prelungit nr.28 și Grădinița cu program prelungit nr. 31 nu dețin  

suprafața minimă impusă prin prevederile legale în vigoare pentru activități în aer liber. 

• Conform informațiilor disponibile, starea generală a construcțiilor este una bună și nu necesită 

intervenții de urgență; trei unități au beneficiat de lucrări de reabilitare în ultimii 15 ani iar una 

dintre structuri nu necesită astfel de intervenții; caracterul utilităților disponibile este unul 

adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare (în cazul a trei dintre unități) nu 

afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea 

ce privește cheltuielile de operare.  

• Unitățile nu sunt incluse în lista de investiții a municipalității. 

• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt 

respectate în toate cazurile; grădinița cu program prelungit nr.28, respectiv grădinița nr. 31 nu 

beneficiază de zona de delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă. 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este în adecvat în cazul a trei dintre 

instituții 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, trei instituții funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 
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reparații/modernizare/extindere în cazul grădiniței cu program normal nr. 31A, unde este 

utilizată o singură sală de grupă din cele trei existente. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de două școli gimnaziale care prezintă următoarele condiții de 

infrastructură: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

29,78 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean; de altfel, la nivelul Școlii Gimnaziale nr.  27 „Anatol Ghermanschi” media 

este de 30,86 elevi/clasă 

• Școala Gimnazială nr. 27 se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru 

activități în aer liber sub limita minimă impusă prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună, ambele beneficiind de lucrări de reabilitare în 

ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua 

centralizată de termoficare și a încălzirii centrale în cazul Școlii Gimnaziale nr. 27 nu afectează 

calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea ce 

privește cheltuielile de operare.  

• Ambele instituții sunt cuprinse în planul de investiții al municipalității cu următoarele 

investiții: 

✓ Școala Gimnazială nr.11 cu lucrări de protecție perimetrală  (cu indicatori aprobați și 

reparații capitale corp B (actualizarea documentației contractate 

✓ Școala Gimnazială nr. 27 cu lucrări de extindere (PT contractat în 2020) 

Datorită gradului relativ redus de utilizare a spațiilor cu destinația de săli de clasă, lucrările 

propuse nu au potențialul de a afecta activitatea didactică 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% în cazul tuturor 

instituțiilor 

Gradul de utilizare a sălilor de clasă este redus în cazul ambelor instituții, comparativ cu alte școli; 

există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea temporară a 

activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții 
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3.5. Cartier V. Centrul Nou 

 

Este un cartier limitrof zonelor istorice ale municipiului (Centrul Vechi și Bartolomeu) ce 

a fost caracterizat de zone importante cu locuințe individuale, dar care a fost vizat direct de politica 

de sistematizare urbană din ultimul deceniu al regimului comunist. Astfel, s-au demolat areale 

întregi de locuințe individuale și s-au construit blocuri atât P+4 cât și P+8-10. Din acest motiv 

ponderea acestui cartier în totalul populației brașovene a fost ridicată (18,4% în 2011)., însă, odată 

cu dezvoltarea noilor cartiere rezidențial a pierdut din importanța demografică. Chiar și așa, 

populația cu domiciliul în acest cartier numără astăzi 48.225 de persoane și reprezuintă 16,38% 

din populația municipiului, fiind al doilea cel mai populat cartier. 

În ceea ce privește populația de vârstă școlară (0-19 ani), ea reprezintă 14,85% sub media 

media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului. Pe grupe de vârstă, conform nivelelor 

de educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 932 2 215 0 23,89 22,86% 

Preșcolar 1.174 10 1.418 7 24,88 3,58% 

Primar 
3.891 

4 1.981 85 28,95 1,59% 

Gimnazial 6 1.694 132 29,14 4,37% 

Liceal și profesional  1.166 3 1.959 528 27,21 6,76% 

TOTAL 7.163 15 7.267 752    

Tabel 3.5.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Centrul 

Nou (2020-2021) 

 

  

 Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Antepreșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind 

amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 5 

Str. T. 

Vladimirescu 

nr.33 

S+P+E 2006 - Nu 

Nu;  fără spațiu minim de 

delimitare față de zona 

acces; 

23 6,98 6,02 

2 Creșa nr. 6 
Str. Prahova 

nr.26 
Sp+P+E 1970 2012 Nu Da 25 11,79 16,32 

Tabel 3.5.2 Creșe cartier Centru Nou 

 

B. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafața 

desfășurată 

clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grupe

/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.8 Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

650 340 2,50 
Reabilitată 

(2007) 
Da Nu N/A 3/6 6/6 

2 

Grădinița cu 

program normal 

nr.12A 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

424 165 4,46 Nereabilitată Da Nu N/A 0/2 2/2 

3 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.11, Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

2356 1399 4,54 

Reabilitare și 

extindere 

(2020) 

Da Nu N/A 12/12 11/12 
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4 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.9, Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

2117 264.4 1,05 

Reabilitare 

sistem 

încălzire 

(2018) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 3/9 9/9 

5 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.13, Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

830 113 0,66 

Parțial 

reabilitată 

(corp B) 

Da Nu N/A 7/7 7/7 

6 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.15 Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

2431 

2689 9,57 

Reabilitată 

(2009) 

Fără 

încălzire 

centrală 

Nu N/A 

8/12 12/12 

7 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 12 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

981 Reabilitată 

Fără 

încălzire 

centrală 

Nu N/A 

8 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.14 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

644 791 10,99 
Parțial 

reabilitată 
Da 

Da; 

reabilitare 

acoperiș 

Documentaț

ie tehnică 

necontractat

ă 

1/3 3/3 

9 

Grădinița cu 

Program Normal 

Nr. 14A 

Chirie 69 543 12,34 
Parțial 

reabilitată 
N/A Nu N/A 0/1 2/1 

10 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.10 Primii pasi 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

927 414 3,54 
Reabilitată 

(2013) 
Da Nu N/A 5/5 5/5 

Tabel 3.5.3 Grădinițe cartier Centru Nou 
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C. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr.5 Brasov 

Folosință 

gratuită 
8,58 

Parțial 

reabilitate 

(corp A,B) 

N/A Nu N/A Da Da 
Da, spațiu 

improvizat 
2 0,69 26/26 

2 Scoala Generala nr.8 
Folosință 

gratuită 
15,84 

Parțial 

reabilitate 

(corp A - 

2007) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da Da 2 0,57 29/29 

3 
Școala Gimnazială 

nr.19 Brasov 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

4,72 
Extindere 

(corp A 2020) 
Da Nu N/A Da Da Da 1 1,14 22/28 

4 
Școala Gimnazială 

nr.15 Brasov 

Administrare 

/ proprietate  

UAT 

0,37 Nereabilitată 

Fără racord 

termoficare 

și  încălzire 

centrală 

Nu  Nu Nu Da Nu 1 1,00 9/9 

Tabel 3.5.4 Școli gimnaziale cartier Centru Nou 
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D. Liceal și profesional  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul de 

Stiinte Ale 

Naturii „Emil 

Racovita” 

Folosință 

gratuită 
12,57 

Reabilitată 

(2012) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da Nu 

Da (spațiu 

improvizat

) 

Nu Nu 2 0,88 16/16 

2 

Colegiul 

Național 

„Dr.Ioan 

Meșota” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

4,63 

Parțial 

reabilitate 

(corp A,B 

2020) 

Da 

Eficientizare 

energetică 

sală sport și 

corp A 

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2018 

Da Da Nu Da Nu Nu 1 1,00 17/28 

3 

Colegiul Tehnic 

Transilvania 

Brasov 

Administrare/

proprietate 

UAT 

209,95 

Reabilitate 

parțial(corp 

A,B,D1 - 

2006-2019) 

Fără racord 

termoficare 

Reabilitare 

sală sport 

Documentații 

tehnice 

necontractate 

Da Da Da Da Nu Nu 2 0,60 20/20 

Tabel 3.5.5 Colegii și licee cartier Centru Nou
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Din punct de vedere al numărului de unități de profil și al capacității, cartierul Centru Nou este 

corespunzător deservit sub aspectul serviciilor de îngrijire adresate copiilor între 0-3 ani. Analiza 

indicatorilor de specialitate, realizată la nivelul structurilor funcționale, relevă următoarele 

aspecte: 

• Numărul de copii/grupă (23,89!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale („grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Creșa nr. 5 funcționează într-o clădire relativ nouă, special edificată pentru această funcțiune, 

ceea ce le conferă un grad ridicat de adecvare la exigențele specifice; creșa nr. 6 a beneficiat 

de lucrări de reabilitare și modernizare în ultimii 10 ani. 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al ambelor structuri funcționale în prezent; mai mult, în situația creșei nr. 5 

se constată o evoluție a gradului de încărcare; 

• În cazul ambelor structuri, sunt respectate exigențele referitoare la amplasare, însă cerințele 

privind dimensionarea spațiului de delimitare minim sunt respectate numai în cazul Creșei nr. 

6; 

• Ambele structuri beneficiază de acces facil, rutier și pietonal 

• În cazul Creșei nr. 5, suprafața alocată activităților în aer liber (6 mp/copil) se situează spre 

minimul recomandat de legislația în vigoare 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al celor două clădiri face dificilă 

respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică (0-

2 ani) la parterul clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de 10 instituții de educație preșcolară. Analiza condițiilor de infrastructură 

generează următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 24,88 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Șase din cele 10 instituții nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Conform informațiilor disponibile, starea generală a construcțiilor este una bună și nu necesită 

intervenții de urgență; cu excepția grădiniței cu program normal nr.12A, toate instituțiile au 

beneficiat de lucrări de reabilitare în ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este unul 

adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare și a încălzirii centrale (în cazul 

grădinițelor nr. 12 și 15) nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate 

constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Grădinița cu program prelungit nr.14 este inclusă în lista de investiții a municipalității cu 

lucrări de reabilitare a acoperișului; documentația tehnică urmează să fie contractată 
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• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare nu sunt 

respectate în cazul grădinițelor nr. 14 și 14A, acestea fiind situate în imediata vecinătate a unor 

artere intens circulate; grădinițele nr. 8, 12A, 11, 13, 14 și 14A nu dispun de zona de delimitare 

minimă prevăzută de legislația aplicabilă. 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este adecvat în cazul a cinci instituții; 

grădinițele 8, 9, 12, 14 și 14A  nu dispun de astfel de dotări sau acestea echipează mai puțin de 

jumătate din sălile de grupă 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, 9 din cele 10 instituții 

funcționează la capacitatea maximă a infrastructurii sau cu depășirea acestei capacități, prin 

utilizarea unor spații improvizate; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere decât în situația grădiniței cu program prelungit nr. 11 (și 

acesta limitat la o sală de grupă).  

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de patru școli gimnaziale; clase de nivel gimnazial funcționează și la nivelul 

Colegiului de Științe Ale Naturii „Emil Racoviță” și Colegiului Național „Dr.Ioan Meșotă”. Pentru 

aceste unități, informația a fost prezentată în cadrul secțiunii subsecvente. Infrastructura 

disponibilă prezintă următoarele caracteristici: 

• Numărul de elevi/clasă pentru ciclul primar depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea 

Educației Naționale: 28,95 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind 

peste valoarea de 25 elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație 

al Inspectoratului Școlar Județean; de asemenea el este peste maximul admis și pentru ciclul 

gimnazial (29,14 față de maximul de 26+3 cu aprobarea ISJ Brașov) 

• Școlile gimnaziale 15 și 19 nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună în cazul a trei din cele patru instituții care au 

beneficiat de lucrări de reabilitare sau extindere în ultimii 15 ani; caracterul utilităților 

disponibile este unul adecvat; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare (în cazul 

Școlii nr. 8) și a încălzirii centrale (în cazul Școlii nr. 15) nu afectează calitatea activităților 

educaționale derulate dar poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de 

operare.  

• Instituțiile nu sunt incluse în planul de investiții al municipalității 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este parțial adecvată; în 

cazul  Școlii Gimnaziale nr. 5, orele de educație fizică se derulează într-un spațiu improvizat; 

Școala Gimnazială nr. 15 nu dispune la nivelul corpului situat în acest cartier de laboratoare și 

de sală de sport 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100%, cu excepția Școlii 

Gimnaziale nr. 19 (78%) 

• Două din cele patru instituții își desfășoară activitatea în 2 schimburi 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de mai mare de 100% în cazul Școlii Gimnaziale 

nr.19, ceea ce generează concluzia că pentru susținerea activității didactice, sunt utilizate și 
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alte spații precum laboratoarele, cu afectarea destinației inițiale a acestora. La nevoie, instituția 

poate opta pentru restructurarea activității didactice pe două schimburi. 

• Grade de utilizare relativ mici prezintă Școala Gimnazială nr. 5 (69%) și Școala Gimnazială 

nr.19 (57%), în condițiile derulării activității în două schimburi; există astfel premise pentru 

extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea temporară a activității altor instituții 

afectate de realizarea de lucrări de intervenții. 

 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează două instituții de învățământ liceal care școlarizează totodată 

elevi la ciclul gimnazial. Analiza infrastructurii relevă următoarele concluzii:: 

• Colegiul Național „Dr.Ioan Meșotă” nu respectă, din punct de vedere al suprafețelor 

disponibile pentru activități în aer liber, cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună, ambele instituții beneficiind de lucrări de 

reabilitare în ultimii 15 ani; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa racordului 

la rețeaua centralizată de termoficare (în cazul Colegiului de Științe Ale Naturii „Emil 

Racoviță”) nu afectează calitatea activităților educaționale derulate dar poate constitui un 

impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Colegiul Național „Dr.Ioan Meșota” este inclus în planul de investiții al municipalității pentru 

anul în curs cu lucrări de eficientizare energetică a sălii de sport și corpului A. Se recomandă 

actualizarea SF, în condițiile în care indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în 2018. 

Realizarea lucrărilor de specialitate nu are potențialul de a afecta activitatea didactică a 

instituției întrucât se poate opta, dacă va fi necesar pentru restructurarea programului în două 

schimburi. 

• Dotarea cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată, cu excepția 

Colegiului de Științe Ale Naturii „Emil Racoviță”, unde orele de educație fizică se derulează 

într-un spațiu improvizat. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100%. 

• Două din cele trei instituții își desfășoară activitatea în 2 schimburi. 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este ridicat în cazul tuturor instituțiilor. 

Colegiul Tehnic Transilvania funcționează în corpuri de clădire localizate în Centrul Nou (unde 

este desfășoară pregătirea teoretică a elevilor), respectiv în cartierul Astra, unde sunt susținute 

activitățile de instruire practică. Analiza infrastructurii instituției relevă următoarele concluzii: 

• Este asigurată respectarea cerințelor referitoare la dimensiunea minimă a suprafețelor alocate 

pentru activități în aer liber;  

• Starea tehnică a construcțiilor este bună; corpurile de clădire ale instituției sunt parțial 

reabilitate 

• Caracterul utilităților disponibile este parțial adecvat; singura facilitate lipsă este reprezentată 

de racordul la rețeaua de termoficare 

• Instituția este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu lucrări  de 

reabilitare a sălii de sport dar elaborarea documentației tehnice nu este contractată 

• Dotarea cu facilități esențiale susținerii procesului didactic parțial adecvată;  

• Dotarea sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de de numai 60%; există astfel premise pentru 

extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea temporară a activității altor instituții 

afectate de realizarea de lucrări de intervenții 
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3.6. Cartier VI. Tractorul 

 

Este cartierul cu cea mai mare dinamică demografică din ultimul deceniu, ponderea sa în 

totalul populației urcând de la 9,20% în 2011, la 12,28% în 2021, al treilea cel mai populat cartier 

al municipiului (36.164 persoane). Cartierul s-a dezvoltat prin extinderea zonelor rezidențiale atât 

pe ruinele fostei platforme industriale Tractorul cât și pe zonele limitrofe a căror destinație agricolă 

a fost abandonată de la finalul anilor `90. Astfel, au prins viață numeroase proiecte imobiliare, atât 

locuințe individuale cât și locuințe colective, însă nu toate au fost incluse în planuri urbanistice 

coerente ceea ce se reflectă în calitatea locuirii și a calității vieții: traficul aglomerat, lipsa 

infrastructurii destinate serviciilor publice. În ceea ce privește serviciile de educație, ele sunt 

suținute deocamdată de unitățile de educație construite în anii regimului comunist, însă creșterea 

populației pune o mare presiune pe aceste spații.  

Populația de vârstă școlară (0-19 ani) reprezintă 19,23%, fiind cu aproape trei puncte 

procentuale peste media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului, confirmând 

concluzia paragrafului anterior. Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de educație ea este defalcată 

astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 1.368 0 0 0  - -  

Preșcolar 1.374 4 773 0 28,35 10,59% 

Primar 
3.262 

4 1.338 33 29,09 13,87% 

Gimnazial 4 970 27 27,71 40,58% 

Liceal și profesional  951 3 2.399 931 26,96 13,86% 

TOTAL 6.955 9 5.480 1.065    

Tabel 3.6.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Tractorul 

(2020-2021) 

 

 

 Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A.  Preșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grupe/

săli  clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr.35 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

549 256 

1,50 

Nereabilitată Da Nu N/A 

3/7 7/7 

2 

Grădinița cu 

program normal 

nr. 32 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

813 167 Reabilitată Da Nu N/A 

3 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.33 

Folosință 

gratuită 
1599 1002 4,28 

Parțial 

reabilitată 
Da Nu N/A 8/8 8/8 

4 

Gradinita cu 

program prelungit 

nr.34 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

1717 2188 6,59 
Reabilitată 

(2009) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 11/11 11/11 

5 
Grădinița Specială 

Brașov 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

712 N/A N/A 

Parțial 

reabilitată 

(corp B) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 4/4 4/4 

Tabel 3.6.2 Grădinițe cartier Tractorul 

 

C. Primar și gimnazial 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
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1 
Școala Gimnazială 

nr.13 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

5,14 
Parțial 

reabilitate 

Racord parțial 

gaz; corpuri 

A,B,D fără 

încălzire centrală 

Protecție 

perimetrală 

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2020 

Da Da Da 1 0,97 31/31 

2 
Școala Gimnazială 

nr.30 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

10,56 
Nereabili-

tată 

Fără racord 

termoficare 
Extindere 

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2019 

Da Da Da 2 0,84 15/22 

Tabel 3.6.3 Școli gimnaziale cartier Tractorul 

 

C. Liceal și profesional  

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul 

„Nicolae 

Titulescu” 

Administrare 

/proprietate 

UAT 

2,18 
Reabilitare 

(2007-2018) 

Fără racord 

gaz și 

încălzire 

centrală 

(clădire 

ateliere) 

Extindere 

corp C prin 

dezafectare 

Documentații 

tehnice 

necontractate 

Da Da Da Da Nu Nu 1 0,83 4/35 

2 
Colegiul Tehnic 

„Mircea Cristea” 

Administrare

/proprietate 

UAT 

17,45 

Parțial 

reabilitate 

(cămin - 

2014) 

Racord 

parțial gaz 

Expertiză 

tehnică sală 

sport 

Documentație 

necontractată 
Da Da Da Da Nu Da 2 0,61 32/32 

3 

Școala 

Profesionala 

Germană 

Kronstadt 

Folosință 

gratuită 
22,37 

Reabilitate 

(2012-2018) 

Fără racord 

termoficare 

Reamenajare 

ateliere 

Indicatori 

aprobați 2014 
Da Da Da Da Nu Nu 2 1,50 12/12 

Tabel 3.6.4 Colegii și licee cartier Tractorul
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Concluzii: 

 

A. Educație antepreșcolară 

Cartierul Tractorul nu dispune în prezent de o creșă, ceea ce, prin raportare la dezvoltarea 

rezidențială accelerată din ultimii ani, afectează nivelul calității vieții locuitorilor; cea mai 

apropiată structură de profil este reprezentată de Creșa cu nr. 5 de pe str. Tudor Vladimirescu. 

În prezent, se află în curs de execuție o clădire cu destinația de creșă, în regim Demisol + Parter + 

Etaj, cu o capacitate de minim 64 de locuri, care va cuprinde dotările necesare pentru 5 grupe de 

copii. Investiția este localizată pe str. Turnului. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de 4 instituții de educație preșcolară; în cartier funcționează de asemenea 

grădinița specială care deservește întreg municipiul. Documentația tehnică pentru construirea unei 

noi grădinițe este bugetată în planul de investiții al municipiului Brașov Analiza condițiilor actuale 

de infrastructură generează următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 28,35 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Trei din cele cinci instituții nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare, iar pentru o 

structură nu există date disponibile 

• Conform informațiilor disponibile, starea generală a construcțiilor este una bună și nu necesită 

intervenții de urgență; cu excepția grădiniței cu program prelungit nr. 35, toate instituțiile au 

beneficiat de lucrări de reabilitare ani; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; lipsa 

racordului la rețeaua centralizată de termoficare nu afectează calitatea activităților educaționale 

derulate dar poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Unitățile nu sunt incluse în lista de investiții a municipalității  

• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt 

respectate în toate cazurile; grădinița nr. 32 nu dispune de zona de delimitare minimă prevăzută 

de legislația aplicabilă 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este adecvat în cazul a trei dintre 

instituții; grădinița cu program prelungit nr. 35 și grădinița cu program normal nr. 32 (arondată) 

dispun de astfel de dotări numai la nivelul a 40% din sălile de clasă. 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, toate instituțiile funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere 

Având în vedere dezvoltarea rezidențială a zonei, municipalitatea a inițiat demersurile pentru 

construcția unei noi grădinițe; documentația tehnică pentru a fost contractată de municipalitate pe 

parcursul anului 2020 și se află în curs de elaborare. 
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C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de două școli gimnaziale; clase funcționează și la nivelul Colegiului 

„Nicolae Titulescu” (nivel primar) și a Colegiului Tehnic „Mircea Cristea” (nivel primar și 

gimnazial). Pentru aceste unități, informația a fost prezentată în cadrul secțiunii subsecvente. 

Infrastructura disponibilă prezintă următoarele caracteristici: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

29,09 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean  

• Instituțiile se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una bună în cazul Școlii Gimnaziale 13; Școala Gimnazială 

nr. 30 nu a beneficiat de intervenții de reabilitare/modernizare în ultimii ani 

• Caracterul utilităților disponibile este parțial adecvat; Școala Gimnazială nr. 13 nu dispune de 

racordare la rețeaua de alimentare cu gaz a tuturor corpurilor de clădire 

• Ambele instituții sunt incluse în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu 

următoarele intervenții: 

✓ Școala Gimnazială nr.13 cu execuție protecție perimetrală (SF finalizat și indicatori 

aprobați în 2020) 

✓ Școala Gimnazială nr.30 cu lucrări de extindere (SF finalizat și indicatori aprobați în 

2019) 

Pe termen scurt și mediu, realizarea intervențiilor propuse nu are potențialul de a perturba 

activitatea didactică. 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este edus în cazul Școlii Gimnaziale 

nr. 30 (68%) 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă de către cele patru instituții este ridicat în cazul ambelor 

unități - 97% - Școala Gimnazială nr.13 și 84% Școala Gimnazială nr.30 (unde activitatea 

didactică se desfășoară în două schimburi) 

 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează trei instituții de învățământ liceal și profesional din care două 

(Colegiul „Nicolae Titulescu” și  Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”) școlarizează totodată elevi la 

ciclul gimnazial. Analiza infrastructurii relevă următoarele concluzii: 

• Cu excepția Colegiului „Nicolae Titulescu”, instituțiile se încadrează, din punct de vedere al 

suprafețelor disponibile pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale 

în vigoare. 

• Starea tehnică a construcțiilor este una relativ bună; toate instituțiile au beneficiat de lucrări de 

reabilitare sau extindere în ultimii 15 ani;  

• caracterul utilităților disponibile este parțial adecvat; două din trei instituții nu dispun de 

racordarea la rețeaua de alimentare cu gaz a tuturor corpurilor de clădire 

• Toate cele trei instituții sunt incluse în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs 

cu următoarele intervenții: 

✓ Colegiul „Nicolae Titulescu” cu lucrări de extindere corp C prin dezafectare 

(documentație necontractată) 
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✓ Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” cu servicii de expertizare tehnică sală de sport 

(documentație necontractată) 

✓ Școala Profesionala Germana Kronstadt cu lucrări de reamenajare ateliere. Studiul de 

fezabilitate, elaborat și cu indicatori aprobați în 2014 se recomandă a fi actualizat. 

Pe termen scurt și mediu, realizarea intervențiilor propuse nu are potențialul de a perturba 

activitatea  

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este foarte redus în cazul Colegiului 

„Nicolae Titulescu” (11%) 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de numai 61% în cazul Colegiului Tehnic „Mircea 

Cristea”; există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea 

temporară, parțială a activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții. 

• Un indice ridicat de utilizare înregistrează aparent Școala Profesionala Germana Kronstadt 

(150%), dar acesta este generat de derularea cu preponderență a activităților didactice la nivelul 

atelierelor aflate la dispoziția instituției 
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3.7. Cartier VII. Bartolomeu Nord 

 

Este cel de-al doilea cartier al municipiului cu o dinamică demografică importantă datorată 

proiectelor imobiliare din zona Avantgarden. Astfel, cu o populație de 22.726 persoane în 2021, 

ponderea sa în totalul populației a urcat în ultimii zeze ani de la 5,30% la 7,72%. Întrucâr zona 

Avantgarden s-a conturat la marginea orașului, lângă un cartier istoric (Bartolomeu) în care 

predomină și astăzi locuințele individuale (deci un număr scăzut de populație), infrastructura de 

educație nu este corespunzător dimensionată, fiind necesare investiții care să preia populația de 

vârstă școlară. Aceasta reprezintă astăzi 17,28%, semnificativ peste media înregistrată de acest 

segment la nivelul municipiului,iar distribuția acesteia pe grupe de vârstă, conform nivelelor de 

educație, reflectă lipsa infrastructurii dedicată educației: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 609 0 - - -  

Preșcolar 779 1 110 0 22 -4,35% 

Primar 
2.026 1 

546 30 26 17,17% 

Gimnazial 382 32 23,88 19,38% 

Liceal și profesional  513 0 Nu poate fi determinat 

TOTAL 3.927 2 1.038 62  

Tabel 3.7.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul 

Bartolomeu Nord (2020-2021) 

  

 

 Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Educație preșcolară 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotări 

IT 

Nr.grup

e/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program normal 

nr.5 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

324 616 5,60 

Extindere 

fără AC 

(2007) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 5/5 5/5 

 

B. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt 

Denumire a 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 

Școala Gimnazială 

nr.14 Sfantul 

Bartolomeu 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

7,12 

Parțial 

reabilitate 

(corp A) 

Fără racord 

termoficare 

Extindere 

corp A 

PT contractat 

2019 
Nu Da 

Da, spațiu 

improvizat 
2 0,60 32/38 

Tabel 3.7.2 Școli gimnaziale cartier Bartolomeu Nord 
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Concluzii: 

 

A. Educație antrepreșcolară 

Cartierul Bartolomeu Nord nu dispune în prezent de o creșă, ceea ce, prin raportare la dezvoltarea 

rezidențială accelerată din ultimii ani, afectează nivelul calității vieții locuitorilor; cea mai 

apropiată structură de profil este reprezentată de Creșa cu nr. 5 de pe str. Tudor Vladimirescu. 

 

B.  Educație preșcolară 

Cartierul Bartolomeu Nord este deservit în prezent de o unitate de educație preșcolară; de 

asemenea, documentația tehnică pentru construcția unei structuri de educație preșcolară a fost 

contractată de municipalitate pe parcursul anului 2020 și se află în curs de elaborare. 

Analiza infrastructurii existente generează următoarele concluzii: 

• Grădinița se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare 

• Instituția a beneficiat de lucrări de extindere, dar acestea au fost realizate fără autorizație de 

construire 

• Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat, sigura facilitate lipsă fiind reprezentată de 

racordul la rețeaua de termoficare termoficare;  

• Instituția nu este inclusă în lista de investiții a municipalității  

• Unitatea beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare sunt respectate  

• Regimul de înălțime al clădirii permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală 

a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este adecvat, toate sălile de grupă 

beneficiind de acest tip de echipamente. 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, unitatea funcționează la 

capacitate maximă. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de o singură instituție de învățământ care prezintă următoarele caracteristici 

din punct de vedere al infrastructurii: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

26 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică generală a clădirilor este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare 

a corpului A. Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat, chiar dacă unitatea nu este 

conectată la rețeaua centralizată de termoficare 

• Instituția este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu lucrări de 

extindere a corpului A (PT în curs de elaborare). Pe termen mediu, demararea activităților 

poate implica necesitatea relocării parțiale a activității.  

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic nu este corespunzătoare: 

școala nu dispune de laboratoare iar activitățile de educație fizică se desfășoară întru-un spațiu 

improvizat. 
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• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 84% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de 60%, activitatea didactică derulându-se în două 

schimburi; există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare după finalizarea 

lucrărilor de extindere.  
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3.8. Cartier VIII. Bartolomeu 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 12.805 de persoane, reprezentând 4,35% 

din populația municipiului, fiind un cartier din zona istorică în care predomină locuințele 

individuale. Populația de vârstă școlară numără 2.216 persoane, reprezentând 17,31% din 

populația cartierului, cu puțin peste media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului. 

Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 263 1 150 0 25 constant 

Preșcolar 316 6 521 7 23,68 6,98% 

Primar 
1.208 2 

762 139 27,21 7,63% 

Gimnazial 576 109 21,33 35,21% 

Liceal și profesional  429 1 1.150 358 28,05 13,64% 

TOTAL 2.216 0 3.159 613  

Tabel 3.8.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul 

Bartolomeu (2020-2021) 

  

 

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Antepreșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 
Adresa 

Regim 

înălțime 

Anul 

construcției 

Anul 

ultimei 

intervenții 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Exigențe privind 

amplasarea 

Număr 

copii/săli de 

grupă                   

2020-2021 

Suprafață 

utilă 

(mp)/copil                  

2020-2021 

Spațiu 

activități în 

aer liber 

(mp) / copil                

2020-2021 

1 Creșa nr. 1 Str. Carierei nr.20 D+P+2E+M 1905 2012-2013 Nu Da 25 9,75 14,55 

Tabel 3.8.2 Creșe cartier Bartolomeu 

 

B.  Preșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.gru

pe/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program prelungit 

3 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

773 N/A 

1,16 

Nereabilitată 

Fără racord 

gaz și încălzire 

centrală 

Nu N/A 

5/9 8/9 

2 

Grădinița cu 

program normal 

nr. 3B 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

330 115 
Reabilitată 

(2013) 
Da Nu N/A 

3 

Grădinița cu 

program normal 

Creștin Ortodoxă 

'Sfânta Filofteia' 

Brașov 

Folosință 

gratuită 
147 108 Nereabilitată 

Fără racord 

temoficare și 

încălzire 

centrală 

Nu N/A 

4 Grădinița nr.7 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

809 935 7,14 

Reabilitată 

termic 

(2013) 

N/A Nu N/A 2/5 5/5 

5 

Grădinița cu 

program normal 

nr.4 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

578 300 3,57 Nereabilitată 
Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 4/4 4/4 
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6 

Grădinița cu 

program prelungit 

nr. 6 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

331 200 1,75 

Extindere 

fără AC 

(2007) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 5/5 5/5 

Tabel 3.8.3 Grădinițe cartier Bartolomeu 

 

C. Primar și gimnazial 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr.12 Brasov 

Folosință 

gratuită 
5,97 

Reparații 

capitale 

(2013-2016) 

Fără racord 

termoficare 

și încălzire 

centrală 

Extindere si 

mansardare   

corp B 

PT contractat 

2020 
Da Da Da 2 0,72 32/32 

2 
Școala Gimnazială 

nr.15 Brasov 

Administrare 

/ proprietate  

UAT 

3,04 
Partial 

reabilitată 

Fără racord 

termoficare  

Reabilitare 

învelitoare  

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2020 

Da Da Da 1 1,00 18/18 

Tabel 3.8.4 Școli gimnaziale cartier Bartolomeu 
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D. Liceal și profesional  

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul 

National 

Economic 

„Andrei 

Barseanu” 

Folosință 

gratuită 
10,26 Nereabilitate 

Corp C 

cămin și sal 

sport fără 

racord gaz; 

fără racord 

termoficare 

Reabilitare 

sală sport 

DALI 

elaborat; 

indicatori 

aprobați 

2020;  PT 

contractat 

2020 

Da Da Da Da Da Nu 2 0,98 N/A 

Tabel 3.8.5 Colegii și licee cartier  Bartolomeu
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Concluzii: 

 

A. Educația antepreșcolară 

Cartierul Bartolomeu este deservit de Creșa nr. 1; analiza infrastructurii existente relevă 

următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă (25!) depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale („grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9”) 

• Creșa existentă funcționează într-o clădire reabilitată și modernizată în intervalul 2012-2013; 

intervențiile realizate au condus la adaptarea construcției existente la majoritatea exigențelor 

legale. 

• Raportul dintre numărul de copii și cel al sălilor de grupă disponibile se situează constant la 

un nivel mult superior față de dimensiunea recomandată a grupelor, ceea ce confirmă gradul 

de supraîncărcare al structurii; 

• Sunt respectate exigențele referitoare la amplasare; unitatea este localizată în afara arterelor 

circulate și beneficiază de spațiul de delimitare minim recomandat. 

• Creșa dispune de acces facil, rutier și pietonal. 

• Suprafața alocată activităților în aer liber se situează în marja recomandată de 5-10 mp/copil 

• Raportarea numărului de grupe la regimul de înălțime al clădirii face dificilă respectarea 

cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică (0-2 ani) la 

parterul clădirii. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de șase instituții de educație preșcolară. Analiza condițiilor de infrastructură 

generează următoarele concluzii: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 23,68 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Cinci din cele șase instituții nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Trei din cele șase instituții de învățământ nu au beneficiat de lucrări de reabilitare/modernizare; 

Grădinița cu program normal Creștin Ortodoxă 'Sfânta Filofteia' Brașov și grădinița nr. 4 

funcționează în imobile vechi (monument istoric în primul caz) care necesită intervenții în 

vederea reabilitării; în cazul grădiniței cu program prelungit nr. 6 lucrările de extindere au fost 

realizate fără autorizație de construire. 

• Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat în cazul a cinci dintre instituții unde există 

date; lipsa racordului la rețeaua centralizată de termoficare  și a încălzirii centralizate (în cazul 

grădinițelor 3, 4 și „Sfânta Filofteia” nu afectează calitatea activităților educaționale derulate 

dar poate constitui un impediment în ceea ce privește cheltuielile de operare.  

• Unitățile nu sunt incluse în lista de investiții a municipalității . 

• Toate unitățile beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele de amplasare nu sunt 

respectate în cazul grădinițelor nr. 3B, „Sfânta Filofteia” și nr. 4, acestea fiind situate în 

imediata vecinătate a unor artere intens circulate; aceleași instituții, la care se adaugă și 

grădinița nr. 7,  nu dispun de zona de delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă. 

• Regimul de înălțime al construcțiilor permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea 

integrală a sălilor pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 
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• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este redus în cazul a 4 instituții din 6 

(gradul de utilare variază între 40 și 50% din numărul sălilor de grupă) 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, toate instituțiile funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de două instituții de învățământ care prezintă următoarele caracteristici din 

punct de vedere al infrastructurii: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

28,87 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean  

• Școala Gimnazială nr. 15 nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile 

pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică generală a construcțiilor este bună, ambele instituții beneficiind de lucrări de 

reparații capitale. caracterul utilităților disponibile este unul parțial adecvat: unitățile nu sunt 

conectate la rețeaua de termoficare, iar Școala Gimnazială nr. 12 nu dispune de încălzire 

centrală. 

• Ambele instituții sunt incluse în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs: 

Școala Gimnazială nr. 12 cu lucrări de extindere și mansardare a corpului B (PT în curs de 

elaborare) iar Școala Gimnazială nr. 15 cu cu lucrări  de reabilitare învelitoare corp A cu SF 

elaborat și indicatori aprobați în anul 2020. În cazul Școlii Gimnaziale nr. 12, pe termen mediu, 

demararea activităților poate implica necesitatea relocării parțiale a activității.  

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este corespunzătoare. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100%. 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de 72%,  în cazul  Școlii Gimnaziale nr 12, activitatea 

didactică derulându-se în două schimburi; există astfel premise pentru extinderea planului de 

școlarizare după finalizarea lucrărilor de mansardare. Școala Gimnazială nr. 15 funcționează 

la capacitatea maximă a infrastructurii, într-un schimb. 

 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează o instituție de profil care prezintă următoarele condiții: 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Unitatea nu a beneficiat de lucrări de reabilitare/modernizare în ultimii ani. Caracterul 

utilităților disponibile este unul parțial adecvat: unitatea nu dispune de racord la rețeaua de 

alimentare cu gaz pentru toate corpurile de clădire. 

• Instituția este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu lucrări de 

reabilitare a sălii de sport, cu proiect tehnic în curs de elaborare. Investiția nu e de natură să 

perturbe activitatea didactică. 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este corespunzătoare. 

• Nu sunt disponibile informații privind dotarea cu echipamente TIC. 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este aproape de capacitatea maximă (98%). 
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3.9. Cartier IX. Centrul Vechi 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 8.540 de persoane, reprezentând 2,90% din 

populația municipiului, fiind un cartier din zona istorică în care predomină locuințele individuale. 

Deși în ultimii ani s-au finalizat proiecte imobiliare de construire a unor blocuri, acestea nu au 

schimbat radical datele demografice ale cartierului. Este unul dintre cele mai mici și mai puțin 

populate cartiere (populația de vârstă școlară numără 1.284 persoane, reprezentând 15,04% din 

populația cartierului, sub media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului), dar care 

concentrează majoritatea instituțiilor importante de educație și formare profesională, astfel că 

populația școlară ce frecventează aceste instituții este mult mai numeroasă decât cea care locuiește 

în cartier. De altfel, mare parte dintre copiii și elevii care nu se regăsesc în școlile din celelalte 

cartiere se regăsesc aici:  

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 146 0  - -  -  -  

Preșcolar 183 1 68 0 22,67 -1,45% 

Primar 
746 

4 1.273 152 25,98 -1,32% 

Gimnazial 6 1.216 144 25,33 -6,25% 

Liceal și profesional  209 6 2.970 831 27,5 8,28% 

TOTAL 1.284 8 5.527 1.127  

Tabel 3.9.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul Centrul 

Vechi (2020-2021) 

  

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A.  Preșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT 

Nr.grupe/

săli  clasă 

(2020-

2021) 

1 

Gradinita cu 

program normal 

nr.37 

Chirie 480 250 3,68 Nereabilitată Da Nu N/A 3/3 3/3 

Tabel 3.9.2 Grădinițe cartier Centrul Vechi 

 

B. Primar și gimnazial 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice utilizare 

Clase / săli de 

clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 

Școala Gimnazială 

nr.6 Iacob 

Muresianu 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

N/A 
Nu necesită 

reabilitare 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da 

Da, spațiu 

improvizat 
1 0,96 28/28 

Tabel 3.9.3 Școli gimnaziale cartier Centrul Vechi 

 

C. Liceal și profesional  

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă
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1 

Colegiul 

National Andrei 

Saguna 

Folosință 

gratuită 
N/A 

Reabilitate 

(2000) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da Nu Da Nu Nu 1 1,00 28/28 

2 

Colegiul 

National Aprily 

Lajos Brasov 

Folosință 

gratuită 
3,35 

Reabilitate 

(2002 - 

2010) 

Racord 

parțial gaz 

Expertize 

tehnice și 

biologice 

corp B 

Documentaie 

contractată 

2020 
Da Da Nu Da Nu Nu 1 0,88 32/33 

Consolidare 

zid 

Lucrări 

contractate 

2020 

3 

Colegiul 

National 

Johannes 

Honterus 

Folosință 

gratuită 
8,02 

Parțial 

reabilitate 

corp C, 2008 

N/A Nu N/A Da Da Nu Da Nu Nu 1 0,96 N/A 

4 
Colegiul 

National Unirea 

Administrare

/proprietate 

UAT 

1,27 

Reabilitat 

corp B 

(2008), 

reparație 

capitală corp 

A (2018) 

Fără racord 

termoficare 

Reparații 

capitale corp 

A 

Sf elaborat; 

indicatori 

aprobați 2020 

Da Da Nu Da Nu Nu 1 0,86 24/28 

5 

Liceul 

Vocational de 

Muzica Tudor 

Ciortea 

Folosință 

gratuită 
2,50 Nereabilitate 

Corp B fără 

încălzire 

centrală 

Nu N/A Da Da Nu 
Da, spațiu 

improvizat 
Nu Nu 2 0,20 12/42 

6 
Colegiul Tehnic 

Maria Baiulescu 

Administrare

/proprietate 

UAT 

3,54 
Reabilitate 

(2005-2008) 

Fără racord 

termoficare 

Reabilitare și 

modernizare 

POR 

Contract de 

finanțare 

semnat 

Da Da Da Da Nu Nu 2 1,04 14/14 

Tabel 3.9.4 Colegii și licee cartier Centrul Vechi 
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Concluzii 

 

A. Educație antepreșcolară 

Cartierul Centrul Vechi nu dispune în prezent de o creșă; cele mai apropiate structuri de profil sunt 

Creșele nr. 5 de pe str. Tudor Vladimirescu, respectiv nr. 8 de pe Str. Jepilor. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de o singură grădiniță. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Instituția nu se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în 

aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare 

• Unitatea funcționează într-o clădire veche (edificată în anul 1883), utilizată în chirie, 

nereabilitată, improprie desfășurării activităților didactice 

• Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat  

• Unitatea nu este inclusă în lista de investiții a municipalității, având în vedere și regimul de 

utilizare 

• Instituția beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele privind amplasarea și zona de 

delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă nu sunt respectate 

• Regimul de înălțime permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor 

pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este adecvat 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, instituția funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii 

sau de găzduire temporară a activității altor instituții similare afectate de execuția de lucrări de 

reparații/modernizare/extindere 

 

C. Educație primară și gimnazială 

La nivelul cartierului, educația primară și gimnazială se desfășoară la nivelul Școlii Gimnaziale nr 

6 și în cinci colegii și licee localizate în acest teritoriu. Pentru aceste unități, informația a fost 

prezentată în cadrul secțiunii subsecvente. Infrastructura Școlii Gimnaziale nr. 6 prezintă 

următoarele caracteristici: 

• Numărul de elevi/clasă depășește cu puțin numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 25,98 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22+3 ce poate 

funcționa în situații excepționale cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean); 

• Nu sunt disponibile informații referitoare la dimensiunea minimă a suprafețelor alocate pentru 

activități în aer liber 

• Starea tehnică a construcțiilor este relativ bună și nu necesită lucrări de intervenții, conform 

informațiilor furnizate de instituția de învățământ  

• Caracterul utilităților disponibile este adecvat 

• Unitatea nu este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs. 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este parțial adecvată; 

orele de educație fizică se desfășoară într-un spațiu improvizat 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este aproape de capacitatea maximă (96%) 
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D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează șase instituții de învățământ liceal din care cinci școlarizează 

totodată elevi la ciclul primar și gimnazial. Analiza infrastructurii relevă următoarele concluzii: 

• Patru din cele șase instituții se confruntă cu constrângeri privind  respectarea cerințelor 

referitoare la dimensiunea minimă a suprafețelor alocate pentru activități în aer liber, datorate 

în special amplasamentului în zona istorică a municipiului; într-un caz nu există informații 

disponibile. 

• Deși toate instituțiile funcționează în clădiri vechi (o parte dintre ele cu valoare de patrimoniu), 

starea tehnică a construcțiilor este relativ bună; cu excepția Liceului Vocațional de Muzică, 

toate instituțiile au beneficiat de lucrări de reabilitare sau reparații în ultimii 20 de ani.  

• Caracterul utilităților disponibile este parțial adecvat în cazul Colegiului Național „Aprily 

Lajos” (cu racord parțial la rețeaua de gaz) și Liceului Vocațional de Muzică (fără încălzire 

centrală la nivelul corpului B). 

• Două instituții sunt incluse în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu 

următoarele intervenții: 

✓ Colegiul Național „Aprily Lajos” cu servicii de expertiză tehnică (contractate)și lucrări 

de consolidare zid (în execuție). 

✓ Colegiul Național „Unirea” cu lucrări de reparații capitale corp A (SF elaborat și 

indicatori aprobați în 2020). 

Lucrările propuse la nivelul acestei structuri vor impune necesitatea relocării temporare a 

activității didactice, având în vedere anvergura acestora și gradul de ocupare a spațiilor 

existente. 

• Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” face obiectul unui contract de finanțare semnat în cadrul 

Programului Operațional Regional, având ca obiect execuția de lucrări de reabilitare și 

modernizare; execuția acestor lucrări va necesita relocarea temporară a activității didactice. 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată, cu 

excepția Liceului Vocațional de Muzică unde orele de educație fizică se desfășoară într-un 

spațiu improvizat. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este redus în cazul Liceului Vocațional 

de Muzică (28%), fiind adecvat în cazul celorlalte instituții. 

• Gradul de utilizare al sălilor de clasă este mai mare de 100% în cazul Colegiului Maria 

Baiulescu, ceea ce generează o presiune suplimentară asupra infrastructurii, având în vedere și 

lucrările de reabilitare propuse; acest indicator este redus numai în cazul Liceului Vocațional 

de Muzică unde procentul se situează la 20% 
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3.10. Cartier X. Prund-Schei 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 8.540 de persoane, reprezentând 2,90% din 

populația municipiului, fiind un cartier din zona istorică în care predomină locuințele individuale. 

Deși în ultimii ani s-au finalizat proiecte imobiliare de construire a unor blocuri, acestea nu au 

schimbat radical datele demografice ale cartierului. Este unul dintre cele mai mici și mai puțin 

populate cartiere (populația de vârstă școlară numără 1.284 persoane, reprezentând 15,04% din 

populația cartierului, sub media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului), dar care 

concentrează majoritatea instituțiilor importante de educație și formare profesională, astfel că 

populația școlară ce frecventează aceste instituții este mult mai numeroasă decât cea care locuiește 

în cartier. De altfel, mare parte dintre copiii și elevii care nu se regăsesc în școlile din celelalte 

cartiere se regăsesc aici:  

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 146 0  -  -  -   

Preșcolar 196 1 260 6 21,67 2,77% 

Primar 
765 1 

291 0 26,45 -8,78% 

Gimnazial 295 0 29,50 12,17% 

Liceal și profesional  255 2 478 49 28,12 8,14% 

TOTAL 1.362 3 1.324 55  

Tabel 3.10.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul  

Prund-Schei (2020-2021) 

  

 

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 
Formă utilizare 

Suprafață 

desfășurată 

clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr. grupe 

/săli clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program 

prelungit nr.2 

Administrare / 

proprietate UAT 
1707 1807 6,95 Reabilitată 

Fără racord 

termoficare 

Da; reabilitare 

subsol 

DALI  

elaborat;  PT 

necontractat 

8/12 12/12 

Tabel 3.10.2 Grădinițe cartier Prund Șchei 

 

B. Primar și gimnazial; liceal și profesional  

Nr. 

Crt 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Seminarul 

Teologic 

Ortodox 

„Dumitru 

Staniloaie” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

7,16 
Nu necesită 

reabilitare 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da Nu 

Da, spațiu 

improvizat 
Nu Nu 1 0,57 7/7 

2 
Liceul „Andrei 

Mureșanu” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

7,60 

Parțial 

reabilitate 

(corp A, B 

2017-2020) 

Fără racord 

termoficare 

Eficientizare 

energetică 

corp B 

Sf elaborat; 

indicatori 

aprobați 2018 

Da Da Nu Da Da Da 1 1,13 30/30 

Tabel 3.10.3 Colegii și licee cartier Prund Șchei
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Concluzii 

 

A. Educație preșcolară 

Cartierul Prund Schei nu dispune în prezent de o creșă; cele mai apropiate structuri de profil sunt 

Creșele nr. 5 de pe str. Tudor Vladimirescu, respectiv nr. 8 de pe Str. Jepilor. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de o singură grădiniță. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare 

• Unitatea funcționează într-o clădire veche (edificată în anul 1900), dar care a beneficiat de 

lucrări de reabilitare. Unitatea este inclusă în lista de investiții a municipiului Brașov cu lucrări 

de reabilitare a subsolului. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este finalizată și 

se pregătește contractarea PT 

• Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat  

• Instituția beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele privind amplasarea și zona de 

delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă nu sunt respectate 

• Regimul de înălțime permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor 

pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este relativ redus (65%) 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, instituția funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii. 

Din acest punct de vedere, execuția lucrărilor de reabilitare a lucrărilor poate genera perturbări 

la nivelul activității didactice și impune necesitarea relocării temporare a acesteia. 

 

C. Educație primară și gimnazială 

La nivelul cartierului, educația primară și gimnazială se desfășoară exclusiv la nivelul Liceului 

Andrei Mureșanu. Analiza infrastructurii disponibile la nivelul acestei unități a fost realizată în 

cadrul secțiunii subsecvente. 

Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 26,45 

elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind peste valoarea de 25 elevi/clasă 

ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean; 

de asemenea el este peste maximul admis și pentru ciclul gimnazial (29,5 față de maximul de 26+3 

cu aprobarea ISJ Brașov) 

 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează două instituții de învățământ liceal din care Liceului Andrei 

Mureșanu școlarizează totodată elevi la ciclul primar și gimnazial. Analiza infrastructurii relevă 

următoarele concluzii: 

• În cazul ambelor instituții este asigurată respectarea cerințelor referitoare la dimensiunea 

minimă a suprafețelor alocate pentru activități în aer liber 

• Starea tehnică a construcțiilor este relativ bună; corpurile A și B ale Liceului Andrei Mureșanu 

au fost reabilitate în perioada 2017-2020; conform informațiilor furnizate, clădirea 

Seminarului nu necesită reabilitare. 
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• Caracterul utilităților disponibile este adecvat, singura facilitate lipsă fiind reprezentată de 

conexiunea la rețeaua centralizată de termoficare. 

• Liceul Andrei Mureșanu este inclus în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs 

cu lucrări de eficientizare energetică corp B. Studiul de fezabilitate, elaborat pe parcursului 

anului 2018 este necesar să fie actualizat. Pe termen mediu, demararea lucrărilor propuse 

propuse la nivelul acestei structuri va impune necesitatea relocării temporare a activității 

didactice, având în vedere anvergura acestora și gradul de ocupare a spațiilor existente.  

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este parțial adecvată în 

cazul Seminarului Teologic, unde orele de educație fizică se derulează în spații improvizate. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100%. 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de peste 113% în cazul Liceului Andrei Mureșanu, 

ceea ce generează concluzia că pentru susținerea activității didactice, sunt utilizate și alte spații 

precum laboratoarele, cu afectarea destinației inițiale a acestora. Demararea lucrărilor de 

eficientizare energetică propuse va genera presiuni suplimentare asupra infrastructurii 

disponibile. Pe durata execuției acestora, activitatea didactică poate fi temporar relocată la 

nivelul Seminarului Teologic, cu un indice de utilizare de numai 57%. 
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3.11. Cartier XI. Triaj-Hărman 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 8.809 de persoane, reprezentând 2,99% din 

populația municipiului, fiind un cartier mărginaș, dominat de peisajul industrial-feroviar al 

Triajului CFR și amplasat la o distanță apreciabilă de zona centrală. În ciuda acestora, spațiul 

limitat din zona central-istorică au făcut dezvoltatori imobiliari să-și îndrepte atenția și spre această 

zonă, astfel că pe termen mediu și lung este posibil ca zona să evolueze semnificativ din punct de 

vedere demografic. Populația de vârstă școlară numără 1.475 persoane, reprezentând 16,74% din 

populația cartierului, peste media înregistrată de acest segment la nivelul municipiului și care arată 

potențialul de dezvoltare a acestei zone.  

 Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 205 0 0 -  -   - 

Preșcolar 246 1 134 0 26,8 15,52% 

Primar 
774 1 

218 0 21,8 -0,91% 

Gimnazial 203 0 25,37 16,00% 

Liceal și profesional  250 1 757 433 26,1 21,90% 

TOTAL 1.475 3 1.312 433  

Tabel 3.11.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul  

Triaj-Hărman (2020-2021) 

  

 

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A. Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 
Formă utilizare 

Suprafață 

desfășurată 

clădiri 

Suprafață 

curte/spați

i verzi 

Spații 

activități aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grup

e/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 
Grădinița cu program 

prelungit Nr. 31SG 

Administrare / 

proprietate UAT 
270 9.776 17,61 Reabilitată 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A 1/5 5/5 

Tabel 3.11.2 Grădinițe cartier Triaj Hărman 

 

 

B. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 
Formă utilizare 

Spații activități 

aer liber/elev 

(2020-2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența 

facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr.31 

Administrare / 

proprietate UAT 
17,61 

Extindere 

(2011) 

Fără racord 

termoficare 
Nu N/A Da Da Da 2 0,39 18/23 

Tabel 3.11.3  Școli gimnaziale cartier Triaj Hărman 
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C. Liceal și profesional  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in lista 

de investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli de 

clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Brasov 

Administrare

/proprietate 

UAT 

58,04 

Reabilitate 

parțial 

(corp A, B 

- 2019) 

Corp A, B, 

corp ateliere 

fără racord 

gaz 

Eficientizare 

energetică sală 

sport și cămin 

SF elaborat; 

indicatori 

aprobați 2018 

Da Da Da Da Da Da 2 1,72 9/9 

Tabel 3.11.4 Colegii și licee cartier Triaj Hărman 
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Concluzii 

 

A. Educație antrepreșcolară 

Cartierul Triaj Hărman nu dispune în prezent de o creșă; cea mai apropiată structură de profil 

este reprezentată de Creșa cu nr. 2 de pe str. Mecanicilor. 

 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de o singură grădiniță. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Numărul de copii/grupă depășește cu mult numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației 

Naționale: 26,8 copii/grupă față de maximul de 20 sau cel de 23 ce poate funcționa cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean  

• Grădinița cu program prelungit Nr. 31SG  funcționează în incinta școlii gimnaziale nr. 31. 

Luând în considerare spațiile aflate la dispoziția școlii, grădinița se încadrează din punct de 

vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin 

prevederile legale în vigoare 

• Starea tehnică generală a școlii este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de extindere pe 

parcursul anului 2011; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat, singura facilitate 

lipsă fiind racordul la rețeaua centralizată de termoficare 

• Unitatea nu este inclusă în lista de investiții a municipalității, 

• Instituția beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele privind amplasarea și zona de 

delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă sunt respectate 

• Regimul de înălțime permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor 

pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este redus, un singur spațiu fiind dotat 

corespunzător 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, instituția funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii.  

 

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de o singură instituție de învățământ care prezintă următoarele caracteristici 

din punct de vedere al infrastructurii: 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică generală a clădirilor este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare 

în 2018. Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat, singura facilitate lipsă fiind 

racordul la rețeaua centralizată de termoficare 

• Instituția nu este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs. 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este corespunzătoare 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 78% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de numai 32%, în condițiile în care activitatea 

didactică derulându-se în două schimburi; există astfel premise pentru extinderea planului de 

școlarizare sau pentru relocarea temporară a activității altor instituții afectate de realizarea de 

lucrări de intervenții. 
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D. Educație liceală și profesională 

În cartierul Triaj Hărman funcționează o singură instituție de învățământ liceal care prezintă 

următoarele caracteristici din punct de vedere al infrastructurii: 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică generală a clădirilor este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare. 

Caracterul utilităților disponibile este parțial adecvat; corpurile instituției sunt parțial racordate 

la rețeaua de alimentare cu gaz. 

• Instituția este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs cu lucrări de 

eficientizare energetică sală sport și cămin. Studiul de fezabilitate, elaborat și cu indicatori 

aprobați în anul 2018, se recomandă să fie actualizat. Lucrările propuse nu sunt de natură să 

perturbe activitatea didactică. 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este corespunzătoare. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 100%. 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este, din corelarea informațiilor furnizate de instituția de 

învățământ, de 172%.  Valoarea ridicată a indicatorului poate fi explicată parțial prin profilul 

profesional și vocațional al instituției, care implică derularea activității didactice preponderent 

la nivelul atelierelor.  
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3.12. Cartier XII. Stupini 

 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 5.025 de persoane, reprezentând 1,71% din 

populația municipiului. Este un cartier mărginaș, constituit în urmă cu două decenii prin din 

alipirea unei comune limitrofe municipiului, astfel că locuințele familiale domină peisajul urban. 

Cu toate acestea, tendința păturii relativ înstărite din mediul urban de a se muta în zonele 

periurbane a făcut ca acest cartier să devină o destinație pentru numeroase familii tinere.  Populația 

de vârstă școlară numără 1.259 persoane, reprezentând 25,05% din populația cartierului, are 

ponderea cea mai mare în cadrul populației cartierului din întreg municipiul, fiind deci cartierul 

cu media de vârstă ce mai mică și justificând creșterea efectivelor școlare din ultimii cinci ani. De 

altfel, mare parte dintre familiile care locuiesc în Stupini își înscriu copiii în școli din cartierele 

centrale ale municipiului. O parte a copiilor din Stupini frecvenetează cursurile Școlii Gimnaziale 

nr. 14, instituție cu personalitate juridică care deține un corp de clădire pe str. Fagurului, în Stupini. 

Însă, pentru că datele privind efectivele școlare nu sunt defalcate pe corpuri nu se poate preciza 

câți elevi din cartier urmează cursurile acestei școli. Astfel, situația efectivelor școlare la nivel de 

cartier sunt următoarele:  

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-

2020) 

Antepreșcolar 152 0 - - - - 

Preșcolar 194 1 50 0 25 38,89% 

Primar 
704 1 

123 0 24,6 17,14% 

Gimnazial 86 0 21,5 19,44% 

Liceal și profesional  209 0 Nu poate fi determinat 

TOTAL 1.259 1 259 0  

Tabel 3.12.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul  

Stupini (2020-2021) 

  

 

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A.  Preșcolar 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grup

e/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 
Grădinița nr.16  

SG 

Folosință 

gratuită 
150 318 6,36 

Reabilitată 

termic 

(2018) 

Fără racord 

canalizare 
Nu N/A 0/2 2/2 

Tabel 3.12.2 Grădinițe cartier Stupini 

B. Primar și gimnazial 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/elev 

(2020-

2021) 

Stare tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

 

Schimburi 

 

Indice 

utilizare 

Clase / săli 

de clasă/ 

schimburi 

(2020-2021) 

 

Săli de 

clasă 

cu 

dotări 

IT L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

1 
Școala Gimnazială 

nr. 14 

Administrare 

/ proprietate 

UAT 

7,12 
Parțial 

reabilitată 

Fără racord 

canalizare și 

termoficare 

Nu N/A Nu Da 
Da, spațiu 

improvizat 
2 0,60 32/38 

Tabel 3.12.3 Școli gimnaziale cartier Stupini
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Concluzii 

A. Educație antrepreșcolară 

Cartierul Stupini nu dispune în prezent de o creșă, ceea ce, prin raportare la dezvoltarea rezidențială 

accelerată din ultimii ani, afectează nivelul calității vieții locuitorilor; cea mai apropiată structură 

de profil este reprezentată de Creșa cu nr. 5 de pe str. Tudor Vladimirescu. 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de o singură grădiniță. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Numărul de copii/grupă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

25 copii/grupă față de maximul de 20.  

• Grădinița nr. 16 SG funcționează în incinta școlii gimnaziale nr. 16. Luând în considerare 

spațiile aflate la dispoziția colegiului, grădinița se încadrează din punct de vedere al 

suprafețelor disponibile pentru activități în aer liber în cerințele impuse prin prevederile legale 

în vigoare 

• Starea tehnică generală a clădirilor este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare 

în 2018. Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; chiar dacă unitatea nu este 

conectată la rețeaua centralizată de canalizare, dispune de fosă septică proprie 

• Unitatea nu este inclusă în lista de investiții a municipalității, 

• Instituția beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele privind amplasarea și zona de 

delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă sunt respectate 

• Regimul de înălțime permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor 

pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Unitatea nu dispune de dotare cu echipamente de tehnologia informației 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, instituția funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii.  

C. Educație primară și gimnazială 

Cartierul este deservit de o singură instituție de învățământ care prezintă următoarele caracteristici 

din punct de vedere al infrastructurii: 

• Numărul de elevi/clasă depășește numărul stabilit prin art. 63 din Legea Educației Naționale: 

24,6 elevi/clasă în învățământul primar, față de maximul de 22, fiind și peste valoarea de 25 

elevi/clasă ce poate funcționa cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean 

• Instituția se încadrează, din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer 

liber în cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare. 

• Starea tehnică generală a clădirilor este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare 

în 2018. Caracterul utilităților disponibile este unul adecvat; chiar dacă unitatea nu este 

conectată la rețeaua centralizată de canalizare, dispune de fosă septică proprie 

• Instituția nu este inclusă în planul de investiții al municipalității pentru anul în curs. 

• Dotarea instituției cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este parțial 

corespunzătoare, activitățile de educație fizică derulându-se întru-un spațiu improvizat. 

• Gradul de dotare a sălilor de clasă cu echipamente TIC este de 84% 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de 60%, activitatea didactică derulându-se în două 

schimburi; există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru relocarea 

temporară a activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții. 
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3.13. Cartier XIII. Platforma Industrială Est-Zizin 

 

Este unul dintre cartierele izolate de nucleul orașului atât prin separarea de către magistrala 

feroviară cât și de fostele platforme industriale transformate în parc industrial și spații de logistică. 

Populația cu domiciliul în acest cartier numără 5.551 de persoane, reprezentând 1,89% din 

populația municipiului, Populația de vârstă școlară este redusă, doar 867 persoane, reprezentând 

15,63% din populația cartierului, sub media de vârstă înregistrată la nivelul municipiului.  

 Pe grupe de vârstă, conform nivelelor de educație ea este defalcată astfel: 

 

  

Număr 

copii 

(2021) 

Număr 

unități de 

educație 

Număr elevi 

cuprinși în 

unitățile din 

cartier 

(2020) 

Număr de 

elevi din 

afara 

Brașovului 

Număr 

elevi/clasă 

Evoluția 

numărului 

de elevi 

(2016-2020) 

Antepreșcolar 133 0 0  - - -  

Preșcolar 153 1 30 0 15 -9,10% 

Primar 
447 2 

131 1 21,83 -21,56% 

Gimnazial 179 7 22,38 33,58% 

Liceal și profesional  134 2 635 263 24,42 15,25% 

TOTAL 867 3 975 271  

Tabel 3.13.1 Corespondența populație școlară/populație de vârstă școlară în cartierul  

Platforma Industrială Est-Zizin (2020-2021) 

  

 

  Din punct de vedere al infrastructurii situația este următoarea: 
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A.  Preșcolar 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

institutiei 

Formă 

utilizare 

Suprafață 

desfășurat

ă clădiri 

Suprafață 

curte/spații 

verzi 

Spații 

activități 

aer 

liber/copil 

(2020-2021) 

Stare 

generală 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Săli de 

clasă cu 

dotări 

IT 

Nr.grup

e/săli  

clasă 

(2020-

2021) 

1 

Grădinița cu 

program normal 

'Remus Răduleț' 

Brașov 

Administrare / 

proprietate 

UAT 

63 15.481 23,31 
Reabilitată 

(2011) 
Da Nu N/A 1/2 2/2 

Tabel 3.13.2 Grădinițe cartier Platforma Industrială Est-Zizin 

 

B. Primar și gimnazial; Liceal și profesional  

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

instituției 

Formă 

utilizare 

Spații 

activități 

aer 

liber/copi

l (2020-

2021) 

Stare 

tehnică 

Caracterul 

adecvat al 

utilităților 

Obiectiv 

inclus in 

lista de 

investiții 

Stadiul 

investițiilor 

propuse 

Existența facilităților 

S
ch

im
b

u
ri

 

 

Indice 

utilizare 

Clase / 

săli de 

clasă/ 

schimbu

ri (2020-

2021) 

 

Săli 

de 

clasă 

cu 

dotăr

i IT 

L
a

b
o

ra
to

a
re

 

B
ib

li
o

te
c
ă

 

A
te

li
er

e
 

S
a

lă
 s

p
o

rt
 

C
ă

m
in

 

C
a

n
ti

n
ă

 

1 

Colegiul Tehnic 

Energetic 

„Remus 

Răduleț” 

Administrare/

proprietate 

UAT 

23,31 
Reabilitate 

(2004-2014) 
Da 

Eficientizare 

energetică 

instalații 

Documentație 

necontractată 
Da Da Da Da Da Da 2 0,41 29/33 

2 

Liceul cu 

Program 

Sportiv Brasov 

Administrare/

proprietate 

UAT 

13,19 
Reabilitate 

(2018) 
Da Nu N/A Da Da Nu Da Nu Nu 1 0,88 0/16 

Tabel 3.11.3 Colegii și licee cartier Platforma Industrială Est-Zizin
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Concluzii 

 

A. Educație antrepreșcolară 

Cartierul Platforma Industrială Est-Zizin nu dispune în prezent de o creșă; cea mai apropiată 

structură de profil este reprezentată de Creșa cu nr. 2 de pe str. Mecanicilor. 

B. Educație preșcolară 

Cartierul este deservit de o singură grădiniță. Infrastructura disponibilă prezintă următoarele 

caracteristici: 

• Grădinița cu program normal „Remus Răduleț” Brașov funcționează în incinta colegiului cu 

același nume. Luând în considerare spațiile aflate la dispoziția colegiului, grădinița se 

încadrează din punct de vedere al suprafețelor disponibile pentru activități în aer liber în 

cerințele impuse prin prevederile legale în vigoare 

• Starea tehnică generală a clădirii este una bună, aceasta beneficiind de lucrări de reabilitare în 

2011; caracterul utilităților disponibile este unul adecvat 

• Unitatea nu este inclusă în lista de investiții a municipalității, 

• Instituția beneficiază de acces facil, rutier și pietonal; cerințele privind amplasarea și zona de 

delimitare minimă prevăzută de legislația aplicabilă sunt respectate 

• Regimul de înălțime permite respectarea cerinței referitoare la amplasarea integrală a sălilor 

pentru copii de vârstă mică la parterul clădirii. 

• Gradul de dotare a sălilor de grupă cu echipamente TIC este redus, un singur spațiu fiind dotat 

corespunzător 

• Din punct de vedere al gradului de utilizare a sălilor de grupă, instituția funcționează la 

capacitatea maximă a infrastructurii; nu există potențial de creștere a numărului de grupe/copii.  

C. Educație primară și gimnazială 

La nivelul cartierului, educația primară și gimnazială se desfășoară exclusiv la nivelul Liceului cu 

Program Sportiv și a  Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”. Analiza infrastructurii s-a 

realizat în cadrul secțiunii subsecvente. 

D. Învățământ liceal și profesional 

La nivelul cartierului funcționează două instituții de învățământ liceal care școlarizează totodată 

elevi la ciclurile primar și gimnazial. Analiza infrastructurii relevă următoarele concluzii: 

• Este asigurată în ambele cazuri respectarea cerințelor referitoare la dimensiunea minimă a 

suprafețelor alocate pentru activități în aer liber 

• Starea tehnică a construcțiilor este bună, ambele instituții fiind vizate de lucrări ample de 

reabilitare  

• Caracterul utilităților disponibile este adecvat 

• Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” este inclus în planul de investiții al municipalității 

pentru anul în curs cu lucrări de eficientizare energetică instalații pentru care serviciile de 

elaborare a documentațiilor tehnice nu au fost încă achiziționate. Intervențiile propuse nu vor 

afecta activitatea didactică. 

• Dotarea instituțiilor cu facilități esențiale susținerii procesului didactic este adecvată 

• Liceul cu Program Sportiv nu beneficiază de dotări de tipul echipamentelor IT la nivel de clasă 

• Gradul de utilizare a sălilor de clasă este de redus în cazul Colegiului Tehnic Energetic „Remus 

Răduleț” (41%); există astfel premise pentru extinderea planului de școlarizare sau pentru 

relocarea temporară a activității altor instituții afectate de realizarea de lucrări de intervenții 
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4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

 

4.1. Concluzii cu caracter general 

 

Prestigiul de care se bucură școlile amplasate în cartierele centrale determină părinții al 

căror domiciliu se află în cartierele mărginașe să facă tot posibilul (inclusiv schimbarea formală a 

documentelor de identitate, dar nu și a locuinței) pentru a obține înscrierea copiilor lor în aceste 

școli. Astfel, în timpul anului școlar se creează zilnic fluxuri de copii (și părinți care îi conduc, de 

cele mai multe ori) dinspre cartierele mărginașe către centrul municipiului generând valori mari 

de trafic, ambuteiaje și aglomerarea zonei centrale a orașului.  

Din același motiv, o mare parte a instituțiilor de educație timpurie și generală (primar și 

gimnaziu) funcționează cu grupe/clase cu efective supradimensionate aflate, uneori, peste limitele 

legale acceptate doar în situații excepționale și cu obținerea aprobării Consiliului de Administrație 

al Inspectoratului Școlar Județean. În aceste condiții furnizarea unor servicii educaționale centrate 

pe elev este deosebit de dificilă. În plus, este imposibilă asigurarea distanțării sociale impuse de 

pandemia COVID 19.  

Instituțiile de educație brașovene sunt, de asemenea, vizate de numeroase familii care nu 

locuiesc în Brașov, în anul școlar 2020-2021 fiind înscriși în instituțiile de educație și formare 

profesională din Brașov 5.069 de elevi din afara municipiului. Acest fenomen se datorează 

următoarelor cauze: 

✓ Cele mai multe licee și școli profesionale din zona metropolitană sunt concentrate în 

municipiu, astfel că acestea atrag absolvenții din localitățile în care nu există acest tip de 

instituții sau nu sunt locuri suficiente sau specializările nu sunt atractive/potrivite intențiilor 

lor de dezvoltare (71,57% dintre elevii fără domiciliu în municipiu sunt înscriși în licee sau 

școli profesionale) 

✓ Prestigiul și rezultatele școlilor brașovene atrag atât pe cei mai buni elevi din localitățile 

zonei metropolitane, cât și pe cei care doresc ieșirea din orizontul „îngust” al localității de 

domiciliu 

✓ Există numeroase familii care au ales să se stabilească într-o localitate limitrofă 

municipiului, dar pentru asigurarea continuității parcursului educativ al copilului continuă 

să frecventeze cursurile școlii în care a fost înscris 

Așadar, pe termen mediu și lung este necesară realizarea unor investiții care să pună la 

dispoziția comunității noi spații de educație și formare profesională care să conducă la scăderea 

numărului de elevi/clase. Acest aspect trebuie coroborat și cu politica de personal a Ministerului 

Educației. 

 

4.2. Educație antepreșcolară 

 

Analiza datelor disponibile confirmă subdimensionarea rețelei de educație antepreșcolară 

din municipiul Brașov. Astfel, 7 din cele 13 cartiere ale municipiului nu dispun de o unitate de 

îngrijire a copiilor cu vârsa de până la trei ani, iar acolo unde acestea funcționează, numărul de 

copii depășește semnificativ atât capacitatea infrastructurii cât și dimensiunea grupelor, 

recomandată prin legislația în vigoare. Inițiativele în dezvoltarea infrastructurii de profil se rezumă 
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la construcția unei singure unități, cu finanțare prin Programul Operațional 2014-2020, iar 

structurile de profil nu beneficiază de alocări pentru extindere/modernizare în planul de investiții 

al municipiului pe anul în curs. Construcția de noi creșe, deși poate fi susținută în perspectivă din 

surse multiple de finanțare (POR 2021-2027, PNNR, Programul Național de Construcție Creșe), 

se confruntă cu provocări precum cele referitoare la identificarea locațiilor adecvate, aflate în 

proprietatea UAT sau cu opțiunea de achiziționare; pe de altă parte, re-funcționalizarea unor 

imobile existente este dificilă, având în vedere cerințele de amplasare, acces și configurare a 

spațiilor de specialitate.  

La nivelul instituțiilor funcționale, alături de evidenta supraîncărcare a acestora, se remarcă 

și numeroase alte deficiențe referitoare la insuficiența spațiilor pentru activități în aer liber, 

nerespectarea cerințelor de amplasare și de distribuire pe etaje a copiilor în funcție de grupele de 

vârstă. O centralizare a principalilor indicatori de infrastructură la nivel de municipiu este 

prezentată în graficul următor:  

 

 
Fig. 4.1. Centralizare indicatori creșe - municipiul Brașov 

 

4.3. Educație preșcolară 

 

Rețeaua de instituții de educație preșcolară din municipiul Brașov este, strict din punct de 

vedere al numărului acestora, bine dimensionată. Cu toate acestea, repartizarea acestora pe cartiere 

a fost realizată conform planificării și dezvoltării urbanistice din anii 1960-1980 și nu mai este 

sincronizată cu ultimele evoluții demografice înregistrate la nivelul municipiului. Astfel, locuitorii 

cartierului Astra (cel mai populat al municipiului, dar și cu o tendință accentuată de îmbătrânire a 

populației) beneficiază de acces la 9 unități de educație preșcolară în timp ce cartierele Bartolomeu 

Nord și Stupini, care au înregistrat în ultimul deceniu o dezvoltare rezidențială semnificativă, sunt 

deservite de câte o singură instituție de profil. Pentru remedierea acestei situații, municipalitatea a 

bugetat pentru anul în curs contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnice pentru trei 

noi grădinițe în principalele zone de dezvoltare a localității (Noua, Tractorul, Bartolomeu Nord). 

Având în vedere faptul că orizontul de realizare a acestor investiții este de minim 3 ani,  

acomodarea copiilor de vârstă preșcolară, al căror număr este în creștere, va trebui asigurată la 

nivelul unităților existente. În general, infrastructura existentă se prezintă într-o stare relativ bună, 

majoritatea instituțiilor beneficiind de intervenții de reabilitare și modernizare în ultimii ani. 
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Aceste investiții nu au impulsionat însă și creșterea capacității grădinițelor existente; astfel, din 

cele 46 de unități funcționale, numai patru beneficiază de spații educaționale neutilizate. 

O deficiență semnificativă la nivelul infrastructurii existente este reprezentată de 

inadecvarea spațiilor pentru activități în aer liber, atât din punct de vedere al dimensionării cât și 

al calității acestora. Mai mult de 40% din unitățile de învățământ preșcolar (în general cele care 

funcționează în clădiri vechi sau care nu au fost construite cu această destinație)  nu dispun de 

suprafețe suficiente pentru acest tip de activități. Insuficienta dotare cu echipamente TIC pentru 

susținerea activităților didactice și a celor cu caracter recreativ este o altă problemă sistematică, 

întâlnită în cazul majorității grădinițelor din Brașov. 

O sinteză la nivel de municipiu a principalilor indicatori de infrastructură pentru unitățile 

de educație preșcolară este prezentată în graficul următor. 

 

 
Fig. 4.2 Centralizare indicatori grădinițe - municipiul Brașov 

 

4.4. Educație primară și gimnazială 

 

Similar educației preșcolare, și în cazul învățământului primar și gimnazial se face 

remarcată o tot mai pronunțată lipsă de corelare între distribuția geografică a instituțiilor de profil 

pe cartiere și tendințele demografice. Această deficiență este accentuată de factori precum lipsa 

investițiilor în obiective noi (nici o școală nou edificată în Brașov după schimbarea de regim de 

după 1989), corelate cu dezvoltarea urbanistică și concentrarea populației tinere în noi zone unde 

dezvoltarea rezidențială nu este însoțită și de crearea infrastructurii de servicii educaționale și 

sociale adecvate. Aceasta este spre exemplu situația cartierelor Stupini, Bartolomeu Nord și, 

parțial, Tractorul unde infrastructura educațională existentă este insuficient dimensionată pentru a 

face față cererii, în condițiile în care, în cazul învățământului primar și gimnazial, se aplică 

principiul arondării în funcție de domiciliul părinților. Presiunea asupra infrastructurii existente 

este semnificativă de altfel în majoritatea cartierelor Brașovului, în condițiile în care unitățile din 

localitate școlarizează inclusiv numeroși elevi din comunitățile zonei metropolitane. Această 

presiune a fost doar parțial preluată de înființarea, în cadrul colegiilor și liceelor din Brașov, a unor 

clase primare și de gimnaziu, în special în ultimul deceniu. 
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Creșterea numărului de elevi face ca aproximativ 40% din instituțiile de profil să 

funcționeze la capacitate maximă, în două schimburi, în unele situații în spații cu altă destinație 

utilizate cu caracter temporar (laboratoare utilizate ca săli de clasă, săli de sport improvizate). 

Intervențiile realizate la nivelul școlilor existente au contribuit parțial la soluționarea acestor 

deficiențe. Interesul municipalității pentru modernizarea infrastructurii de profil este confirmat și 

de bugetarea de noi lucrări la nivelul a jumătate din școlile gimnaziale din municipiu pe termen 

scurt și mediu. Realizarea lucrărilor proiectate va afecta semnificativ activitatatea educațională în 

cel puțin trei dintre unitățile școlare (apreciere realizată pe baza unor aspecte precum anvergura 

lucrărilor și gradul actual de utilizare a spațiilor), ceea ce implică necesitatea identificării de soluții 

pentru relocarea temporară a acestora. Soluțiile ce pot fi avute în vedere pot fi reprezentate atât de 

valorificarea spațiilor disponibile la nivelul altor unități educaționale, inclusiv de nivel liceal, cât 

și de achiziția unor clădiri adecvate (inclusiv în sistem rent-to-buy) pentru reconversia lor 

temporară sau definitivă în școli. 

Indicatorii relevați la nivel de municipiu privind calitatea infrastructurii de învățământ 

gimnazial și primar sunt prezentați în graficul următor: 

 

 
Fig. 4.3 Centralizare indicatori primar și gimnazial - municipiul Brașov 

 

 

4.5. Învățământ liceal și profesional 

 

 În municipiul Brașov funcționează 22 de instituții care furnizează pregătire la nivel liceal 

(teoretic, vocațional și tehnologic), profesional și postliceal atât pentru elevii din localitate cât și 

pentru cei proveniți din comunitățile Zonei Metropolitane și chiar din județele limitrofe. De 

asemenea, 14 dintre aceste unități au cuprinse în planul de școlarizare și cursuri de nivel primar și 

gimnazial. Deși în cazul acestor structuri, repartizarea pe cartiere este mai puțin relevantă, se 

remarcă concentrarea liceelor și colegiilor teoretice în cartierele din centrul municipiului (Centrul 

Vechi, Centrul Nou, Bartolomeu), în timp ce liceele pe filieră vocațională și școlile profesionale 

sunt localizate în cartierele cu istoric industrial (Tractorul, Astra, Platforma Industrială Est-Zizin).  
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Din punct de vedere al condițiilor de infrastructură, aceste unități prezintă o stare relativ bună; 

peste 90% dintre ele au beneficiat de intervenții în ultimii ani, iar alte 15 figurează în planul de 

investiții al municipalității pe anul în curs cu servicii de proiectare și lucrări de reabilitare și 

extindere. Cu toate acestea, doar 60% dintre ele dispun de un caracter adecvat al utilităților, iar 

aceste probleme se fac resimțite în special în cazul instituțiilor ce funcționează în clădiri vechi 

(unele de patrimoniu), localizate în centrul istoric al localității. 

 Condițiile oferite elevilor sunt în mare măsură adecvate: aproximativ 70% dintre instituții 

dispun de dotare corespunzătoare cu echipamente TIC și de facilități esențiale, reprezentate de 

biblioteci, laboratoare, săli de sport și ateliere (în cazul liceelor vocaționale și școlilor profesionale. 

Spațiile pentru activități în aer liber se încadrează însă în normele legale numai în 60% dintre 

cazuri. 

 Instituțiile de profil prezintă o situație similară școlilor gimnaziale în ceea ce privește 

gradul de utilizare a sălilor de clasă: din 22 de unități, numai 13 dispun de astfel de spații încă 

neutilizate, iar în 3 dintre cazuri, acest indice se situează semnificativ peste capacitatea nominală 

a instituțiilor. Acest grad ridicat de utilizare, corelat cu complexitatea investițiilor ce vizează aceste 

instituții în următorii ani, implică necesitatea relocării temporare a activității educaționale derulate 

de trei dintre structurile de învățământ liceal. Si în acest caz, soluțiile ce pot fi avute în vedere pot 

fi reprezentate atât de valorificarea spațiilor disponibile la nivelul altor unități educaționale, 

inclusiv de nivel liceal, cât și de achiziția unor clădiri adecvate (inclusiv în sistem rent-to-buy) 

pentru reconversia lor temporară sau definitivă în școli. Aceste soluții pot fi implementate în 

paralel cu promovarea de proiecte vizând dezvoltarea/modernizarea infrastructurii existente prin 

viitorul Program Operațional Regional și alte programe naționale. 

 Indicatorii relevați la nivel de municipiu privind calitatea infrastructurii de învățământ 

liceal și profesional sunt prezentați în graficul următor: 

 

 
Fig. 4.4 Centralizare indicatori liceal și profesional - municipiul Brașov 
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4.6. Prioritizarea intervențiilor privind asigurarea condițiilor adecvate de infrastructură 

școlară 

 

 Criteriile de prioritizare a investițiilor municipalității pentru asigurarea unor condiții 

adecvate desfășurării activităților de educație și formare profesională în instituțiile de pe raza 

municipiului Brașov vizează deopotrivă aspecte demografice și de infrastructură specifice fiecărui 

ciclu de educație. Punctajele se încadrează între 0 și 10 puncte, iar ponderile propuse au în vedere 

impactul pe care aceste aspecte (criterii) le au asupra calității actului educativ. În ceea ce privește 

instituțiile de educație incluse în planul de investiții al municipalității se consideră că acestea 

beneficiază de intervenții de reabilitare/modernizare.  

 

➢ CREȘE: 

Nr. 

crt. 
Criterii Mod de calcul / punctare Pondere 

1 
Acoperirea nevoii de 

educație la nivel de cartier 

Numărul total de copii care nu este cuprins în 

educația timpurie 

> 1351 = 10 puncte 

1201 → 1350 = 9 puncte 

1051 → 1200 = 8 puncte 

901 → 1050 = 7 puncte 

751 → 900 = 6 puncte 

601 → 750 = 5 puncte 

451 → 600 = 4 puncte 

301 → 450 = 3 puncte 

151 → 300 = 2 puncte 

< 150 = 1 punct 

50% 

2 
Atractivitatea instituțiilor de 

educație din cartier  

Număr dosare de înscriere aflate pe lista de 

așteptare 

Dacă nu există creșă în cartier se acordă 10 puncte 

> 200 = 9 puncte 

176 → 200 = 8 puncte 

151 → 175 = 7 puncte 

126 → 150 = 6 puncte 

101 → 125 = 5 puncte 

76 → 100 = 4 puncte 

51 → 75 = 3 puncte 

26 → 50 = 2 puncte 

< 25 = 1 punct 

20% 

3 Încărcarea grupelor de copii  

(Numărul creșelor cu grad de încărcare al 

grupelor peste media legală raportat la numărul 

total al creșelor existente în cartier) x 10 

Dacă nu există creșă în cartier se acordă 10 puncte 

10% 

4 
Accesul la activități în aer 

liber 

 (Numărul creșelor în care nu se respectă 

suprafața minimă legală raportat la numărul 

total al creșelor existente în cartier) x 10 

Dacă nu există creșă în cartier se acordă 10 puncte 

10% 
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5 
Nevoia de lucrări de 

reabilitare și modernizare  

(Numărul creșelor nereabilitate raportat la 

numărul total al creșelor din cartier pentru care 

sunt disponibile informații) x 10 

Dacă nu există creșă în cartier se acordă 10 puncte 

10% 

Tabel 4.1 Criterii prioritizare investiții creșe 

 

➢ GRĂDINIȚE: 

Nr. 

crt. 
Criterii Mod de calcul / punctare Pondere 

1 
Acoperirea nevoii de 

educație la nivel de cartier 

Numărul total de copii care nu este cuprins în 

educația timpurie 

> 676 copii = 10 puncte 

601 → 675 = 9 puncte 

526 → 600 = 8 puncte 

451 → 525 = 7 puncte 

376 → 450 = 6 puncte 

301 → 375 = 5 puncte 

226 → 300 = 4 puncte 

151 → 225 = 3 puncte 

76 → 150 = 2 puncte 

< 75 copii = 1 punct 

Dacă numărul de locuri depășește numărul de copii 

din cartier = 0 puncte 

40% 

2 
Atractivitatea instituțiilor de 

educație din cartier  

Rata de creștere a numărului de copii înscriși în 

perioada 2016-2020 

< -20% = 0 puncte 

-20% → -15% = 1 punct 

-15% → -10% = 2 puncte 

-10% → -5% = 3 puncte 

-5% → 0 = 4 puncte 

0% = 5 puncte 

0% → 5% = 6 puncte 

5% → 10% = 7 puncte 

10% → 15% = 8 puncte 

15% → 20% = 9 puncte 

> 20% = 10 puncte 

15% 

3 Încărcarea grupelor de copii  

(Numărul grădinițelor cu grad de încărcare al 

grupelor peste media legală raportat la numărul 

total al grădinițelor existente în cartier) x 10 

15% 

4 
Utilizarea spațiilor 

educaționale existente 

(Numărul grădinițelor cu grad de utilizare* a 

spațiilor de peste 90% raportat la numărul total 

al grădinițelor existente în cartier) x 10 

10% 

5 
Accesul la activități în aer 

liber 

Suma punctajului individual acordat grădinițelor 

din cartier raportată la numărul total al 

grădinițelor existente în cartier  

< 5mp/copil = 10 puncte 

5mp → 10mp/copil = 5 puncte 

> 10mp/copil = 0 puncte  

10% 
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6 
Nevoia de lucrări de 

reabilitare și modernizare  

(Numărul grădinițelor nereabilitate raportat la 

numărul total al grădinițelor din cartier pentru 

care sunt disponibile informații) x 10 

10% 

Tabel 4.2 Criterii prioritizare investiții grădinițe 

 

* Gradul de utilizare reprezintă numărul grupelor/claselor organizate la nivelul instituției 

raportat la numărul sălilor existente în instituție 

 

 

➢ ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE8:  

Nr. 

crt. 
Criterii Mod de calcul / punctare Pondere 

1 
Acoperirea nevoii de 

educație la nivel de cartier 

Numărul total de locuri existent în școlile din 

cartier raportat la numărul total al copiilor 

< 0,1 = 10 puncte 

0,11 → 0,2 = 9 puncte 

0,21 → 0,3 = 8 puncte 

0,31 → 0,4 = 7 puncte 

0,41 → 0,5 = 6 puncte 

0,51 → 0,6 = 5 puncte 

0,61 → 0,7 = 4 puncte 

0,71 → 0,8 = 3 puncte 

0,81 → 0,9 = 2 puncte 

0,91 → 1 = 1 punct 

> 1 = 0 puncte 

20% 

2 
Atractivitatea instituțiilor de 

educație din cartier  

Rata de creștere a numărului de elevi înscriși în 

perioada 2016-2020 

< -20% = 0 puncte 

-20% → -15% = 1 punct 

-15% → -10% = 2 puncte 

-10% → -5% = 3 puncte 

-5% → 0 = 4 puncte 

0% = 5 puncte 

0% → 5% = 6 puncte 

5% → 10% = 7 puncte 

10% → 15% = 8 puncte 

15% → 20% = 9 puncte 

> 20% = 10 puncte 

15% 

3 Încărcarea claselor de elevi  

(Numărul școlilor cu grad de încărcare al 

claselor peste media legală raportat la numărul 

total al școlilor existente în cartier) x 10 

15% 

4 
Utilizarea spațiilor 

educaționale existente 

(Numărul școlilor cu grad de utilizare a spațiilor 

de peste 90% raportat la numărul total al școlilor 

existente în cartier) x 10 

15% 

 
8 Prioritizarea investițiilor necesare acestor două cicluri de educație se realizează împreună pentru că ele funcționează 

în cele mai multe dintre cazuri sub umbrela aceleiași instituții (Școala Gimnazială cu clasele I-VIII), organizarea de 

clase de învățământ primar/gimnazial de către Licee fiind excepția, nu regula 
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5 
Accesul la activități în aer 

liber 

Suma punctajului individual acordat școlilor din 

cartier raportată la numărul total al școlilor 

existente în cartier  

< 5mp/elev = 10 puncte 

5mp → 10mp/elev = 9 puncte 

11mp → 20mp/elev = 7 puncte 

21mp → 30mp/elev = 5 puncte 

31mp → 40mp/elev = 3 puncte 

41mp → 50mp/elev = 1 punct 

> 50mp/elev = 0 puncte  

15% 

6 
Nevoia de lucrări de 

reabilitare și modernizare  

(Numărul școlilor nereabilitate raportat la 

numărul total al școlilor din cartier pentru care 

sunt disponibile informații) x 10 

10% 

7 

Existenta facilităților de 

bază: sală/terenuri de sport, 

laboratoare 

(Numărul școlilor fără facilități adecvate* / 

număr total al școlilor pentru care sunt 

disponibile informații x 10) 

10% 

Tabel 4.1 Criterii prioritizare investiții școli 

 

* minim o facilitate de bază indisponibilă 

 

Punctarea acestor criterii pentru fiecare nivel de educație9 a condus la următoarele priorități 

privind nevoia de investiții în infrastructura de educație pentru cartier astfel: 

 

➢ CREȘE: 

 

Prioritate Cartier Punctaj 

1 Tractorul 10,00 

2 Bartolomeu Nord 7,50 

3 Astra 7,33 

4 Centru Nou 6,80 

5 Triaj-Hărman 6,00 

6 Stupini 6,00 

7 Florilor-Kreiter 5,70 

8 Centrul Vechi 5,50 

9 Prund-Șchei 5,50 

10 Platforma Ind. Est Zizin 5,50 

11 Valea Cetății 5,10 

12 Noua-Dârste 3,90 

13 Bartolomeu 3,70 

 

 

 
9 Vezi Anexele 1 - Creșe, 2 - Grădinițe și 3 - Școli primare și gimnaziale 
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➢ GRĂDINIȚE: 

 

Prioritate Cartier Punctaj 

1 Tractorul 8,20 

2 Bartolomeu Nord 7,20 

3 Centrul Vechi 5,90 

4 Stupini 5,30 

5 Florilor-Kreiter 4,68 

6 Triaj-Hărman 4,65 

7 Valea Cetății 4,57 

8 Bartolomeu 4,25 

9 Centru Nou 4,00 

10 Prund-Șchei 3,90 

11 Astra 3,64 

12 Noua-Dârste 2,98 

13 Platforma Ind. Est Zizin 2,25 

 

 

➢ ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE: 

 

Prioritate Cartier Punctaj 

1 Stupini 7,55 

2 Bartolomeu Nord 7,15 

3 Noua-Dârste 6,30 

4 Astra 5,88 

5 Prund-Șchei 5,85 

6 Valea Cetății 5,30 

7 Tractorul 5,18 

8 Centru Nou 5,00 

9 Bartolomeu 4,65 

10 Florilor-Kreiter 4,25 

11 Centrul Vechi 3,70 

12 Triaj-Hărman 3,10 

13 Platforma Ind. Est Zizin 2,98 

 

 

 



 

Punctaj
Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare

1

Acoperirea nevoii 

de educație la 

nivel de cartier

50% 3,00 1,50 8,00 4,00 3,00 1,50 3,00 1,50 5,00 2,50 10,00 5,00 5,00 2,50 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,50

2

Atractivitatea 

instituțiilor de 

educație din 

cartier 

20% 2,00 0,4 5,00 1 3,00 0,6 6,00 1,2 9,00 1,8 10,00 2 10,00 2 6,00 1,2 10,00 2 10,00 2 10,00 2 10,00 2 10,00 2

3
Încărcarea 

grupelor de copii 
10% 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1

4

Accesul la 

activități în aer 

liber

10% 0,00 0 3,33 0,33 10,00 1 10,00 1 5,00 0,5 10,00 1 10,00 1 0,00 0 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1

5

Nevoia de lucrări 

de reabilitare și 

modernizare 

10% 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1

100% 3,90 7,33 5,10 5,70 6,80 10,00 7,50 3,70 5,50 5,50 6,00 6,00 5,50

Tractorul
Bartolomeu 

Nord
Bartolomeu

Centrul 

Vechi
Prund-Șchei

Triaj-

Hărman
Stupini

Platforma 

Ind. Est Zizin

ANEXA 1 - CREȘE

TOTAL

Nr. 

crt.
Criterii

Ponde-

re

Noua-Dârste Astra Valea Cetății
Florilor-

Kreiter
Centru Nou



Punctaj
Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare

1

Acoperirea nevoii 

de educație la nivel 

de cartier

40% 2,00 0,80 0,00 0,00 4,00 1,60 2,00 0,80 0,00 0,00 9,00 3,60 9,00 3,60 0,00 0,00 2,00 0,80 0,00 0,00 2,00 0,80 2,00 0,80 2,00 0,80

2

Atractivitatea 

instituțiilor de 

educație din 

cartier 

15% 4,00 0,60 6,00 0,90 2,00 0,30 10,00 1,50 6,00 0,90 8,00 1,20 4,00 0,60 7,00 1,05 4,00 0,60 6,00 0,90 9,00 1,35 10,00 1,50 3,00 0,45

3
Încărcarea 

grupelor de copii 
15% 5,00 0,75 9,00 1,35 6,67 1,00 7,50 1,13 9,00 1,35 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 0,00 0,00

4

Utilizarea spațiilor 

educaționale 

existente

10% 3,33 0,33 10,00 1,00 10,00 1,00 7,50 0,75 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 6,00 0,60 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00

5

Accesul la 

activități în aer 

liber

10% 1,66 0,17 2,78 0,28 3,33 0,33 5,00 0,50 6,50 0,65 7,00 0,70 5,00 0,50 5,00 0,50 10,00 1,00 5,00 0,50 0,00 0,00 5,00 0,50 0,00 0,00

6

Nevoia de lucrări 

de reabilitare și 

modernizare 

10% 3,33 0,33 1,11 0,11 3,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,10 2,00 0,20 0,00 0,00 6,00 0,60 10,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 2,98 3,64 4,57 4,68 4,00 8,20 7,20 4,25 5,90 3,90 4,65 5,30 2,25

ANEXA 2 - GRĂDINIȚE

Nr. 

crt.
Criterii

Ponde-

re

Centru Nou
Platforma 

Ind. Est Zizin
Noua-Dârste Astra Valea Cetății

Florilor-

Kreiter
Tractorul

Bartolomeu 

Nord
Bartolomeu

TOTAL

Centrul 

Vechi
Prund-Șchei

Triaj-

Hărman
Stupini



Punctaj
Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare
Punctaj

Ponde-

rare

1

Acoperirea nevoii 

de educație la nivel 

de cartier

20% 6,00 1,20 5,00 1,00 4,00 0,80 1,00 0,20 1,00 0,20 3,00 0,60 6,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,60 5,00 1,00 8,00 1,60 4,00 0,80

2

Atractivitatea 

instituțiilor de 

educație din 

cartier 

15% 7,00 1,05 8,00 1,20 7,00 1,05 6,00 0,90 6,00 0,90 10,00 1,50 9,00 1,35 9,00 1,35 4,00 0,60 6,00 0,90 7,00 1,05 9,00 1,35 6,00 0,90

3
Încărcarea 

grupelor de copii 
15% 10,00 1,50 7,50 1,13 5,00 0,75 7,50 1,13 2,00 0,30 2,50 0,38 5,00 0,75 2,50 0,38 4,00 0,60 10,00 1,50 0,00 0,00 5,00 0,75 2,50 0,38

4

Utilizarea spațiilor 

educaționale 

existente

15% 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 5,00 0,75 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 10,00 1,50 0,00 0,00 10,00 1,50 0,00 0,00

5

Accesul la 

activități în aer 

liber

15% 7,00 1,05 7,00 1,05 8,00 1,20 8,50 1,28 9,00 1,35 8,00 1,20 9,00 1,35 9,50 1,43 0,00 0,00 9,00 1,35 7,00 1,05 9,00 1,35 6,00 0,90

6

Nevoia de lucrări 

de reabilitare și 

modernizare 

10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Existenta 

facilităților de 

bază: sală/terenuri 

de sport, 

laboratoare

10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,50 0,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00

100% 6,30 5,88 5,30 4,25 5,00 5,18 7,15 4,65 3,70 5,85 3,10 7,55 2,98

Platforma 

Ind. Est Zizin

ANEXA 3 - ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE

TOTAL

Bartolomeu
Centrul 

Vechi
Prund-Șchei

Triaj-

Hărman
StupiniAstra Valea Cetății

Florilor-

Kreiter
Centru Nou Tractorul

Bartolomeu 

NordNr. 

crt.
Criterii

Ponde-

re

Noua-Dârste


