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MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE 
 

1 . INTRODUCERE 

1.1.DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 DENUMIREA  LUCRĂRII:  

PUZ – ZONA DE REZERVAŢIE DE ARHITECTURĂ „CETATE”  

PUZ – ZONA ISTORICĂ „BRAŞOVUL VECHI” 

 BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  

 PR. NR : 284 / 2005 

  PROIECTANT GENERAL:  

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - U R B A N P R O I E C T  -  

B U C U R E Ş T I  

 

1.2.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  PLANULUI URBANISTIC ZONAL  

Documentaţia de faţă are ca scop reglementarea din punct de vedere urbanistic a 

zonei de rezervaţie de arhitectură „Cetate” si a zonei istorice „Braşovul Vechi”, integrând 

elementele de condiţionare de factură istoric-evolutivă, arhitecturală, spaţial- configurativă, 

ale mediului şi peisajului cuprins în zonele respective, precum şi elementele de viaţă urbană, 

de factură socio-demografică şi ale vieţii economice împreună cu proiecţia lor în plan 

spaţial.   

 Prin tema de proiectare se specifică cu precădere următoarele elemente–reper, 

necesar a fi luate în considerare la elaborarea lucrării, ca obiective centrale de natura 

strategică: 

            -  stabilirea direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare a zonelor raportate la nivelul 

localităţii în ansamblu; 

- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului construit (istoric şi 

arhitectural), dar şi natural, ca deziderate ale dezvoltării urbane durabile; 

- conturarea şi transpunerea unei viziuni de intervenţie care să integreze atât măsuri 

restrictive, cât şi măsuri permisive, orientând dezvoltarea viitoare a zonelor pe principiile 

dezvoltării durabile şi păstrării identităţii culturale; 
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- conceperea reglementărilor PUZ astfel încât să permită simplificarea procedurii 

de autorizare a obiectivelor din arealele  asupra cărora s-a instituit un regim de protecţie. 

 De asemenea, având în vedere suprapunerea celor două zone peste zona construită 

protejată, delimitată conform PUG existent al municipiului Braşov, se are în vedere 

definirea corectă şi exactă a ariilor protejate, concomitent cu stabilirea gradelor de protecţie 

si a reglementărilor aferente, urmărind: 

 Păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentelor si ansamblurilor 

proiejate prin inlăturarea şi/sau diminuarea factorilor poluanţi; 

 Păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural – urbanistic al monumentelor şi 

ansamblurilor protejate prin modul de construire adiacent sau pe acelaşi amplasament (în 

cazul dispariţiei acestora); 

 Păstrarea si valorificarea potenţialului arheologic si peisagistic.  

 

1.3. DESCRIEREA METODEI ŞI DIRECŢIILOR DE CERCETARE 

Documentaţia  se elaborează în conformitate cu: 

- Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism 

pentru zone construite protejate (PUZ) – Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 125 bis din 11 februarie 2004. 

Metoda de cercetare în cadrul lucrării este metoda cumulativ-interpretativă, 

culegând, identificând, selectând date şi informaţii asupra ariilor studiate, pentru ca apoi, în 

baza conturării unei viziuni strategice de abordare (în cooperare cu actorii locali, beneficiari, 

organisme ale administraţiei locale), să se poată trece la formularea unor obiective specifice 

pentru reglementarea finală, stabilind modul de construire, gradul de 

restricţionare/permisivitate pe zonele şi subzonele delimitate pe baza analizelor 

multicriteriale anterioare.  

 

1.4. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 

 Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare (ex.: Legea nr. 242/2009 privind aprobarea OG nr. 27/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)  

 Legea 5/ 2000 privind aprobarea PATN Secţiunea a III-a – zone protejate; 

 Legea nr. 422/ 2001 privind protecţia monumentelor istorice, cu completările şi 

modificările ulterioare;  
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 Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism 

pentru zone construite protejate (PUZ) – Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis 

din 11 februarie 2004. 

 Ghidul cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea şi 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale, aprobat prin ordinul 

ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 80/ N/ 1996; 

 PUG municipiul Braşov şi Regulamentul local de urbanism aferent.  

 

2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE 

 

2.1. CADRUL NORMATIV PRIVIND ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ 

Cele două zone (Cetate şi Braşovul Vechi) care fac obiectul studiului sunt parte a 

zonei istorice a municipiului Braşov aşa cum a fost ea definită prin P.U.G.  

Cele două zone se delimitează astfel: 

- pentru zona de rezervaţie de arhitectură "Cetate", delimitarea teritoriului este:     

B-dul Eroilor la nord-est, Strada După Ziduri la vest, Şirul Beethoven şi Aleea Tiberiu 

Brediceanu la sud şi sud-est.  

- pentru zona istorică "Braşovul Vechi" delimitarea teritoriului este frontul stradal 

al străzii Lungă la vest, frontul stradal al străzii Avram Iancu la est şi strada Stadionului la 

nord. 

(Vezi plaşele de încadrare în teritoriu  din partea desenată a prezentului PUZ.) 

 

3. CARACTERIZAREA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI RELAŢIA ZONĂ-ORAŞ 

 

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. MUNICIPIUL BRAŞOV 

 Conform  reglementărilor P.U.G., zonele studiate se încadrează în UTR 59, 60, 61, 

62 şi 63.  

Pornind de la această relaţionare cu prevederile PUG existent, s-a procedat la 

examinarea evoluţiei istorice a teritoriului studiat, lucrarea având în vedere, în primul rând, 

o analiză a ţesutului istoric, cu identificarea caracteristicilor semnificative: parcelar, regim 

de înălţime, mod de ocupare a terenurilor, funcţiuni, cadru arhitectural.  
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3.2. ANALIZA ÎNCADRĂRII ZONEI ÎN ORAŞ, CONFORM P.U.G. 

Zonele păstrează în mare parte configuraţia spaţială medievală, atât la nivelul tramei 

sradale, cât şi a fondului construit, cu câteva intervenţii ulterioare (în perioda interbelică şi 

modernă), beneficiază de o bună accesibilitate în raport cu căile de comunicaţie principale, 

fiind în acelaşi timp privilegiate şi în raport cu orientarea faţă de elementele majore de cadru 

natural (Muntele Tâmpa, Dealul Warthe, Dealul Cetăţuiei ). Există o vizibilitate bună către 

marile elemente de peisaj natural.  

Aria totală de cca. 265 ha, este constituită (conform PUG) din subzone funcţionale de 

locuire, instituţii, comerţ, servicii, zone verzi, sport, circulaţii auto şi pietonale. 

Reglementările aferente P.U.G. precizează câteva direcţii principale de acţiune 

pentru aceste areale, direcţii ce  au fost preluate în demersul de faţă:  

-  păstrarea şi conservarea caracterului zonal şi limitarea/direcţionarea intervenţiilor 

în acest scop; 

-  asanarea construcţiilor parazitare în baza studiilor de specialitate; 

- conversia funcţională a unităţilor industriale şi restrângerea sau strămutarea  

acestora, cu instituirea interdicţiei de construire până la întocmirea unor documentaţii de 

urbanism tip PUD;6 

- păstrarea şi conservarea spaţiilor verzi, a rezervaţiei peisagistice şi a parcului 

natural Tâmpa, 

 

3.3. ANALIZA EVOLUŢIEI ISTORICE A TERITORIULUI STUDIAT 

În secolele al XII-lea şi al XIII-lea existau 3 localităţi independente fortificate cu 

valuri de pământ şi şanţuri de apărare: Corona (Braşov), Şchei şi Bartolomeu (Braşovechi), 

amplasate la intersecţia unor importante drumuri comerciale între Ţara Românească şi 

Transilvania. Încă de la început cele trei aşezări, locuite de comunităţi diferite, au avut  

caracteristici foarte diferite care se vor păstra de-a lungul evoluţiei lor şi rămân 

identificabile la nivelul structurii urbane actuale: Braşovul reprezintă un oraş fortificat, 

Şcheiul, un sat românesc fortificat, Braşovechiul, un sat săsesc. 

În perioda de dezvoltare urbană medievală (sec. al XIV-lea şi al XV-lea), cele trei 

localităţi se contopesc şi formează oraşul Braşov: Şcheiul şi Braşovechiul devin cartiere 

mărginaşe ale oraşului. Vechiul Braşov cunoaşte o dezvoltare continuă, potrivit modelului 
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central european de oraş-cetate. În interiorul zidurilor şi determinat de acestea se 

organizează structura cetăţii, respectiv reţeaua de străzi.  Către sfârşitul perioadei, aceasta 

structură este în linii mari definitivată, ea păstrându-se până în ziua de azi. Acelaşi lucru este 

valabil şi pentru Schei şi Braşovechi. 

În perioada sec. al XVI-lea şi al XVII-lea, datorită dezvoltării economice, comerciale  

şi culturale, numărul locuitorilor creşte.  Se remarcă modul în care se face construcţia de 

locuinţe, respectând limita impusă de zidurile de incintă,  prin divizarea loturilor existente. 

Secolul al XVII-lea este marcat de o perioadă de relativă stagnare fiind necesară 

refacerea după un mare incendiu din 1689. Se remarcă un tip de construire a caselor,  

utilizând ca structură funcţională: parterul ocupat de prăvălie sau atelier meşetşugăresc şi 

etajul 1 şi, eventual etajul al 2-lea, ocupate de locuinţe. 

În perioada sec. al XIX-lea şi al XX-lea începe demolarea fortificaţiilor pentru a 

permite dezvoltarea oraşului. 

În perioada interbelică oraşul se extinde foarte mult cu importante zone de locuinţe 

individuale şi zone industriale.  

Perioada postbelică este marcată de o industrializare puternică, adesori forţată, 

aducând după sine o mare explozie urbană, cu atragerea populaţiei rurale. Se cristalizează şi 

se concretizează o "voinţă" de a schimba radical structurile urbane tradiţionale prin apariţia 

unor mari şi, adeseori, impersonale cartiere de blocuri de locuit. 

 

3.3.1. Repere istorice în evoluţia localităţii 

1235 Prima menţiune documentară a oraşului, cu numele Corona. Următoarele 

menţiuni: (1252) „Barasu”, 1288 „Brasso”  

1241 Distrugerea oraşului de către invazia tătară   

1344 Altă invazie tătară 

1351 Prima menţiune a ”scaunului Braşov” (sedes de Brasso) 

1353 Privilegiul de bază al oraşului Braşov, cel mai vechi document de la arhivele 

statului Braşov  

1355 Prima menţiune a „Districtului Braşov” (districtus de Brasso) 

1358 Primul privilegiu comercial pentru negustorii braşoveni pe teritoriul Ţării 

Româneşti 

1364 Oraşul Braşov obţine un privilegiu pentru ţinerea unui târg anual 

1368 Primul privilegiu comercial acordat pentru negustorii braşoveni de un domn al 

Ţării Româneşti: Vlaicu I 

1369 Acordarea privilegiului pentru drept de depozit pentru mărfurile aduse din 

Europa Centrală pentru oraşul Braşov  

1377 Cu ocazia construirii cetăţii de la Bran se confirmă legătura oraşului Braşov 

cu satele libere săseşti din districtul Braşov 

1385 Începutul construcţiei Bisericii Parohiale Catolice – actuala Biserică Neagră – 

(terminată în 1477) 

1385 Primul student originar din Braşov înmatriculat la Universitatea din Viena 
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(Johannes Philippi de Corona) 

1395 La Braşov se încheie alianţa antiotomană între regele Sigismund al Ungariei şi 

Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti  

1388 Prima menţiune documentară despre existenţa unei şcoli la Braşov   

1399 Prima menţiune documentară a unei biserici româneşti în Şchei    

1400 Prima invazie turcească în Ţara Bârsei  

1413 Prima menţiune documentară a unui spital la Braşov  

1417 Biserica Sf. Bartolomeu, construită în secolul al XIII-lea, este prima dată 

menţionată într-un document    

1420 Acord încheiat între Adunarea Districtului Ţara Bârsei şi breasla blănarilor 

privind construirea Casei Sfântului din Braşov, amplificată ulterior  

1421 Invazia turcească în Ţara Bârsei. Oraşul Braşov este parţial distrus, sfatul 

oraşului este dus în captivitate   

1424 Breasla blănarilor îşi stabileşte cel mai vechi statut de breaslă cunoscută în 

Braşov  

1427 Regele Sigismund îşi are reşedinţa la Braşov pentru organizarea luptei 

antiotomane şi atribuie Poiana oraşului Braşov 

1432 Nouă invazie turcească în Ţara Bârsei. Oraşul este atacat, dar nu şi cucerit 

1448 – 1453  Demolarea cetăţii Braşovia de pe muntele Tâmpa din ordinul guvernatorului 

Ioan de Hunedoara 

1464 Prima menţiune documentară a Străzii Negre şi a Porţii Străzii Negre 

1468 Regele Matias Corvinul. acordă oraşului Braşov dreptul de depozit pentru 

mărfurile importate din Ţările Româneşti 

1473 Cutremur puternic la Braşov şi în Transilvania 

1475 Cele mai vechi liste de impozite păstrate. Oraşul Braşov era împărţit în patru 

cartiere: Portica, Corpus Christi, Catharina şi Petri 

1480 – 1506  Menţionarea lui Gheorghe Grămăticul în listele de impozit, prima mărturie a 

unei activitţi didactice româneşti la Braşov 

1486 Confirmarea privilegiului „Andreanum" din 1224 pentru toţi saşii din 

provinciile Sibiu, Mediaş şi din districtele Braşov şi Bistriţa. Braşovul şi Ţara 

Bârsei sunt astfel încadrate în „universitatea săsească" 

1491 Regulament pentru apărare a oraşului Braşov 

1493 Prima menţiune documentară a unui medic la Braşov (doctor Petrus) 

1495 Comunitatea Centumviral este instituit ca reprezentant al unor cercuri mai 

largi de cetăţeni în administraţia oraşului 

1502 Prima menţiune documentară a şcolii de pe lângă Biserica din Bartolomeu 

1512 Prima menţiune documentară a farmaciei oraşului Braşov 

1512 – 1515  Zidirea în piatră a Bisericii Sfântul Nicolae 

1521 Negustorul Neacşu din Câmpulung scrie judelui Braşovului, Johann Benkner, 

despre pregătirile turcilor pentru cucerirea cetăţii Belgrad. Primul document 

păstrat în limba română 

1526 O rupere de nori produce o mare inundaţie la Braşov, zidurile de incintă pe 

partea vestică sunt dărâmate, în Biserica Neagră se pot prinde peşti din 

heleşteele de deasupra oraşului 

1529 Asediul oraşului Braşov de către trupele lui Petru Rareş, domnul Moldovei. 

După cucerirea fortificaţiei de la Bartolomeu se ajunge la o înţelegere. 

1539 Începutul activităţii tipografiei întemeiate de umanistul Johannes Honterus  

1542 Prima reprezentaţie de teatru a studenţilor. Începutul Reformei luterane pe 

biserici pentru populaţia săsească şi maghiară 

1543 „Constituţia Şcolii din Braşov", cel mai vechi regulament şcolar din ţară 

1544 Prima menţiune a unei şcoli pentru fete la Braşov 

1545 Construcţia Casei Comerţului pentru vânzarea produselor meşteşugăreşti ale 

breslelor 

1546 Înfiinţarea morii de hârtie de la Braşov, prima de pe teritoriul României 
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1547 Construcţia clădirii „Bibliotecii şcolare" la iniţiativa umanistului Johannes 

Honterus, care adăpostea cea mai mare colecţie de cărţi din Transilvania 

1553 – 1554  Construcţia cetăţii interioare de pe dealul „Cetăţuia" 

1553 O epidemie de ciumă  face 4.000 de victime in Braşov (alte epidemii de ciumă 

au fost în anii: 1530, 1572, 1588, 1602 - 1603, 1660, 1718 - 1719) 

1554 Prima menţiune a unui cadru didactic român „Dobro Scholasticus" 

1556 – 1583  Activitatea diaconului Coresi, cel mai mure tipograf român din sec. al XVI-

lea, „în cetatea Braşovului" (26 de tipărituri din totalul de 47 de titluri 

apărute în secolul al XVI-lea) 

1558 Prima menţiune documentară a şcolii maghiare din Braşov 

1559 Construcţia Porţii Ecaterina, poarta din oraş spre Şcheii Braşovului 

1583 La Braşov se tipăreşte codul de legi „Dreptul statutar al saşilor din 

Transilvania", alcătuit de senatorul Matthias Fronius, care a fost în vigoare pe 

teritoriul „Universităţii săseşti" până la 1853 

1597 Protopopul Mihai reclădeşte şcoala din Şchei 

1600 Mihai Viteazul vizitează Braşovul şi convoacă aici Dieta Transilvaniei 

1612 Oraşul Braşov, în fruntea căruia se afla judele primar Michael Weiss, aliat cu 

Radu Mihnea, domnul Ţării Româneşti, se opune principelui arbitrar al 

Transilvaniei, Gabriel Bathory. Trupele oraşului sunt învinse la Feldioara, dar 

oraşul nu se predă  

1625 – 1630 Construcţia incintei exterioare a cetăţii Braşovului  

1628 Protopopul Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc   

1639 – 1641 Construcţia bastionului aurarilor, ultima dintre fortificaţiile exterioare ale 

Braşovului  

1658 Invazia tătară din Ţara Bârsei, Judele primar Michael Hermann reuşeşte să 

evite incendierea oraşului  

1678 Întemeierea companiei comerciale greceşti  

1688 Mai Răscoala locuitorilor Braşovului împotriva conducerii oraşului. Trupele 

imperiale austriece, sub comanda generalului Veteranyi ocupă oraşul 

1689 Aprilie 12 Marele incendiu al Braşovului distruge cea mai mare parte a oraşului, circa 

300 de victime omeneşti. Este cea mai mare catastrofă urbanistică din istoria 

oraşului. Biserica parohială incendiată primeşte numele de „Biserica Neagră” 

1731 Dascălul şcheian Petcu Şoanu tipăreşte primul calendar almanah românesc 

1743 – 1748 Reconstrucţia Liceului Honterus 

1757 Dimitrie Eustatievici Braşoveanul scrie prima gramatică românească  

1761 Reconstrucţia şcolii româneşti din Şcheii Braşovului  

1773 şi 1783 Împăratul Iosif al II-lea vizitează Braşovul  

1785 Oraşul Braşov are 17.671 de locuitori, din care în Cetate 4.496, în Şcheii 

Braşovului 6.124, în Braşovechi 2.946 şi în Blumăna 2.568. În total există 

3.200 de clădiri 

1785 Deschiderea Porţii Străzii Negre (demolată în 1873) 

1798 La Braşov existau 43 de bresle de meşteşuguri, având împreună 1227 de 

meşteri 

1804 Introducerea iluminatului public în Cetate (cu ulei)  

1819 – 1820 Construirea Porţii Străzii Târgul Cailor (demolată în 1873) 

1822 – 1823 Construirea şcolii de băieţi din Curtea Bisericii Negre  

1827 – 1828 Construcţia Porţii Şchei 

1835 Înfiinţarea „Casei generale de economii” din Braşov, primul institut de credit 

din Transilvania  

1835 Se înfiinţează „Casina Română” la Braşov 

1835 Se înfiinţează prima şcoală comercială braşoveană  

1836 – 1838 Construirea noii porţi a Străzii Vămii 

1837 Tipograful progresist Johann Gott tipăreşte primele publicaţii periodice 

braşovene: „Siebenburger Wochenblatt”, „Unterhaltungsblatt fur Geist, 
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Gemuth und Publizitat”, „Foaia Duminicii” (redactor Ioan Barac), „Foaia 

Săptămânii”(redactor George Bariţiu)  

1837 Emanuel Nichifor scrie prima „Pravilă de comerţ” 

1837 Apare prima publicaţie braşoveană, „Foaia Duminicii” 

1838 Apar „Gazeta de Transilvania” şi „Foaia pentru minte, inimă şi literatură”, 

redactate de George Bariţiu   

1839 Braşovul are 22.886 locuitori  

1841 Întemeierea Asociaţiei Meşteşugarilor  

1844 Întemeierea Institutului General de Pensii din Braşov  

1846 Înfiinţarea Asociaţiei de într-ajutorare pentru boală, înmormântări şi călătorie 

a calfelor de tipografi din Braşov 

1848 Aprilie 11 Manifestaţia românilor din Şcheii Braşovului în faţa Casei Sfatului pentru 

obţinerea drepturilor politice şi participarea la administraţia oraşului 

1849 Martie 20 Intrarea trupelor revoluţionare maghiare sub comanda generalului Iosif Bem. 

În acest timp apar la Braşov ziarele: „Espatriatul" (redactat de Cezar Boliac), 

„Kronstadter Zeitung" (redactor Max Moltke), „Brassoi Lup" (redactor Karoly 

Veszely) 

1848 George Ucenescu adaptează melodia imnului "Deşteaptă-te române" la 

versurile poetului Andrei Mureşianu 

1848 Iunie 20 Intrarea trupelor ţariste ruseşti în Braşov 

1850 Întemeierea gimnaziului român - mai târziu Liceul Andrei Şaguna - din 

Braşov. Înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, având competenţă 

în toată Transilvania de sud – est 

1850 Înfiinţarea Reuniunii Femeilor Române din Braşov 

1853 Construcţia Şcolii de Gimnastică lângă Poarta Şchei 

1854 Introducerea telegrafului la Braşov 

1858 Înfiinţarea primei rafinării de petrol la Braşov 

1859 Întemeierea Asociaţiei de Cântări Bărbăteşti (Mannergesangverein) 

1861 Înfiinţarea Asociaţiei de Gimnastică din Braşov 

1861 Înfiinţarea Despărţământului „Astra" Braşov 

1863 Înfiinţarea Reuniunii de Gimnastică şi Cântări 

1864 Construcţia Uzinei de Gaz Aerian şi introducerea iluminatului public şi 

particular cu gaz aerian 

1870 Înfiinţarea Societăţii pentru Fond de Teatru Românesc din Braşov   

1873 Martie 30 Deschiderea Gării Braşov 

1874 Înfiinţarea Asociaţiei Pompierilor Voluntari din Braşov 

1874 – 1876 Construcţia Şcolii Evanghelice de Fete 

1878 Înfiinţarea Societăţii filarmonice 

1879 Iunie 10 Inaugurarea liniei ferate Braşov - Predeal 

1880 Înfiinţarea Fabricii de Maşini „Schiel" 

1881 – 1884 Construcţia noii clădiri a Fabricii de Stofe „Scherg" 

1882 Are loc premiera naţională a operetei "Crai Nou" a lui Ciprian Porumbescu 

1889 Construcţia Şcolii Reale Superioare de Stat (azi, corpul T al Universităţii 

Transilvania) 

1889 La Braşov există o centrală telefonică cu 22 de posturi telefonice 

1890 Braşovul are 30.739 de locuitori din care: 9758 de români, 10.441 de 

maghiari, 9.578 de germani şi 769 de evrei 

1891 Introducerea tramvaiului cu aburi în Braşov - Târgul Cailor - Bartolomeu 

1891 Înfiinţarea Fabricii de Ciment Portland 

1893 Construcţia apeductului oraşului Braşov şi a rezervorului principal de sub 

Tâmpa 

1894 Construcţia Casei de Concerte „Reduta". 

1898 Construcţia Palatului Finanţelor 

1899 Înfiinţarea primei fabrici de ciocolată şi produse zaharoase 
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1900 – 1901 Construcţia Liceului Romano - Catolic de Băieţi 

1902 Construcţia Palatului Justiţiei şi a Penitenciarului 

1906 Construcţia Palatului Poştei  

1907 – 1914 La Braşov apare revista culturală „Die Karpathen”, redactor Adolf 

Meschendorfer  

1908 Înfiinţarea Muzeului Sătesc al Ţării Bârsei  

1910 Construcţia internatului Liceului Andrei Şaguna  

1911 – 1913 Construcţia Liceului Evanghelic Honterus  

1916 August 29 Intrarea armatei Române în Braşov, numirea dr. Gheorghe Baiulescu ca prim 

primar român al Braşovului   

1916 Octombrie 

7 - 8  

Recucerirea Braşovului de către trupele germane şi austro-ungare („Compania 

moartă” de la Bartolomeu) 

1918 Noiembrie 9 

– Decembrie 30 

Apariţia ziarului Unirii „Glasul Ardealului”  

1918 

Decembrie 7  

Intrarea trupelor române în Braşov ca urmare a Unirii Transilvaniei cu 

România de la 1 Decembrie 1918  

 

3.3.2. Caracteristici ale cadrului natural şi ale peisajului 

 Bogat reprezentat prin prezenţa zonei montane adiacente, cadrul natural  al localităţii 

se remarcă prin calităţi pentru care a fost dintotdeauna apreciat: calităţile aerului, ale 

vegetaţiei si ale peisajului în ansamblul său.  

 Altitudinea moderată, (aproape 600 m deasupra nivelului mării), vecinatătea munţilor 

şi pădurilor, aşezarea geografică, într-o depresiune intracarpatică – Depresiunea Braşovului, 

protejată de vânturi, umezeală şi frig, au ataşat Braşovului  activitatea şi reputaţia de oraş 

turistic. 

 Înţelegerea, în accepţiunea actuală a Convenţiei Europene a Peisajului, a întregului 

ambient al zonei istorice a Braşovului, presupune înţelegerea complexităţii acestuia ca o 

componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie, ca o resursă favorabilă pentru 

activitatea economică, perpetuând o străveche şi bogată cultură locală, şi constituindu-se ca 

o parte semnificativă a patrimoniului natural şi cultural naţional şi european. 

 

3.3.3. Evoluţia si caracteristicile tramei stradale  

Zona istorică „Braşovul Vechi” şi zona de rezervaţie de arhitectură „Cetate”, cu 

trama stradală datând din perioada medievală, nucleu al dezvoltării ulterioare a oraşului 

Braşov este acum străbătută de trasee de tranzit şi de legături interzonale importante, străzile 

înguste nemaiputând să asigure desfăşurarea fluentă a circulaţiei rutiere în continuă creştere 

şi rezolvarea problemelor staţionării /parcării. 

Trama stradală s-a definitivat către sfârşitul perioadei medievale (sec. al XIV-lea şi al  

XV-lea), aceasta păstrându-se până în ziua de azi. Sunt evidente ierarhizări datorate  
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configurării specifice a profilelor transversale ale străzilor şi formei şi distribuţiei spaţiilor 

publice de tipul pieţelor medievale, a căror prezenţă ridică mult cota valorică a zonei din 

punct de vedere arhitectural – urbanistic. 

 Din analiza sistemului stradal, a tramei stradale aferente zonei centrale, din analiza 

relaţiilor acesteia cu restul tramei orăşeneşti, rezultă ca prioritare obiectivele privind :   

- necesitatea re-creării unor legaturi pietonale care să deschidă culoare de 

vizibilitate către peisajul valoros; 

- necesitatea găsirii unor noi locaţii pentru parcaje (la sol sau subterane), adiacente 

zonelor de interes; 

- remedierea disfuncţionalităţilor prezente la nivelul stării fizice a circulaţiilor 

carosabile şi pietonale. 

 

3.3.4. Modul de ocupare a terenurilor şi  parcelarul 

 Parcelarul prezent in zonă este unul de factură organică, tradiţională, configurat  pe 

un model medieval cu caracter puternic configurat. Se disting în cadrul acestei structuri a 

ţesutului urban câteva zone funcţionale, diferite atât ca conformare, cât şi ca mod de 

ocupare a terenurilor: 

 Zone de locuinţe individuale şi colective mici, realizate pe baza unor lotizări 

urbane pe plan prestabilit, loturi având raportul laturilor de aproximativ 2/3, cu    

P - P+2 niveluri; 

 Zone de locuinţe individuale, pe parcelări tradţionale, spontane, cu loturi înguste 

şi lungi, având maximum  P+2 niveluri, eventual cu mixare funcţională (partere 

ocupate de spaţii comerciale, etaje cu locuinţe);  

 Zone de locuinţe individuale, pe parcelări medievale tradiţionale, spontane cu 

parcele mici, dens construite (fronturi continui prin alipirea construcţiilor sau prin 

legarea corpurilor de clădiri prin porţi impunătoare), având maxim P+2 niveluri şi 

utilizând, de multe ori, mixajul funcţional   

 Zone de  locuinţe colective situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, 

pierzând uneori identitatea parcelarului iniţial; 

 Zone industriale pe loturi mari, uneori neregulate, aflate în stare avansată de 

depreciere; 
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 Zone aferente unor servicii publice de interes care variază de la cel local, la cel 

judeţean şi naţional (spitale, şcoli, teatru, instituţii administrative, biserici, hotel, 

piaţă alimentară, ş.a.); 

 Zone verzi naturale, neechipate sau spaţii verzi amenajate, cu acces liber sau cu 

accesibilitate controlată. 

 Variaţiile privind POT-ul glisează de la un minim de 35% la un maxim de 80%, în 

zonele de locuinţe individuale din centrul istoric şi din zona centrală. 

 CUT-ul se află în jurul valorii de 1, în zonele de locuinţe şi de 3, pentru zone mixte şi 

centrale.  

 

3.3.5. Funcţiunile şi activităţile  

 Funcţiunea principală care dă caracterul specific al zonei studiate este cea de locuire, 

asociată cu funcţiuni complementare (învăţământ, sănătate, culte, servicii-comerţ). 

 Deşi în aria nucleului istoric predomină locuirea, aceasta se îmbină într-o tipologie 

funcţională şi, respectiv volumetrică şi plastică specifică, fiind uşor de remarcat prezenţa 

comerţului la parter (prăvălia) şi a locuinţei la etajele superioare.  

 Alături de funcţia rezidenţială şi comercială, reprezentative şi originare/originale 

pentru zonă, sunt şi alte funcţiuni, diverse şi coerent repartizate în teritoriu – învăţământ, 

sănătate, cultură, administraţie, finanţe-bănci, fiecare având o anume expresivitate şi o 

anumită forţă de catalizare a vieţii urbane – cum ar fi, de pildă „funcţia” religioasă prin 

prezenţa, în număr mare, a bisericilor. 

În zona Braşovului vechi, de-a lungul străzii Avram Iancu există o arie industrială 

incompatibilă, atât cu funcţiunea predominantă de locuire, cât şi cu caracterul istoric al 

zonei. 

 În ultimă instanţă, se poate observa însă că, deşi bine reprezentate şi ierarhizate pe 

suparafaţa integrală a zonelor protejate, funcţiunile listate nu prezintă suficiente elemente de 

încurajare a regenerării acestora pe măsura potenţialului de care dispune. 

 Lipsesc sau sunt slab reprezentate: funcţiuni legate de viaţa culturală a oraşului şi a  

zonei adiacente, funcţiuni terţiare superioare, comerţ specializat, eventual de lux (comerţ de 

obiecte de artă, manufacturi, consignaţii), comerţ alimentar cu specific particularizat 

(cafenele, ceainării, mici restaurante  cu profil tradiţional), funcţia de agrement-distracţii 

(cluburi, baruri de noapte, instalaţii de sport, etc), funcţia hotelieră (pensiuni, minihoteluri); 

de asemenea, spaţiul plantat şi cadrul natural, deşi bogate, au o incidenţă  scăzută asupra 
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vieţii zonei şi atractivităţii sale, datorită lipsei de continuitate spaţială reală sau chiar virtuală 

(relaţia zona verde privată din spatele loturilor de lângă zidul Cetăţii şi zona verde naturală 

din jur) şi a precarităţii unor amenajări.  

 Având în vedere potenţialul turistic mare al municipiului Braşov, integrabil într-un 

sistem turistic mai amplu, profilul funcţional al zonei centrale trebuie diversificat şi 

îmbogăţit, în sensul echipării mai adecvate, în special unui turism de calitate, folosind cu 

precădere structurile spaţiale existente, după caz, prin reconversii funcţionale şi, bineînţeles, 

utilizând potenţialul oferit de cadrul peisagistic natural. 

   

3.3.6. Fondul construit – stare fizică şi valoare  

 Fondul construit se află, în majoritate, în stare fizică relativ bună, cu anumite excepţii 

în care fragilitatea iniţială şi exploatarea necorespunzătoare au produs degradări de diferite 

intensităţi. 

Fondul vechi este deosebit de expresiv, existând multe construcţii care, chiar şi aflate 

într-o stare fizică precară, atrag atenţia prin originalitate şi autenticitate stilistică şi care pot 

deveni obiective de interes turistic în urma unor reabilitări corespunzătoare.   

O atitudine neadecvată faţă de clădirile vechi şi constatată la faţa locului, mai ales 

faţă de clădirile cu valoare clasată de monumente istorice, dar şi faţă de cele cu valoare 

ambientală, este aceea de renovare fără discernământ în privinţa conservării şi punerii în 

evidenţă a elementelor semnificative, cu intervenţii stridente sau chiar brutale asupra 

elementelor decorative de faţadă, balcoane, acoperişuri, împrejmuiri, etc.  

În Lista Monumentelor Istorice sunt cuprinse numeroase construcţii sau fragmente de 

construcţii de pe întreg teritoriul municipiului, remarcându-se o mare concentrare a acestora 

în zonele care fac obiectul prezentei documentaţii. Acest lucru ilustrează potenţialul 

arealului analizat pentru reabilitarea integrată a fondului construit, în sensul obţinerii unui 

mediu destinat, în special turismului de calitate, îndeosebi a unui turism cultural integrat 

valorilor europene. Concomitent, se impune menţionat că numărul mare de monumente 

implică un  mare efort din partea autorităţii locale de gestionare corectă, vizând  întreţinerea 

conservarea integrităţii şi calităţii acestora . 

 

3.3.7. Cadrul spaţial-configurativ şi ambiental 

Calităţile deosebite ale fondului construit existent vechi, păstrat în starea relativ bună, 

menţionată anterior sunt completate de calităţi deosebite ale spaţiului liber din zonă, 
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datorate, în principal, situării între dealuri, a oraşului. În acelaşi timp, cadrul construit 

împreună cu cel natural/vegetal formează un ansamblu peisager unitar a cărui valoare 

trebuie menţinută şi protejată în trăsăturile sale esenţiale, fără a îngrădi, însă, dezvoltarea 

viitoare, ci, urmărind în permanenţă valorificarea cadrului fizic, a potenţialului natural şi 

construit ca pe o importantă resursă economică.  

Caracterizarea acestui cadru spaţial – configurativ prezintă următoarele trăsături : 

 1. Fronturile  

 Fronturile stradale diferă în funcţie de poziţia în cadrul zonei, acest lucru având 

determinări istorice.  În general, în zona nucleului istoric, fronturile sunt cvasi-închise, 

alcătuind un continuum vizual. Aceste fronturi alcătuite din faţade de case cu intrări prin 

ganguri si având înălţimi de maximum P+2 etaje, au, în anumite locuri, “breşe” către 

profunzimea ţesutului, caracteristice fondului construit de tip medieval. Alteori, 

continuitatea fronturilor se asigură prin alternarea zidurilor de faţade cu porţi şi portaluri, 

sugerând un tip de ţesut semi-rural, apt să fie exploatat ca zonă pentru dezvoltarea unor 

activităţi meşteşugăreşti, cu deschideri controlate pentru vizitatori sau pentru zone de 

pensiuni turistice.  

In ariile ce au rezultat din intervenţiile ulterioare în ţesutul istoric se exprimă un tip 

de parcelar organic, pe plan prestabilit, cu loturi având raportul laturilor aproximativ 2/3 

(raport lăţime/lungime), cu construcţii izolate şi/sau cuplate şi fronturi discontinui- deschise. 

 2.Siluetele 

Siluetele străzilor, în majoritatea lor, poartă amprenta perioadei medievale, definită 

de fronturile, în general continui, şi omogene,  marcate semnificativ de elemente-reper 

(ziduri ale Cetăţii cu turnuri şi bastioane, monumentul Cetăţuia, turle de biserici sau chiar 

volume monumentale de catedrale sau clădiri publice – ex. Biserica Neagră, clădirea 

Vechiului Sfat ş.a.), cu sinuozităţi specifice ale traseelor stradale, cu dispuneri 

surprinzătoare ale spaţiilor publice (pieţe, piaţete, scuaruri). Fac excepţie zonele de 

intervenţie în ţesutul vechi - zona parcelarului interbelic de lângă Dealul Cetăţuiei cu 

discontinuităţi ale fronturilor, dar cu unele ritmuri interesante,  zona industrială de-a lungul 

străzii Avram Iancu, aflată în reală destructurare, fapt care induce o dezordine vizuală ce 

anihilează orice siluete posibile şi zonele de blocuri cu aspect amorf, impersonal şi cu 

amplasare fără coerenţă spaţială ordonatoare, care necesită operaţiuni complexe de 

revitalizare.  
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Punctele cu cel mai important impact asupra vizibilităţii de ansamblu ale zonei sunt: 

Dealul Cetăţuiei şi cadrul natural înalt ce înconjoară Cetatea (Dealul Warthe şi muntele 

Tâmpa),  oferind o percepţie panoramică (locuri accesibile de belvedere). Se remarcă în 

mod deosebit „peisajul acoperişurilor”, element de interes excepţional pentru autenticitatea 

zonală. 

 3. Repere vizuale, repere spaţiale şi accente 

Prezenţa în număr mare a turlelor bisericilor, a turnurilor şi bastioanelor vechilor 

fortificaţii, pieţele şi piaţetele cu caracter medieval punctează şi dinamizează  parcursurile 

din zonă. Există totuşi spaţii destructurate sau dezordonate care suferă de lipsa unor accente 

sau capete de perspectivă, inducând lipsă de coerenţă şi de orientare spaţială (ex.: zona 

aferentă străzii De Mijloc şi ariei aflate în partea de est a acesteia, ocupate şi organizate 

haotic cu funcţiuni improvizate şi dezvoltate complet necontrolat). De asemenea, există 

numeroase fragmente de zone sau străzi în care agresivitatea unor intervenţii arhitecturale 

introduce „repere negative” care aduc prejudicii importante omogenităţii caracteriale a  

zonei. 

 4. Ambianţa 

Cele două areale care fac obiectul documentaţiilor au caracteristici diferenţiate 

datorită „timpilor” de constituire şi evoluţiei cumulative fireşti şi poartă amprentele 

constituirii şi „maturizării” prin structura urbană specifică, menţionată încă de la început: 

Cetatea – oraş fortificat şi Braşovul Vechi – sat săsesc. Ele sunt articulate printr-o zonă cu 

funcţiuni reprezentative la nivelul oraşului, „tampon” de evidenţiere a caracterului central 

pentru oraş.  

  

 4. SINTEZA ANALIZEI ŞI PREMISE DE INTERVENŢIE 

 

Sinteza ierarhizării valorice a structurii urbanistice şi a fondului architectural, 

în funcţie de calitatea estetico- ambientală, funcţională şi a potenţialului socio- 

economic indică o serie de direcţii spre care se vor orienta propunerile de 

amenajare/dezvoltare pentru viitor. Se disting urmatoarele obiective: 

1. Consolidarea identităţii şi promovarea imaginii oraşului prin măsuri de protecţie 

asupra zonelor care necesită acest lucru, echilibrând restricţii şi permisivităţi prin 

reglementări adecvate, prin  măsuri de implantare controlată a unor funcţiuni de 
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prestigiu, prin dezvoltarea funcţiei turistice, prin limitarea agresiunilor asupra 

imaginii, dar şi asupra substanţei efective a zonei istorice. 

2. Îmbunătăţirea cadrului urban prin identificarea şi protejarea construcţiilor vechi 

valoroase (monumente clasate şi construcţii cu valoare de acopaniament), ameninţate 

de degradare, prin crearea de repere, prin personalizarea spaţiilor libere cu mobilier 

urban,  prin implantarea unor însemne de identificare a monumentelor, prin definirea 

identităţii spaţiilor publice (cu statui, monumente), prin amenajarea unor spaţii verzi 

în acord cu caracterul natural al zonei; 

3. Crearea sentimentului de apartenenţă prin mediatizarea valorilor oraşului, 

facilitarea cunoaşterii istoriei naţionale, regionale şi locale, iniţierea de concursuri 

pentru copii pe teme legate de interesele locurilor, cunoaşterea propriilor valori, 

utilizarea pieţelor şi a spaţiilor publice pentru socializare prin organizarea de 

evenimente de artă, festivaluri, concerte;  

4. Evidenţierea valorilor şi promovarea elementelor de potenţial necesar 

dezvoltării funcţiunilor turistice, respectiv includerea în strategia de dezvoltare 

economică locală a priorităţii dezvoltării potenţialului turistic susţinută prin măsuri 

concrete de încurajare a investitorilor în domeniu, prin crearea unor facilităţi fiscale 

(scutiri de plată pentru reclame, reduceri de  impozite posibile, etc)., prin încurajarea 

unor iniţiative întreprinzătoare (deschideri de pensiuni, terase şi mici localuri de 

alimentaţie publică), prin desfăşurarea corectă a transportului public local după 

reglementările Planului de Urbanism General şi ale HCL-urilor în vigoare, mobilarea 

traseelor cu semne de staţii, cu prezentări de hărţi ale traseelor,  cu crearea de legături 

cu transportul interurban, cu prezentare de informaţii tipărite în limbi de circulație 

pentru turişti români şi străini, amenajarea de autogări şi staţii, locuri de aşteptare, 

spaţii şi indicaţii de  reclame şi publicitate, crearea de însemne de identificare a 

mijloacelor de transport urban şi diferenţierea acestora de celelelte autovehicule 

aflate în trafic; 

 îmbuntăţirea şi diversificarea tuturor serviciilor; 

 editarea şi difuzarea unor ghiduri cu obiective turistice;  

 consultanţă gratuită  în domeniul legislaţiei specifice turismului (obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare, a clasificărilor turistice, etc.); 

 consultanţă gratuită (îndrumare de specialitate) în domeniul reabilitării 

construcţiilor, în special a celor cu valoare ambientală deosebită; 
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5. Crearea unei baze materiale pentru dezvoltarea zonelor prin măsuri locale de 

organizare de târguri comerciale şi de prezentare a unor produse tradiţionale,  de 

manifestări culturale la nivel zonal, naţional şi internaţional; 

6. Asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi construit în concordanţă 

cu cerinţele dezvoltării durabile, mediatizarea legilor referitoare la acestea, a 

restricţiilor şi permisivităţilor referitoare la acest aspect; 

7. Diseminarea în diverse medii a unor informaţii serioase şi bine fundamentate privind 

valorile culturale şi economice ale cadrului fizic al acestor zone, în vederea atragerii 

unor investitori interesaţi. 

 

 PROPUNERI PRIVIND PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA FONDULUI 

CONSTRUIT 

 

Fondul construit prezent in zona studiată, valoros din punct de vedere al calităţilor 

arhitecturale, privilegiat, din perspectiva situării în cadrul unui oraş dezvoltat şi cu o întinsă 

şi interesantă arie centrală şi într-un cadru natural de excepţie, rezistând probei timpului 

istoric, este, în acelaşi timp, un fond construit ameninţat cvasi-permanent de intenţii de 

renovare neprofesioniste (fie introducerea neselectivă a unor elemente de arhitectură nouă, 

neintegrabile, care atentează la autenticitate, fie cu intervenţii „cosmetizante”, foarte 

modeste, vizând, cu bune intenţii, igienizarea, dar având acelaşi efect distrugător de 

valoare).  

Faţă de  evidenţierea, din toate capitolele de mai sus, a disfuncţiilor  privind situaţia 

fondului construit existent şi a intervenţiilor asupra sa, se are în vedere o atitudine protectivă 

şi, în acelaşi timp pro-activă faţă de zonele analizate.  Se are în vedere ca prin regulamentul 

local de urbanism să se confirme nuanţat valorile construcţiilor existente, să se stabilească 

modurile de intervenţie asupra acestora (intervenţiile asupra monumentelor istorice clasate 

vor fi supuse reglementărilor legale de control şi avizare), să se creeze principiile de ocupare 

şi utilizare a terenurilor cu indicarea funcţionalităţii corecte a construcţiilor, cu intenţia 

semnalizării corecte a valorilor excepţionale şi/sau a creării de noi repere, cu integrarea 

fondului construit cu cadrul natural, în sensul perpetuării unei existenţe simbiotice, cu 

personalizarea spaţiilor libere. 

Se are, de asemenea, în intenţie semnalarea posibilităţii de clasare în categoria de 

monumente istorice a unor construcţii, act care trebuie iniţiat de autorităţile locale în baza 
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unor solide fundamentări cu studii istorice validate conform legislaţiei de protecţie a 

monumentelor istorice, în vigoare.  

Pentru asigurarea unei continuităţi spatiale areale, este necesară asanarea generală a 

zonelor protejate prin eliminarea construcţiilor parazitare, a improvizaţiilor neautorizate şi a 

oricăror intervenţii de natură să atenteze la valoarea ambientală a fondului existent şi prin  

reconversia controlată a zonei/zonelor industriale de pe strada Avram Iancu (toate 

intervenţiile vor fi supuse normelor legale de protecţia patrimoniului construit şi/sau natural 

şi de protecţia mediului, indicându-se, dacă este cazul efectuarea unor studii de impact ).  

Intervenţiile viitoare în cadrul zonelor protejate vor trebui să fie guvernate de 

principiul echilibrării atitudinilor de protecţie a caracterului şi valorilor existentului şi de 

facilitare a dezvoltării ariei centrale a municipiului în acord cu dinamica investiţională 

firească.  

 

 

 PROPUNERI PRIVIND CADRUL SPAŢIAL-CONFIGURATIV ŞI IMAGINEA 

URBANĂ 

 

Propunerile privind cadrul spaţial–configurativ şi imaginea zonei urmăresc 

accentuarea identităţii locului. 

 Păstrarea şi punerea în valoare a ansamblului pieţelor medievale, marcarea 

monumentelor şi recunoaşterea lor de către populaţie şi vizitatori, includerea Braşovului 

într-un sistem turistic inteligent care să “consume” fără a distruge valorile istorice şi 

arhitecturale, aducerea istoriei oraşului “la suprafaţă”, prin evidenţierea spaţiilor şi 

obiectivelor cu valoare emblematică – Biserica Neagră, Piaţa Sfatului, bastioanele, turnurile 

şi zidurile vechilor fortificaţii, Cetăţuia şi altele, sunt numai câteva măsuri directive care 

vizează strategia de dezvoltare şi principiile regulamentului local de urbanism, subsumate 

unei viziuni responsabile de revitalizare. 

 

 PROPUNERI PRIVIND CIRCULAŢIA 

 

Această documentaţie şi-a propus, să reanalizeze şi să definească limitele zonelor 

protejate, stabilite în PUG municipiul Braşov 1999, şi să reevalueze regulamentele de 

construire în aceste zone, urmărind, în principal, punerea în valoare, protejarea şi 

conservarea valorilor de patrimoniu. 

Demararea acestei lucrări a fost concomitentă cu cea a reactualizării PUG Braţov şi 

cu cea a reactualizării Studiului general de circulaţie, ca studiu de fundamentare al acestuia. 
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Studiul general de circulaţie, pornind de la valorile intensităţilor de trafic, existente şi 

prognozate, de la anchetele origine-destinaţie, cunoscând capacităţile de circulaţie ale 

străzilor, distribuţia fluxurilor în intersecţii, face propuneri de modificare a unor trasee şi de  

creare de trasee noi, stabileşte reţeaua principală, intersecţiile necesare de reamenajat, 

sistemele de sensuri unice. 

Un studiu de circulaţie la nivel de zonă, analizând, pentru coerenţă, un perimetru mai 

mare decât cel al zonelor definite şi  incluzând problematica spaţiilor limitrofe, transpune 

orientările de la nivelul oraşului, stabilind organizarea circulaţiei locale, în condiţiile în care 

statutul zonelor protejate impune menţinerea configuraţiei ţesutului urban, menţinerea 

nealterată a spaţiului străzilor, străduţelor, pieţelor, piaţetelor şi pasajelor, unul din mijloace 

fiind chiar reducerea traficului autoturismelor. 

PUD-urile sunt documentaţiile care precizează în detaliu amplasarea, dimensionarea  

şi conformarea unui obiectiv. Prin aceste tipuri de documentaţii se va face transpunerea 

propunerilor PUZ de zone protejate, de amenajare a unor intersecţii, parcaje, lucrări de 

organizare a traficului,  corelat şi cu indicaţiile PUG, pe baza concluziilor studiilor de 

dezvoltare şi organizare a traficului, ţinându-se seama de fluxurile de circulaţie, relaţiile 

dintre curenţii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condiţiile de vizibilitate şi de 

siguranţă, de relaţiile funcţionale şi estetice din spaţiul existent. 

Paralelismul demarării documentaţiilor PUZ Zona Istorică, Reactualizare PUG  şi 

Reactualizare Studiu general de circulaţie, în condiţiile creşterilor importante ale gradului de 

motorizare şi a mobilităţii generale şi al deţinerii portofoliul de date specifice au impus, în 

urma consultărilor cu reprezentanţii Primăriei Braşov, preluarea în primă etapă, a 

propunerilor ultimului PUG aprobat, urmată de amendarea cu câteva propuneri „de 

substanţă” care vor fi ulterior detaliate şi, după caz, confirmate prin documentaţii. 

Zona istorică „Braşovul Vechi” şi zona de rezervaţie de arhitectură „Cetate”, nucleu 

al dezvoltării municipiului Braşov, cu multe dotări generatoare de trafic, cu trama stradală 

datând, cu mici excepţii, încă din perioada medievală sunt acum străbătute de importante 

trasee de tranzit (străzile Stadionului, Lungă, de Mijloc, N. Iorga, I. Maniu, Eroilor, Şirul 

Livezii) şi de legături interzonale (străzile Stadionului, Lungă şi De Mijloc - în sistem de 

sensuri unice, Avram Iancu, Cuza Vodă, N. Bălcescu, I. Maniu, Eroilor, Şirul Livezii, 

Mureşenilor, Gh. Bariţiu, Şirul Gh. Dima, Poarta Şchei, G. Dinicu, N.Bălcescu, Castelului), 

pe majoritatea acestora desfăşurându-se şi transportul în comun. Aceste străzi principale şi 

cele ale reţelei secundare (formată din străzi înguste de categoria a III-a şi a IV-a, multe în 
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sisteme de sensuri unice) nu mai pot asigura desfăşurarea fluentă a circulaţiei rutiere în 

continuă creştere şi rezolvarea problemelor staţionării /parcării. 

Amploarea, importanţa şi complexitatea acestor zone fac strict necesară analizarea  

corelată a circulaţiei zonale cu dezvoltarea urbanistică şi a circulaţiei întregului oraş, pentru  

confirmarea/adaptarea soluţiile adoptate la nivel zonal. 

S-au reprezentat grafic străzile principale şi cele secundare, sistemele de sensuri 

unice, traseele mijloacelor de transport in comun (autobuze şi troleibuze), traseele pietonale, 

intersecţiile pentru care se propune amenajarea prin iniţierea de PUD-uri, parcările existente 

şi amplasamentele propuse pentru realizarea de parcaje subterane şi supraterane (realizabile 

tot în baza prescripţiilor unor documentaţii de tip PUD, asociate cu studii de impact de 

mediu şi de protecţia patrimoniului), traseele noi propuse în PUG  1999. 

 

CIRCULAŢIE AUTO 

- se menţin sistemele de sensuri unice actuale; 

- se propune amenajarea aleii Tiberiu Brediceanu cu două benzi carosabile (conf. 

PUG 1999), ca soluţie pentru asigurarea desfăşurării fluente a traficului rutier dinspre 

cartierele Prund, Groaveri şi Şchei spre b-dul Eroilor, în condiţiile insuficientei capacităţi de 

circulaţie a străzilor Poarta Şcheilor, N. Bălcescu şi Castelului. 

Se va avea în vedere şi varianta construirii unui tunel rutier pe sub Tâmpa. Soluţia 

acestuia, acordată principiilor protejării mediului, peisajului, spaţiilor plantate, ar degreva 

străzile mai sus menţionate de traficul de tranzit al autoturismelor, ar permite realizarea unui 

traseu pietonal, turistic între Parcul Central şi poalele Tâmpei, de-a lungul tuturor vestigiilor 

(ziduri, bastioane, porţi) ale fostei cetăţi, ar respecta vocaţia pietonală a aleii T. Brediceanu. 

- realizarea unui tunel rutier pe sub Tâmpa (conf. PUG 1999) care să realizeze 

legatura interzonală până la strada Valea Cetăţii; 

- iniţierea de PUD-uri pentru amenajarea unor intersecţii rutiere importante, în 

condiţiile restricţiilor specifice zonelor protejate (efectuarea de studii de impact şi avizări 

conform normelor legale în vigoare) şi ale prevederilor PUG-ului reactualizat. 

   

PARCARE 

- iniţierea de PUD-uri pentru realizarea de parcări subterane şi  supraterane pe 

amplasamentele propuse, cu posibilitatea taxăriii preferenţiale a rezidenţilor; 
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- pe străzile secundare se va permite parcarea autovehiculelor riveranilor care nu au 

posibilităţi de acces auto în incinte  şi se va încuraja realizarea de garaje în corpuri anexe 

fără valoare arhitecturală deosebită; 

-  se vor asigura locuri de parcare pentru persoanele cu handicap locomotor; 

-  se va interzice parcarea in spaţiile pietonale (străzi, pieţe, parcuri). 

  

 TRANSPORT ÎN COMUN 

-  se menţin traseele existente; 

- se propune dotarea parcurilor auto cu vehicule confortabile, mai puţin poluante, mai 

puţin consumatoare de energie, asigurarea ritmicităţii şi reamenajarea staţiilor, pentru 

asigurarea unui confort sporit de transport în comun, în vederea temperării traficului auto 

actual;  

 

  CIRCULAŢIE PIETONI 

- iniţierea de PUD-uri pentru amenajarea a doua pasaje pietonale subterane  (conf. 

PUG 1999) la intersecţia de fluxuri importante pietonale şi auto (documentaţiile urbanistice 

vor fi supuse studiilor de impact de mediu, în cazul în care se apreciază complexitatea 

lucrărilor ca factor pertubator de mediu); 

- amenajările pentru circulaţia pietonală vor asigura accesibilitatea pentru persoanele 

cu mobilitate redusă; 

- se va interzice realizarea şi amplasarea de mobilier urban care să stânjenească 

circulaţia pietonală. 

   

ACCESUL AUTO ÎN ZONA PIETONALĂ 

- se va permite accesul  auto în zonele pietonale: pompierilor, ambulanţelor, 

serviciilor de salubritate, pompelor funebre, medicilor veniţi la consultaţii, vehiculelor 

transportând rezidentţi cu handicap locomotor precum şi vehiculelor de aprovizionare cu 

mărfuri (conform reglementării locale a circulaţiei şi staţionării acestora). 

 

             SISTEME RUTIERE 

- materialele şi cromatica imbrăcăminţilor rutiere participă alături de faţadele 

clădirilor la realizarea coerenţei estetice şi a rapelului istoric, necesare zonelor protejate (se 

supun avizării serviciilor de urbanism ale primăriei); 

- pe străzile secundare (carosabil şi trotuar) şi în zonele pietonale sunt recomandate 

piatra naturală şi betonul cu tratamente speciale, cu calităţi antiderapante; 
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- prin combinarea de materiale, forme, culori se pot realiza delimitări funcţionale 

(carosabil, pietonal, parcaj, staţie TC); 

- străzile şi pieţele pietonale vor avea sistemele rutiere dimensionate să suporte 

circulaţia autovehiculelor în condiţiile menţionate mai sus.  

 

  SEMNALIZARE RUTIERĂ 

- se vor instala numai semnele obligatorii prevăzute de codul rutier şi cele justificate 

de condiţiile locale de siguranţă, pe cât posibil în mod grupat. 

  

 MARCAJE RUTIERE 

- cu respectarea prevederilor codului rutier, marcajele rutiere se vor aplica în 

situaţiile în care sunt impuse de intensitatea şi siguranţa circulaţiei. Astfel, pe unele străzi 

secundare, marcajele de delimitare a benzilor de circulaţie sunt utile doar în apropierea 

intersecţiilor. 

 

  ILUMINATUL STRADAL 

- iluminatul străzilor, în conceptul dorit de impresie vizuală nocturnă, trebuie să 

asigure o bună vizibilitate a carosabilului şi a trotuarelor, fiind recomandată punerea în 

evidenţă a traversărilor pietonale. 

 

 PROPUNERI PRIVIND ACTIVITĂŢILE ŞI FUNCŢIUNILE 

 

Revitalizarea urbană a zonei are în vedere  crearea premiselor pentru apariţia unor 

noi funcţiuni care lipsesc în prezent sau sunt slab reprezentate -  funcţiuni legate de viaţa 

culturală a oraşului, funcţiuni terţiare superioare (comerţ specializat şi comerţ de articole de 

lux, comerţ alimentar cu specific), funcţiuni de detentă şi loisir, asociate cu funcţiuni de 

cazare, funcţiuni legate de activităţi de socializare (tabere de creaţie, locuri de joacă pentru 

copii, spaţii publice de odihnă şi recreere). Este necesară mai buna întreţinere şi organizare a 

a spaţiilor verzi naturale sau amenajate, a spaţiilor verzi protejate, pentru sporirea 

atractivităţii acestora, pentru mai buna punere în valoare a condiţiilor naturale de relief, 

vegetaţie, faună, pentru perpetuarea legăturilor simbiotice dintre cadrul natural şi cel 

construit.  

În zona Braşovului vechi, de-a lungul străzii Avram Iancu se propune reconversia 

funcţională controlată a arealelor industriale degradate, către o mixtare funcţională (comerţ, 

servicii, locuire), în condiţiile respectării tuturor procedurilor legale în vigoare. 
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BILANŢ TERITORIAL  (în corelare cu zonificarea funcţională previzionată de PUG 

municipiul Braşov existent) 

 
ZONA ISTORICĂ 

“BRAŞOVUL VECHI” 

ZONA DE REZERVAŢIE DE 

ARHITECTURĂ „CETATE” 

Zona centrală şi de servicii 7,12 ha 10,72 ha 

Locuinţe  
Individuale  100,06 ha 38,64 ha 

Colective  4,15 ha - 

Zona spaţii verzi şi de 

agrement 
17,22 ha 21,61 ha 

Gospodarie comunală 2,68 ha 0,60 ha 

Zonă destinaţie specială 3,13 ha - 

Zonă căi de comunicaţie 28,62 ha 15,83 ha 

Zonă mixtă 13,40 ha - 

Zonă transporturi 0,94 ha - 

TOTAL  177,32 HA 87,40 HA 

 

 

 

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 

GOSPODĂRIREA APELOR  

Situaţia existentă 

1. Amenajarea bazinului hidrografic 

  

Zona studiată se află în centrul vechi al municipiului Braşov, la baza versanţilor 

muntoşi. Aceast poziţie favorizând apariţia fenomenului de inundaţie impune o studiere 

atentă a situaţiilor.  

Cauza naturală a producerii acestui fenomen o reprezintă precipitaţiile cu caracter 

torenţial – debit mare într-un timp scurt, precum şi precipitaţiile cu durată mare. 

Cauza antropică o reprezintă existenţa (la nivelul întregului municipiu) a unei reţele 

de canalizare a apelor meteorice subdimensionată şi lipsită de elemente filtrante care să 

reţină debitul solid antrenat de ploi. 
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Zona este pusă în pericol de inundare, ca urmare a inundaţiilor care se produc în 

cartierele învecinate astfel: 

 Prin cartierul Şchei, traversat de pâraiele Şchei şi Graft, care la ploi torenţiale 

este afectat de inundaţii; aceste inundaţii afectează şi cartierul vechi până la strada Lungă, în 

cartierul Bartolomeu; 

 Prin zona străzilor Nisipurile de Sus, Nisipurile de Jos, Varişte în care 

versanţii au pante abrupte şi canalizează scurgerile de apă spre strada Constantin 

Brâncoveanu; canalul pentru ape meteorice existent pe această stradă nu are capacitatea 

necesară preluării acestor debite , producând astfel inundaţii, care afectează uneori, parţial şi 

zona istorică studiată. 

 

2. Echiparea hidroedilitară 

2.1 Alimentarea cu apă 

Municipiul Braşov are ca surse de apă : 

 izvoare, cu un debit total de Qi = 155 l/s; 

 puţuri forate, cu un debit total de Qp = 2132,5 l/s. 

 sursă de suprafaţă prin acumularea Târlung, cu un debit apreciat la Qs =1800 l/s (cu 

posibilitate de mărire la 2200 l/s în 1999). 

În total se apreciază un debit la sursă de circa 4500 l/s. 

Zona studiată se alimentează cu apă potabilă din rezervoarele: 

 Cetăţuia, amplasat, în zona de joasă presiune, la cota 600m pe dealul Cetăţuia. 

Rezervorul este alimentat din acumularea Târlung şi din rezervorul Dealul Melcilor; 

 Dealul lui Lupan (3 x 5000m
3 

), amplasate în zona de joasă presiune, la cota 

608m. Rezervoarele sunt alimentate din frontul de captare Pejmer- Hărman; 

 Warthe (1x 100 m
3 

) amplasat în zona superioară de presiune, la cota 716 m. 

Rezervorul este un rezervor tampon, alimentat din reţeaua de distribuţie de apă a oraşului; 

 Tâmpa (1x 2000 m
3
), amplasat în zona de medie presiune, la cota 630 m. 

Rezervorul este alimentat din sursa Târlung şi din izvoarele Ciucaş şi Răcădău. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile în zona istorică este amplasată pe toată trama 

de străzi. Vechimea acesteia este de 70-80 de ani, ceea ce induce pierderi mari de apă 

potabilă, estimate la 35% din apa introdusă în reţea. 

Disfuncţiile principale ale sistemului de alimentare cu apă potabilă în zonă sunt: 
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 rezervorul Warthe nu are capacitate de înmagazinare corespunzătoare, ceea ce 

favorizează întreruperi în asigurarea alimentării cu apă în zona pe care o deserveşte; 

 întârzierea refacerii şi curăţării captărilor din izvoare, care asigură debite din ce în 

ce mai mici; 

 neaplicarea măsurilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de distribuţie a apei 

potabile în zonă. 

2.2 Canalizarea apelor uzate 

La nivelul municipiului, canalizarea apelor uzate se face în sistem divizor. 

Principalele colectoare care străbat zona istorică sunt: 

 colectorul E cu traseu  din cartierul Şchei – Centrul vechi, evacuarea apelor uzate 

făcându-se în colectorul A de pe strada 13 Decembrie. Lungimea este de 6,9 km; 

 colectorul F cu traseul pe străzile Republicii, Avram Iancu, evacuarea apelor 

făcându-se în colectorul C de pe strada Stadionului. Lungimea este de 3,9 km. 

 Colectorul G cu traseul pe străzile Mureşenilor şi Lungă. Lungimea este de 4 km. 

Reţeaua secundară a canalelor de ape uzate este pozată pe toate străzile zonei. O 

situaţie deosebită o reprezintă cartierul Şchei, unde există o zonă amonte de strada 

Învăţătorilor, care nu are reţea de canalizare. Evacuarea apelor uzate se face direct în valea 

Şchei şi canalul Graft, cu impact negativ, atât asupra mediului cât şi a zonelor din aval, 

respectiv zona centrului vechi, de interes pentru prezentul studiu. 

Propuneri 

1. Amenajarea bazinelor hidrografice 

Combaterea inundaţiilor care afectează municipiul, cu repercursiuni şi asupra zonei istorice 

se realizează prin executarea unor lucrări hodrotehnice specifice. Organele de administraţie 

locale au comandat un studiu prin care să se determine lucrările necesare combaterii 

inundaţiilor. În urma acestui studiu s-au propus următoarele: 

 lucrări de atenuare a viiturilor pe văile Şchei, Valea Seacă, Nisipului, Cetăţii, 

Răcădău, Aluniş, Şipot, Popii; 

 lucrări de reţinere a debitului solid antrenat în timpul viiturilor (baraje de înălţime 

mică, desnisipatoare). 

 lucrări de amenajare a albiilor cursurilor de apă (praguri, traverse, ziduri de 

sprijin) având ca rol consolidarea malurilor şi fundurilor de albii, dirijarea apelor 

pe un traseu convenabil; 

 lucrări de combatere a eroziunii solului şi de compensare a pantelor. 
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Conform propunerilor studiului realizat, au prioritate în realizarea acestor lucrări cartierele: 

 Şchei – Centrul Vechi 

 Valea Cetăţii 

Propunerile vor fi analizate în vederea realizării etapizate, cu ocazia refacerii PUG 

municipiul Braşov, ocazie cu care se vor lua în considerare toate implicaţiile asupra zonelor 

istorice. 

 

2. Echiparea hidroedilitară 

2.1 Alimentarea cu apă 

Conform documentaţiei ,,Reabilitarea reţelelor în sistemelor de alimentare cu apă potabilă 

în municipiul Braşov, pr.nr.32.033, întocmit de S.C.„PROIECT-Braşov S.A.”,îmbunătăţirea 

alimentării cu apă a tuturor consumatorilor din zona istorică va vea în vedere: 

(a) asigurarea înmagazinării volumului de apă potabilă necesară consumului prin: 

 realizarea unui nou rezervor cu capacitatea de 5000 m
3 

, amplasat în zona 

Warthe la o altitudine de 720 m. Alimentarea lui se va face prin pompare din rezervoarele 

existente în Poiana lui Lupan; 

 realizarea unui rezervor cu capacitatea de 5000 m
3
, care va asigura 

alimentarea cu apă în zona străzilor Lungă şi Horia,Cloşca şi Crişan. Rezervorul va fi 

alimentat tot din rezervoarele existente în Poiana lui Lupan. 

(b) reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile în cartierele Horia, Cloşca şi 

Crişan, şi în  Centrul istoric. 

2.2 Canalizare ape uzate 

Îmbunătăţirea colectării apelor uzate în zona istorică necesită: 

(a) prevederea unei reţele de canale colectoare ape uzate menajere ( L= 1.8 km, 

Dn= 300 mm) în cartierul Şchei, în amonte de strada Învăţătorilor; 

(b) preluarea apelor meteorice din cartierele Şchei şi Graft, care pot afecta şi zona 

istorică, printr-un canal colector existent de pe strada De Mijloc şi apoi în canalul Timiş; 

(c) modernizarea şi extinderea cu două decantoare radiale a staţiei de epurare 

existente (lucrare în curs).  

 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Situaţia existentă   
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Municipiul Braşov este alimentat cu energie electrică din Sistemul Energetic 

Naţional prin intermediul celor două staţii de sistem Braşov – 400/220/110 – 110/20/6 KV 

şi Drste (400/110 kv). Acestea alimentează staţiile 110/MT Batolomeu, Metrom, I.A. 

Braşov, Astra, Centru.  

Zona istorică „Braşovul Vechi” este racordată la staţia Braşov Centru. Reţeaua de 

medie tensiune a municipiului a fost dezvoltată în sistemul de puncte de alimentare 

racordate prin fidere de bază şi de rezerve la barele de medie tensiune ale staţiei de 

transformare. 

Punctele de alimentare la rândul lor, constituie sursa de alimentare pentru posturile 

de transformare ce deservesc reţelele de joasă tensiune. 

Reţeaua de medie tensiune lucrează la tensiunea de 6 KV şi este de tip subteran. 

Punctele de alimentare, punctele şi posturile de transformarea sunt de tip închis/ 

construcţii de zidărie îngropate în clădiri. 

Posturile de transformare de tip reţea (la care sunt racordate toate tipurile de 

consumatori) sau de tip abonat (deservesc unităţi economice, grupuri şcolare, unităţi 

hoteliere etc.). 

Reţelele de iluminat public sunt de tip subteran. Se utilizează lămpi cu vapori de 

mercur sau sodiu pozate pe stâlpi de beton sau metalici.  

 

Disfuncţionalităţi  

Majoritatea echipamentelor primare şi secundare din staţiile de transformare au o 

uzură fizică şi morală destul de evidentă. 

Reţelele de medie tensiune, de tip subteran, funcţionează încă la o tensiune 

inferioară tensiunii de 20 KV, trecerea la aceasta realizându-se etapizat.  

În unele zone, reţelele edilitare nu sunt sistematizate, ceea ce duce la perturbări în 

funcţionare, în condiţiile unor lucrări de intervenţie. 

În zona studiată sunt unele posturi de transformare în construcţie de zidărie, care, 

prin modul cum sunt amplasate în teritoriu prezintă unele disfuncţionalităţi din punct de 

vedere urbanistic. 

În această situaţie sunt posturile de transformare de pe strada Apolonia Hirscher (în 

apropiere de intersecţia cu str. Castelului) şi cel de pe strada N. Bălcescu.  
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Propuneri  

Pentru îmbuntăţirea alimentării cu energie electrică a zonei istorice (inclusiv zona 

Cetate) este necesară înfiinţarea unei noi staţii de transformare 110/20 KV. 

Apariţia unei noi staţii va trebui corelată cu trecerea posturilor de transformare la 

tensiunea de 20 KV, în loc de 6 KV cât este în prezent. 

Sunt necesare şi operaţii de amplificare a puterii unor posturi de transformare.  

Pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi de tip urbanistic, legate de amplasarea unor 

posturi de transformare în cabine de zidărie, propunem, fie desemnarea unor noi locaţii, în 

apropiere, fie trecerea lor în construcţii subterane pe actualul amplasament (cu respectarea 

prescripțiilor urbanistice și de mediu, în vigoare – PUD, studiu de impact, după caz).     

 

TELECOMUNICAŢII  

Municipiul Braşov este nod naţional pentru reţeaua magistrală de fibră optică a ţării. 

Centrala telefonică digitală de tip EWSD (Simens) are o serie de unităţi distante 

(Poiana Braşov, Predeal). 

În municipiul Braşov, la o populaţie de 310.000 locuitori sunt cca. 90.000 abonaţi 

(grad de telefonizare 30 %). 

Reţeaua telefonică urbană este de tip subteran (fibră optică) şi urmăreşte trama 

stradală principală. Pe arterele secundare reţeaua este de tip aerian şi este pozată pe stâlpi 

folosiţi şi de reţeaua electrică. 

 

ALIMENTARE  CU  GAZE  NATURALE  ŞI  ENERGIE  TERMICĂ 

« BRAŞOVUL VECHI » 

Analiza critică a situaţiei existente 

Municipiul Braşov este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte 

magistrale 3 DN 700 mm Mediaş – Bucureşti prin intermediul a trei staţii de reglare – 

măsurare,  predare : SRMP 1 – Bartolomeu, SRMP 2 – Calea Zizinului, SRMP 3 – 

Ghimbav. 

Din SRMP 1 Bartolomeu pleacă două conducte de medie presiune : DN 600 şi DN 

500 mm. Din conducta de repartiţie de medie presiune DN 600 mm sunt alimentaţi 

consumatorii casnici şi cei din sectorul terţiar prin intermediul staţiilor de reglare de sector 

(SRS) ale oraşului. De asemenea, sunt alimentaţi şi consumatorii importanţi dotaţi cu 
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centrale termice proprii (în principal spitale şi întreprinderi amplasate în interiorul oraşului) 

prin intermediul unor staţii de reglare- măsurare (SRM) separate.  

Capacitatea proiectată a SRS şi SRM racordate la conducta de medie presiune DN 

600 mm este  de 220.500 m
3
N/h. 

La conducta DN 500 mm şi la conductele de medie presiune care pleacă din 

celelalte SRMP sunt racordaţi  consumatorii de pe platformele industriale ale oraşului 

(inclusiv centralele termice de zonă şi cele de cvartal), precum şi CET Braşov. 

Zona istorică « Braşovul vechi », este constituită din clădiri realizate în perioade 

diferite de timp, astfel încât sistemele de alimentare cu caldură sunt diferite : în general 

locală, la clădirile vechi şi centrală, la clădirile mai noi, realizate după primul război 

mondial, precum şi la consumatorii importanţi (clădiri colective, clădiri din sectorul terţiar, 

clădiri industriale). 

Alimentarea cu gaze naturale constituie un factor de prim ordin pentru asigurarea 

unui grad de confort cât mai apropiat de cel corespunzător pentru locuitorii zonei, ceea ce 

contribuie la asigurarea continuităţii locuirii în zonă, precum şi  la întreţinerea clădirilor (ca 

locuinţe sau în cadrul sectorului terţiar) în special a celor a căror vechime este mai mare.  

În comparaţie cu alimentarea centralizată cu căldură din Sistemele de alimentare 

centralizate cu energie termică (SACET), alimentarea cu gaze ocupă mai puţin spaţiu de 

amplasare, aspect foarte important în zonele cu străzi înguste sau denivelate (strada De 

Mijloc) şi clădiri vechi unde reţelele nu pot fi amplasate prea aproape de fundaţiile clădirilor 

fără a le periclita stabilitatea şi unde nu pot fi respectate distanţele minime de amplasare 

între reţele, fără luarea unor măsuri suplimentare de protecţie.  

De asemenea, în special în ultimii 15 ani, utilizarea gazelor naturale permite o mai 

mare flexibilitate în alegerea echipamentelor utilizate pentru încălzire, prepararea apei calde 

menajere şi prepararea hranei, gama acestor echipamente putând fi adaptată la diversele 

puteri termice necesare, la spaţiile de amplasare şi la diversele posibilităţi de evacuare a 

gazelor de ardere. 

Principala condiţie a utilizării gazelor naturale în zonele în care se află cldiri şi 

rezervaţii istorice şi de arhitectură o constituie faptul că atât reţelele de alimentare, cât şi 

instalaţiile interioare trebuie să fie executate şi exploatate cu foarte mare atenţie, iar acolo 

unde nu pot fi îndeplinite condiţiile de montare impuse de normele tehnice specifice să fie 

luate măsuri compensatorii pentru eliminarea riscurilor pentru persoane, dar şi pentru 

clădiri.  
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Este de remarcat faptul că, datorită experienţei îndelungate în utilizarea gazelor, 

precum şi a modului corect de executare, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor de 

distribuţie şi a celor interioare, în general în municipiul Braşov şi, în special în zona istorică 

studiată a « Braşovului vechi » nu s-au produs incidente majore datorate utilizării incorecte 

a  gazelor naturale. 

În zona istorică « Braşovul vechi », care a generat prezentul PUZ, consumatorii 

sunt alimentaţi cu gaze naturale în proporţie de aproape 100%, conductele de distribuţie de 

presiune redusă fiind pozate pe toate stărzile, cu excepţia porţiunilor de stradă unde  aceasta 

nu a fost necesară datorit modului de amplasare a  clădirilor sau în zonele de capăt ale 

străzilor spre Cetăţuia.  

Pe unele dintre străzi (strada De Mijloc, str. Avram Iancu, str. A.I.Cuza) sunt 

amplasate şi conducte de repartiţie de medie presiune care alimentează SRS sau SRM, astfel 

încât pe aceste artere sunt amplasate trei conducte. În conformitate cu normele tehnice în 

vigoare, conducta de medie presiune este amplasată pe partea dinspre stradă a conductei de 

presiune redusă. 

Iniţial, reţeaua de distribuţie de gaze a fost  realizată din ţevi de oţel, protejate 

contra coroziunii. Pe măsura expirării duratei normale de viaţă, aceste conducte sunt 

înlocuite cu conducte din polietilenă de înaltă densitate (PEID), care prezintă avantajul unei 

rezistenţe ridicate la coroziune, precum şi al unei montări cu număr mic de îmbinări şi, 

astfel, a reducerii numărului de răsuflători, ceea ce conduce la creşterea  substanţială a 

siguranţei în exploatare.    

Pe strada Lungă, strada de Mijloc şi str. A.I.Cuza  conductele de distribuţie de gaze 

sunt amplasate pe ambele laturi ale străzilor, ceea ce reprezintă un mare avantaj, atât din 

punct de vedere al execuţiei branşamentelor şi al intervenţiei asupra lor, cât şi al faptului că 

se limitează traversarea conductelor de gaze peste colectoarele de canalizare, micşorându-se 

astfel pericolul infiltrării gazelor naturale în aceste conducte.  

Pe strada De Mijloc aceasta este singura soluţie în alimentarea cu gaze naturale, 

având în vedere denivelarea între cele două laturi ale străzii, aspect caracteristic deosebit al 

acestei artere. 

Colectarea canalizărilor interioare de la clădiri prin intermediul  căminelor cu 

depozit şi sifonare amplasate în curţile interioare ale imobilelor asigură o gardă hidraulică 

suplimentară pentru evitarea pătrunderii în clădiri a unor eventuale infiltraţii de gaze 

naturale în conductele de racord de canalizare ale respectivelor cladiri. 
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Datorită faptului că  în multe dintre imobilele din zona veche locuieşte un număr 

mare de familii, este necesară  montarea unui număr relativ mare de contoare, care se face în 

general în gangurile de acces în curţile imobilelor. Montarea posturilor de reglare, cât şi a 

contoarelor în acest spaţiu asigură condiţii ideale, gangul fiind aerisit permanent,  protejat 

împotriva intemperiilor şi, de asemenea, se evită montarea contoarelor în apropierea 

ferestrelor sau în zone unde ar altera caracterul istoric al clădirilor sau al decoraţiilor 

acestora. Prin montarea posturilor de reglare şi a contoarelor în ganguri se evită şi aspectul 

inestetic al conductelor, vopsite în galben,  prin care sunt racordate aceste contoare. 

În ceea ce priveşte modul de încălzire al clădirilor de locuinţe, sunt utilizate fie 

sobele, fie centralele termice murale sau centralele termice de pardoseală (acestea din urmă 

pentru capacităţi instalate mai mari, în structura lor compactă fiind inglobat atât cazanul, cât 

şşi boilerul, vasul de expansiune şi pompele de circulaţie).  

Pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere la clădirile colective din zona 

Stadionului, a clădirilor din sectorul terţiar (Casa Armatei, Consiliul Municipal, Teatrul 

Dramatic, Spitalele ORL si Oftalmologie, de Pediatrie, TBC, grădiniţe, şcoli. etc) şi a 

cladirilor industriale încă, parţial, funcţionale (fabrici de produse zaharoase, de stofe, de 

pielărie şi încălţăminte, de tricotaje, etc) există centrale termice proprii acestor consumatori, 

centrale dotate cu echipamente destul de moderne, cu randament ridicat şi grad redus de 

poluare. 

La unii consumatori, agenţii termici produşi sunt specifici utilizărilor tehnologice 

ale respectivilor consumatori : abur de medie şi joasă presiune, apă fierbinte. De asemenea, 

orarul de funcţionare este în funcţie de procesele tehnologice în care sunt utilizaţi aceşti 

agenţi termici. 

Unii dintre aceşti consumatori importanţi sunt deserviţi şi de staţii de reglare- 

măsurare proprii racordate la conductele de repartiţie de medie presiune de pe străzile 

învecinate. 

La clădirile de locuit edificate în perioada interbelică şi de după cel de-al doilea 

raăzboi mondial, încălzirea se face de la centrale termice proprii. alimentate pe gaze 

naturale, echipate cu cazane cu automatizare mai mult sau mai puţin complexă. Aceste 

centrale individuale sunt întreţinute în bune condiţiuni de proprietarii lor, având în vedere 

necesitatea asigurării unei funcţionări sigure, dar şi reducerea consumului de combustibil. 

La centralele termice care deservesc consumatorii importanţi, ca şi la centralele 

termice individuale, evacuarea gazelor de ardere nu constituie o problemă, aceasta fiind 
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realizată prin coşuri de zidărie sau  metalice care nu creează disconfort vizual având în 

vedere faptul că au fost realizate odată cu clădirea deservită şi nu au fost adăugate ulterior. 

Pentru cladirile mai vechi, încălzirea cu sobe prezint avantajul că, prin tirajul pe 

care îl realizează, asigură schimburile de aer din încăperi odată cu aerul de ardere şi, de 

asemenea, inerţia termică a acestui sistem de încălzire este în concordanţă cu inerţia termică 

mare a pereţilor clădirilor. 

Este de menţionat faptul că, la aceste clădiri,  racordarea centralelor termice murale 

la coşurile din zidărie existente creează pericolul ca, prin condensarea gazelor de ardere pe 

traseul coşului, (din cauza randamentului ridicat al arderii şi a scăderii temperaturii gazelor 

de ardere), apa rezultată să treacă prin pereţii olanelor, antrenând funinginea depusă şi 

rezultată din utilizarea timp de sute de ani a combustibilului solid şi pe care nici cea mai 

atentă curăţare nu o poate  îndepărta. Aceast umezire continuă, cu miros neplăcut, iese prin 

pereţii interiori, dar şi exteriori, acolo unde coşurile sunt amplasate la calcan, şi coloraţia 

cafenie nu poate fi îndepărtată prin nici o metodă.  

Soluţiile sunt  constituite din  montarea kiturilor concentrice cu « ventuză » pentru 

priza de aer şi evacuarea gazelor de ardere, montarea de coşuri metalice izolate termic la 

exterior sau căptuşirea la interior a coşurilor existente cu tuburi rigide (nu extensibile) din 

aluminiu sau oţel inoxidabil, agrementate tehnic, evitându-se astfel şi pătrunderea gazelor 

de ardere şi a apei rezultate din condensare în încăperi. 

Fiecare dintre aceste soluţii prezintă inconveniente din punct de vedere al poluării 

cu gaze de ardere a zonei de evacuare, respectiv estetice, iar ultima soluţie nu poate fi 

folosită la coşurile existente, inclusiv prin faptul că micşorează secţiunea de evacuare a 

gazelor. 

Soluţia acceptabilă în cazul clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală o constituie  

kiturile concentrice cu « ventuză » pentru aspiraţia aerului şi evacuarea gazelor de ardere, 

dar cu condiţia  montării  astfel încât să nu constituie o sursă de disconfort pentru locatarii 

ale căror ferestre  se află amplasate în apropierea acestor kituri.(inclusiv pentru proprietarii 

centralelor), în special pentru perioada de vară când se prepară apa caldă menajeră. Un alt 

avantaj îl constuie faptul că nu este nevoie de orificii speciale pentru aspiraţia aerului 

necesar arderii, ceea ce elimină curenţii de aer din încăperi. 

Distanţele minime indicate pentru montarea acestor kituri sunt : 

 2,10 m faţă de nivelul de călcare 

 0,50 m lateral faţă de marginea unei ferestre 
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 0,60 m faţă de marginea inferioară a ferestrei de la nivelul de deasupra 

 0,60 m faţă de alt kit amplasat la acelaşi nivel 

 0,30 m faţă de cornişa clădirii. 

Este de subliniat faptul că în zona istorică studiată nu sunt vizibile astfel de 

dispozitive de evacuare a gazelor de ardere, acestea fiind montate spre curţile interioare ale 

imobilelor. 

Înlocuirea conductelor a căror durata normală de viaţă este expirată, cu conducte 

din PIED, amplasarea posturilor de reglare, a contoarelor, precum şi a kiturilor de la 

centralele termice murale în zone care să nu fie vizibile din stradă, întreţinerea instalaţiilor 

interioare de gaze naturale reflectă grija cu care sunt realizate instalaţiile de alimentare cu 

gaze naturale în municipiul Braşov şi, în special, în zona istorică « Braşovul vechi ».. 

 

Propuneri 

Zona istorică « Braşovul vechi » este o zonă care trebuie păstrată  cu cât mai puţine 

schimbări ale construcţiilor şi cadrului ambiental, iar noile adăugiri, inerente dezvoltării 

urbanistice trebuie să se încadreze în stilul cladirilor din vecinătate şi să pună în valoare 

zonele de amplasare. 

Din punct de vedere al asigurării încălzirii şi alimentării cu gaze naturale, acestea se 

întrepătrund şi intercondiţionează reciproc. Echipamentele moderne permit o adaptare a 

soluţiilor de încălzire la fiecare consumator, cu condiţia respectării normelor tehnice în 

vigoare, precum şi a aspectului faţadelor şi ţesutului urban din zonă  

Înlocuirea conductelor din oţel cu durata de viaţă expirată cu conducte din PEID 

trebuie să reprezinte şi pe viitor o preocupare permanentă a DISTRIGAZ SUD S.A. – 

Sucursala Braşov. Se creează astfel condiţiile pentru realizarea unei distribuţii  fiabile, cu 

mai puţine puncte de îmbinare şi astfel, cu pericol  redus de apariţie a scurgerilor de gaze şi, 

implicit, de producere a unor evenimente nedorite. 

Se propune ca, acolo unde este posibil, să se realizeze   prelungirea conductelor 

care sunt capăt de reţea, realizându-se astfel buclarea reţelelor de distribuţie de presiune 

redusă. 

Montarea posturilor de reglare şi a contoarelor în zonele de acces în curţi sau în 

ganguri, precum şi în firide sau retrageri ale faţadelor  permite citirea contoarelor, 

întreţinerea posturilor de reglare şi se evită acumularea de gaze care ar putea apărea din 

pierderile tehnologice ale acestor echipamente. 
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              În ceea ce priveşte instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale, în 

prevederile Normelor tehnice NT-DPE-01/2004 pentru proiectarea şi executarea sistemelor 

de alimentare cu gaze naturale se precizează următoarele: „Pentru cazul în care geamurile au 

o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, termopan etc.) se 

monteazî obligatoriu detectoare automate de gaze, cu limita inferioară de sensibilitate 2% 

CH4 în aer, care acţioneazî asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu 

gaze naturale al arzătoarelor. În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi 

redusă la 0,02 m
2
 pe m

3
 de volum net de încăpere”. Această prevedere este valabilă pentru 

toate spaţiile în care se montează aparate care utilizează gazele naturale, inclusiv bucătăriile.  

Utilizarea ferestrelor cu geam termoizolan tip termopan la bucătării, la încăperile 

proprii sau cu altă destinaţie în care sunt montate centralele termice, precum şi montarea 

şemineelor în camerele de zi impune montarea obligatorie a acestui tip de detectoare 

automate de gaze naturale şi, de asemenea, realizarea şi dimensionarea corectă a orificiilor 

de admisie a aerului de ardere. 

Se recomandă ca detectorul de gaze să pună în funcţiune şi un semnal luminos şi 

sonor pentru alertarea  locatarilor. 

În conformitate cu prevederile aceloraşi Norme tehnice, încăperile în care se 

montează aparate consumatoare de gaze naturale trebuie să aibă un anumit volum şi o 

suprafaţă vitrată corespunzătoare, aceste aparate putând fi montate în bucătărie, balcon, 

vestibul, în subsol sau la alt nivel unde nu blochează căile de evacuare a persoanelor. 

La coşuri  se va evita montarea de dispozitive de dirijare a fumului, care, prin 

ruginire, se pot deteriora şi pot obtura orificiul de evacuare a gazelor de ardere.  

In ceea ce priveşte reabilitarea termică a clădirilor monumente istorice, de 

arhitectură sau care fac parte din zone construite protejate, acestora nu li se aplică 

prevederile actelor normative în vigoare, fiind menţionate în principal următoarele prevederi 

explicite : 

 DIRECTIVA 2002/91/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 

CONSILIULUI EUROPEI din 16 decembrie 2002 privind performanţa energetică a 

clădirilor unde la art. 4, alin. 3 se arată: „Statele membre pot hotărî nestabilirea sau 

neaplicarea cerinţelor specificate în paragraful 1 (asigurarea stabilirii cerinţelor de bază 

pentru performanţa energetică) pentru următoarele categorii de clădiri: 
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- clădiri şi monumente protejate prin lege ca făcând parte dintr-o zonă protejată datorit 

ăarhitecturii sau a istoricului lor special, unde respectarea cerinţelor ar altera în mod 

inacceptabil caracterul sau aspectul acestora”. 

 LEGEA nr. 372 / 13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

unde la art. 8, alin. a) şi b) se menţionează: „ Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică 

următoarelor categorii de clădiri:  

- clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, 

conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar 

aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior, 

- clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios. 

 NORMATIVUL C 107/1-1997 privind calculul coeficienţilor globali de 

izolare termică la clădirile de locuit, la  nota la Anexa 3  se arată că valorile rezistenţelor 

minime Rmin ale elementelor de construcţie pe ansamblul clădirii, „La clădirile existente 

care urmează a fi reabilitate şi modernizate, valorile din tabel au caracter de recomandare”.  

 NORMATIVUL C 107/2-1997 privind calculul coeficientului global de 

izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit la subcapitolul 1.1 se 

arată :  „Prevederile prezentului normativ … au caracter de recomandare pentru amenajări 

sau modernizări ale clădirilor existente”.   

Dacă montarea termoizolaţiei pe exterior este inacceptabilă, dar şi imposibil din 

cauza necesităţii păstrării nealterate a faţadelor, montarea pe suprafeţele interioare ale 

pereţilor exteriori ar fi nocivă atât pentru clădire, cât şi pentru locatari din cauza formării 

condensului şi a mucegaiului între stratul de izolaţie termic şi perete, fenomen amplificat de  

lipsa hidroizolaţiei la fundaţiile clădirilor şi a eventualei montări a ferestrelor cu geam 

termoizolant tip termopan. 

Montarea geamurilor termoizolante tip termopan reduce infiltraţiile de aer din 

exterior, dar pentru asigurarea unui număr corespunzător de schimburi de aer care să 

elimine CO2 şi vaporii de apă degajaţi de locatari trebuie realizată o ventilare corectă, prin 

deschiderea ferestrelor la intervale mai dese de timp. 

Pentru asigurarea unei ventilări corespunzătoare există o serie de dispozitive care 

trebuie montate în pereţii exteriori şi care micşorează aportul de aer proaspăt  în funcţie de 

creşterea vitezei vântului sau îl măresc în funcţie de creşterea umidităţii interioare a aerului 

în încăperi. 
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Cea mai importantă soluţie de reabilitare termică a clădirilor cu caracter istoric o 

constituie reabilitarea sistemelor de încălzire locală sau centrală. 

Montarea la sobele de teracotă de arzătoare automatizate de uz casnic pentru 

gaze combustibile prin ardere turbojet în plăci ceramice poate contribui, conform 

prospectelor,  la reducerea consumului de gaze cu până la 40% în condiţiile utilizării unui 

sistem de automatizare complet care asigură : 

 Întreruperea alimentării cu gaze când se detectează lipsa de oxigen, lipsa 

tirajului natural, când scade presiunea gazelor în reţea 

 Protecţia la aprinderi accidentale 

 Funcţionarea la presiune constantă 

 Aprinderea piezoelectrică fără conectare la reţeaua electrică 

 Posibilitatea reglării temperaturii ambiante 

Puterea termică nominală a acestui tip de arzătoare este de 6,5 şi 8 kW. 

O alt soluţie pentru încălzire locală o constituie utilizarea aparatelor de încălzire 

cu gaze ( numite si convectoare cu gaze sau radiatoare cu gaze) cu cameră de ardere 

etanşă, fiind racordate direct la exterior pentru evacuarea gazelor de ardere şi pentru priza de 

aer proaspăt,  ceea ce permite utilizarea acestora inclusiv în dormitoare sau în băi. Astfel de 

aparate au randamente de peste 90%, fiind echipate cu schimbătoare de căldură din aliaj pe 

bază de aluminiu sau oţel inoxidabil, aprinderea este piezoelectrică şi sunt dotate cu 

ventilatoare cu mai multe trepte de viteză. Priza de aer şi orificiul pentru evacuarea gazelor 

de ardere trebuie amplasate cu aceleaşi restricţii tehnice, estetice şi de protecţie a mediului 

ca şi kiturile centralelor termice murale. 

În ceea ce priveşte instalaţiile interioare de încălzire centrală,  acestea trebuie să 

fie individuale pentru fiecare unitate de locuit, având în vedere caracteristicile 

echipamentelor actuale, precum şi necesitatea contorizării individuale a consumului de 

combustibil în funcţie de confortul termic dorit, programul de utilizare şi posibilităţile 

financiare ale ocupanţilor. Faţă de încălzirea locală cu sobe sau convectoare, încălzirea 

centrală este recomandabilă întrucât împiedică apariţia condensului datorat diferenţei de 

temperatură între diversele încăperi şi asigură o încălzire corespunzătoare şi a încăperilor cu 

degajări ridicate de umiditate : bucătării şi băi. 

Montarea corpurilor de încălzire cu volum mic de apă (radiatoare din oţel sau 

aluminiu) este posibilă la clădirile vechi, cu pereţi groşi, cu inerţie termică mare şi la care 
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încălzirea poate fi întreruptă o perioadă mai lungă de timp fără scăderea semnificativă a 

confortului termic. 

Deoarece instalaţiile de apartament sunt lăsate să funcţioneze la temperatura de 

gardă sau sunt oprite în perioadele de neocupare a clădirilor, este necesară o amplificare a 

puterii termice instalate a surselor cu circa 40% pentru reîncălzirea pereţilor şi eliminarea 

senzaţiei de « radiaţie rece » cauzată de diferenţa mare între temperatura aerului interior şi 

aceea a elementelor de construcţie perimetrale. 

O atenţie deosebită trebuie acordată vaselor de expansiune ale centralelor termice 

murale în primul rând prin verificarea capacităţii acestora ân concordanţă cu volumul de apă 

al instalaţiei deservite şi, de asemenea, pentru a se evita depunerea de mâl sau alte impurităţi 

pe conducta de siguranţă dintre schimbătorul de căldură de încălzire  gaz de ardere – agent 

termic. 

Este important de subliniat că fiecare utilizator final (beneficiar) trebuie să respecte 

cerinţele Prescripţiei tehnice ISCIR PT A1 – 2002 – „Cerinţe tehnice privind utilizarea 

aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi” publicat în Monitorul Oficial nr. 674 din 

11 sept. 2002 privind:  

 montarea / instalarea,  

 punerea în funcţiune (PIF – ul),  

 service-ul şi repararea,  

 verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării,  

 garanţia şi siguranţa în exploatare,  

 exploatarea. 

Pentru aceasta, fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, 

autorizarea făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi 

periodic, cel puţin o dată la 2 ani. 

În ceea ce priveşte aparatele de condiţionare a aerului tip SPLIT, unităţile 

exterioare sunt vizibile pe unele din faţadele principale sau laterale ale unor clădiri. 

Soluţia constă în utilizarea la maxim a capacităţii aparatelor, inclusiv  prin mărirea  distanţei 

de amplasare a  unităţii exterioare faţă de cea interioară până aproape de lungimea şi 

denivelarea maxime indicate de producător, astfel încât unităţile exterioare să nu fie vizibile 

din stradă. 

Echipamentele utilizate pentru instalaţiile de încălzire centrală, gaze naturale  şi 

climatizare trebuie să fie omologate şi agrementate de către organismele abilitate din 
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România, în conformitate cu prevederile HGR 622/2004 şi HGR 796/2005 privind stabilirea 

condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, fiind interzisă utilizarea 

echipamentelor la mâna a doua, chiar dacă acestea au fost agrementate iniţial conform 

normelor UE. 

În concluzie, alimentarea cu gaze naturale pentru încălzire, prepararea apei calde 

menajere şi prepararea hranei în zona istorică  «Braşovul vechi» este corespunzătoare, atât 

din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere estetic, al protejării aspectului 

clădirilor şi al ansamblului arhitectonic. 

Pentru păstrarea pe viitor a aspectului clădirilor şi zonei istorice se impune 

utilizarea de echipamente cât mai performante, la nivelul tehnicii mondiale,  care să permită 

eliminarea impactului vizual al instalaţiilor, dar şi să asigure un confort corespunzător 

locatarilor pentru a locui şi îngriji clădirile pe care le ocupă şi, totodată, să reducă la mimim 

poluarea mediului. 

 

« CETATE » 

Analiza critică a situaţiei existente 

Condiţii generale identice din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale de la 

nivelul municipal sunt menţionate în cazul zonei rezervaţiei de arhitectură „Cetate”. 

Alimentarea cu gaze naturale rămâne, totodată şi sursa cea mai eficientă pentru sistemele de 

încălzire şi preparare a apei calde menajere, fiind o soluţie care ocupă cel mai puţin spaţiu 

aşa cum este necesar într-un ţesut dens, cu clădiri vechi, aşa cum se prezintă situaţia de faţă.  

Principala condiţie  a utilizării gazelor naturale în zonele în care se află clădiri şi 

rezervaţii istorice şi de arhitectură o constituie faptul că atât reţelele de alimentare, cât şi 

instalaţiile interioare trebuie să fie executate şi exploatate cu foarte mare atenţie, iar acolo 

unde nu pot fi îndeplinite condiţiile de montare impuse de normele tehnice specifice să fie 

luate măsuri compensatorii pentru eliminarea riscurilor pentru persoane, dar şi pentru 

clădiri.  

Ca şi în cazul analizat anterior,  datorită experienţei îndelungate în utilizarea 

gazelor, precum şi a modului corect de executare, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor de 

distribuţie şi a celor interioare, în zona studiată a rezervaţiei de arhitectură « Cetate » nu      

se cunosc incidente majore datorate utilizării gazelor naturale. 

Şi în aria analizată, consumatorii sunt alimentaţi cu gaze naturale în proporţie de 

aproape 100%, conductele de distribuţie de presiune redusă fiind pozate pe toate străzile, cu 
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excepţia porţiunilor de stradă unde  aceasta nu a fost necesară datorită modului de amplasare 

a  clădirilor. 

Pe unele dintre străzi (str. Nicolae Blcescu, şirul Beethoven, str. Băilor) sunt 

amplasate şi conducte de repartiţie de medie presiune care alimentează SRS sau SRM, astfel 

încât pe unele artere sunt amplasate trei conducte. În conformitate cu normele tehnice în 

vigoare, conducta de medie presiune este amplasată pe partea dinspre stradă a conductei de 

presiune redusă. 

Iniţial, reţeaua de distribuţie de gaze a fost  realizată din ţevi de oţel, protejate 

contra coroziunii. Pe măsura expirării duratei normale de viaţă, aceste conducte sunt 

înlocuite cu conducte din polietilenă de înaltă densitate (PEID), care prezintă avantajul unei 

rezistenţe ridicate la coroziune, precum şi al unei montării cu număr mic de îmbinări şi, 

astfel, a reducerii numărului de răsuflători, fapt care conduce la creşterea  substanţiaăl a 

siguranţei în exploatare.    

Pe str. Mureşenilor şi pe str. Nicolae Bălcescu conductele de distribuţie de gaze 

sunt amplasate pe fiecare latură a străzii, ceea ce prezintă avantajul execuţiei facile a 

branşamentelor şi al intervenţiei asupra lor, cât şi al faptului că se limitează traversarea 

conductelor de gaze peste colectoarele de canalizare, micşorându-se astfel pericolul 

infiltrării gazelor naturale în conductele de canalizare.  

Colectarea canalizărilor interioare de la cladiri prin intermediul  căminelor cu 

depozit şi sifonare amplasate în curţile interioare ale imobilelor asigură şi aici o gardă 

hidraulică suplimentară.  

Este necesară  montarea unui număr mare de contoare, fapt care se realizează, în 

general, în gangurile de acces în curţile imobilelor. Montarea posturilor de reglare, cât şi a 

contoarelor în acest spaţiu asigură condiţii bune, evitându-se alterarea caracterul istoric al 

clădirilor sau al decoraţiilor acestora şi apropierea de ferestre a contoarelor. Prin montarea 

posturilor de reglare şi a contoarelor în ganguri se evită şi aspectul inestetic al conductelor 

de racordare, vopsite în galben. 

În ceea ce priveşte modul de încălzire al clădirilor de locuinţe, este adoptat acelaşi 

sistem cu sobe sau cu centrale termice murale sau de pardoseală (acestea din urmă pentru 

capacităţi instalate mai mari).  

Încălzirea cu sobe prezintă avantajul că, prin tirajul pe care îl realizează, îşi asigură 

aerul de ardere prin infiltraţii în încăperi şi, de asemenea, inerţia termică a acestui sistem de 

încălzire este în concordanţă cu inerţia termică mare a clădirilor. 
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Pentru evitarea inconvenientelor menţionate anterior, referitoare la umeziri şi 

coloraţii neplăcute ale coşurilor se recomandă şi aici montarea kiturilor concentrice cu 

« ventuză » pentru priza de aer şi evacuarea gazelor de ardere, montarea de coşuri metalice 

izolate termic la exterior sau căptuşirea la interior a coşurilor existente cu tuburi rigide din 

aluminiu sau oţel inoxidabil, agrementate tehnic, evitându-se astfel şi pătrunderea gazelor 

de ardere şi a apei rezultate din condensare în încăperile caselor. Se apreciază că soluţia 

trebuie să ţină seama ca montarea kiturilor menţionate să aibă în vedere ca să nu constituie o 

sursă de disconfort pentru locatarii ai căror ferestre sunt dispuse în apropierea acestor 

dispozitive.  

Distanţele minime indicate pentru montarea acestor kituri sunt : 

 2,10 m faţă de nivelul de călcare 

 0,50 m lateral faţă de marginea unei ferestre 

 0,60 m faţă de marginea inferioară a ferestrei de la nivelul de deasupra 

 0,60 m faţă de alt kit amplasat la acelaşi nivel 

 0,30 m faţă de cornişa clădirii 

Este de subliniat faptul că în zona rezervaţiei de arhitectură nu sunt vizibile astfel 

de dispozitive de evacuare a gazelor de ardere, acestea fiind montate spre curţile interioare 

ale imobilelor. 

Înlocuirea conductelor a căror durată normată de viaţă este expirată, amplasarea 

posturilor de reglare, a contoarelor, precum şi a kiturilor de la centralele termice murale, 

întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale reflecta aceeaşi grijă pentru realizarea  

instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale specifică municipiului Braşov, respectiv zonei 

„Cetate”.  

Propuneri 

Zona de rezervaţie de arhitectură « Cetate » trebuie păstrată cu cât mai puţine 

schimbări ale construcţiilor şi cadrului ambiental. 

În aceste condiţii,. echipamentele moderne facilitează soluţii de înălzire adaptate la 

fiecare consumator, cu condiţia respectării normelor tehnice în vigoare. 

Se propune ca, acolo unde este posibil, să se realizeze  prelungirea conductelor care 

sunt capăt de reţea, realizându-se astfel buclarea reţelelor de distribuţie de presiune redusă. 

Montarea posturilor de reglare şi a contoarelor în zonele de acces în curţi sau în 

ganguri  permite citirea contoarelor, întreţinerea posturilor de reglare, precum şi evitarea  

acumularilor de gaze care ar putea apărea din pierderile tehnologice ale echipamentelor. 
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Se va lua în considerare că şi aici, cea mai importantă soluţie de reabilitare termică 

a clădirilor cu caracter istoric o constituie reabilitarea sistemelor de încălzire locală sau 

centrală. 

Se menţin prescripţii identice şi în ceea ce priveşte realizarea instalaţiilor interioare 

de încălzire centrală, utilizarea aparatelor de condiţionare a aerului, respectiv achiziţionarea, 

montarea şi utilizarea echipamentelor utilizate pentru încălzire centrală, alimentare cu gaze 

naturale şi climatizare.  

În concluzie, alimentarea cu gaze naturale pentru încălzire, prepararea apei calde 

menajere şi prepararea hranei în zona de rezervaţie de arhitectură „Cetate” îndeplineşte 

şi/sau oferă condiţiile îndeplinirii unui confort de exploatare a construcţiilor corespunzător 

şi asigurării protecţiei  patrimoniului construit. Se impune utilizarea de echipamente 

performante, la nivelul tehnicii actuale,  care să permită, atât reducerea impactului vizual al 

instalaţiilor, cât şi asigurarea  protecţiei mediului înconjurător.  

 

REGLEMENTĂRI  NORMATIVE CU RELEVANŢĂ ÎN DOMENIUL     

INFRASTRUCTURILOR TEHNICO-EDILITARE 

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările 

ulterioare;  

 Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor – M.O. 1144/ 

19.12.2005 

 SR 8591–1997  Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane 

executate în săpătură 

 Normele tehnice NT-DPE-01/2004 pentru proiectarea şi executarea sistemelor 

de alimentare cu gaze naturale –M.O. 173 bis/27.11. 2004 

 Prescripţia tehnică ISCIR PT A1–2002 - Cerinţe tehnice privind utilizarea 

aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. – M.O. 674/11.11. 2002  

 Normativul I 13–2002 pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire centrală. 

 Normele generale din 1996 şi cele specifice de protecţie a muncii.  

 

Distanţele minime dintre conductele subterane de gaze  naturale  şi  diferite 

instalaţii, construcţii sau obstacole  

Conform Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale NT-DPE-01/2004 
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Nr. 

crt. 
Instalaţia, construcţia sau obstacolul 

Distanţa minimă în 

[m] de la conducta 

de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în 

[m] de la conducta 

de gaze din oţel de: 

pj pr pm pj pr pm 

1 Clădiri cu subsoluri sau terenuri 

propuse pentru construcţii 

1 1 2 2 2 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0.5 1 1,5 1,5 2 

3 Canale pentru reţele termice, canale 

pentru instalaţii telefonice 

0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 

4 Conducte de canalizare 1 1 1,5 1 1 1,5 

5 Conducte de apă, cabluri electrice de 

forţă, cabluri telefonice montate direct în 

sol  şi căminele acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, telefonice 

şi canalizare, cămine subterane în 

construcţii independente 

0,5 0,5 1 1 1 1 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct în 

pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei 

fundaţiilor clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire. 

Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de 

calea ferată electrificată şi/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă 

tensiune. 

 

 PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MEDIU 

 

Obiectivul valorificării cadrului natural şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu 

vizează propuneri de valorificare a cadrului natural prin amenajări naturale sau antropice în 

spaţiile disponibile, cu precădere pe Dealul Cetăţuiei, Dealul Warthe şi Tâmpa., în paralel 

cu măsuri şi propuneri ferme de limitare a riscurilor, disconfortului şi agresiunilor pe care 

anumite activităţi antropice le creează. În acest sens se impune realizarea activităţilor de 

întreţinere, protejare, conservare, regenerare/valorificare a cadrului zonelor protejate în 

limitele stricte ale legislaţiei şi reglementărilor în vigore, referitoare la toate tipurile de 

probleme ce influenţează aceste acţiuni. Se vor lua măsuri pentru adaptarea oricăror soluţii 

la specificul mediului cărora li se aplică şi pentru verificarea acestora, după caz, prin 

realizarea unor studii de impact adecvate.   
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Propuneri privitoare la spaţiile plantate 

Menţinerea funcţiilor spaţiilor plantate este esenţială pentru funcţionarea 

corespunzătoare a ecosistemelor urbane. Măsurile urgente pentru îmbunătăţirea situaţiei 

existente trebuie să vizeze următoarele aspecte:  

- oprirea degradării spaţiilor plantate existente, prin îngrijirea şi paza acestora 

împotriva actelor de vandalism; 

- sancţionarea severă a agenţilor economici sau a persoanelor fizice care folosesc 

spaţiile plantate pentru activităţi comerciale, parcări sau depozitarea necontrolată 

a deşeurilor; 

- înlocuirea speciilor de plante care nu se adaptează la condiţiile locale; 

- înlocuirea arborilor a căror perioadă de vegetaţie a fost depăşită şi a celor uscaţi; 

- adaptarea speciilor de arbori funcţie de condiţiile microclimatice urbane pentru 

evitarea costurilor suplimentare de întreţinere sau a riscurilor de inadaptare; 

- întreţinerea stratului ierbaceu din peluzele cu arbori şi aranjamentele florale; 

- păstrarea echilibrului între suprafeţele cu acces nelimitat şi cele cu acces limitat 

şi interzis, precum şi între suprafeţele verzi şi cele construite; 

- eliminarea suprafeţelor disfuncţionale (fără dotări, cu insecuritate, cu depozite 

necontrolate de deşeuri, etc.); 

- creşterea suprafeţelor ocupate de vegetaţia arborescentă şi arbustivă. 

 

Propuneri privind prevenirea/eliminarea poluării fonice 

Efectele poluării fonice sunt multiple şi depind în mare măsură de intensitatea 

zgomotului, precum şi de frecvenţa şi durata la care este supus omul. Scăderea auzului, 

starea de oboseală, stresul, slăbirea atenţiei etc. sunt câteva din efectele cele mai frecvente 

pe care le are poluarea fonică asupra oamenilor. 

 Pentru reducerea nivelului mediu al sunetului în arealul analizat şi pentru limitarea 

efectelor acestuia în proximitate se recomandă: 

- perfecţionarea organizării şi dirijării circulaţiei pentru asigurarea fluenţei 

traficului şi evitarea opririlor repetate; 

- limitarea nivelului mediu al sunetului la sursele fixe din interiorul zonei (terase, 

restaurante, etc.) la limite tolerabile de marea majoritate a vizitatorilor (maxim 75 dB(A) la 

sursă) şi sancţionarea agenţilor economici care nu respectă aceste reguli; 
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- desfiinţarea unităţilor de alimentaţie publică sau a instalaţiilor de agrement care 

produc un disconfort major rezidenţilor din proximitate. 

- evitarea apariţiei unor noi surse de zgomot  

 

Propuneri privind atenuarea/combaterea poluării aerului 

Poluarea aerului nu reprezintă o problemă deosebită în cadrul zonei studiate. Cu toate 

acestea se impune: 

- -creşterea exigenţei privind starea tehnică a autovehiculelor ce tranzitează zona; 

- -îmbuntăţirea sistemului de salubrizare, în special pe arterele cu trafic foarte 

intens; 

- -îmbuntăţirea managementului traficului rutier, responsabil de cea mai mare 

pondere din noxele eliminate în aer. 

 

 

Propuneri privind riscurile naturale şi tehnogene/antropice 

  Pentru limitarea efectului acestora, precum şi a altor categorii de riscuri naturale se 

impune: 

- evitarea eliminării vegetaţiei forestiere în zonele cu pante mari şi creşterea 

gradului de acoperire cu arbori pentru întărirea terenurilor aferente şi protecţia lor 

la eroziune 

- fixarea terenurilor existente, predispuse la alunecări, prin taluzări, realizări de 

ziduri de sprijin, armarea pământului pe anumite zone. 

- adaptarea speciilor de arbori la caracteristicile climatului; 

- îndepărtarea arborilor uscaţi sau a acelora care pot prezenta risc pentru traficul 

pietonal şi rutier. 

 

Propuneri privind gestionarea deşeurilor  

Pentru realizarea unui management eficient al deşeurilor se propun următoarele 

măsuri: 

 Clasificarea si monitorizarea atentă a volumelor şi tipurilor de deşeuri generate de 

zonele funcţionale, în conformitate cu Legea Mediului. 
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 Perfectarea sistemelor de colectare diferenţiată (dupa tipul deşeurilor) pentru a 

eficientiza colectarea materialelor reciclabile precum şi diminuarea cantităţilor de deşeuri 

care se descarcă la groapa de gunoi.  

 Practicarea unor tarife de salubrizare avantajoase pentru persoanele fizice şi 

juridice care aplică regulile sistemelor de colectare diferenţiată şi aplicarea unor tarife 

majorate celor care nu respectă regulile acestor sisteme. 

 Autorizarea centrelor de colectare a deşeurilor în vederea reciclării, funcţie de 

natura deşeurilor generate de zonele funcţionale, precum şi dimensionarea, amplasarea 

acestora în funcţie de cantităţile de deşeuri estimate a fi generate. Se recomandă amplasarea 

acestora în afara limitelor zonelor protejate şi a zonei centrale. 

 Realizarea unei colaborări între societăţile care asigură serviciile de salubrizare, 

societăţile autorizate pentru colectarea de deşeuri reciclabile precum şi societăţile autorizate 

pentru reciclarea efectivă a acestor deşeuri. 

 Monitorizarea şi controlul circulaţiei deşeurilor în baza coroborării datelor 

Agenţiei Locale de Mediu şi a raportărilor agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea 

şi reciclarea deşeurilor, în cadrul compartimentelor specializate din Prefectură şi Primărie, 

conform cadrului legislativ . 

 Supravegherea spaţiilor de limită, precum şi a zonelor izolate pentru evitarea 

concentrării necontrolate de deşeuri. 

 

5. CONCLUZII FINALE PRIVIND ABORDAREA PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL „CETATE” – „BRAŞOVUL VECHI” 

 

             Aşa cum rezultă din toate analizele, diagnozele şi propunerile prezentate, elaborarea 

PUZ pentru zonele construite protejate „Cetate” şi „Braşovul Vechi” reprezintă un demers 

complex, menit să determine: 

 O atitudine logică şi responsabilă faţă de nişte teritorii încărcate de semnificaţii 

aferente unuia din cele mai mari şi importante municipii din România, a cărui 

bogată istorie îl încarcă cu un potenţial, deopotrivă remarcabil, sub aspect 

economic, cât şi  cultural; 

 Un act de reglementare a controlului dezvoltării areale, bazat pe o sumă de 

prescripţii sistematizate în funcţie de interesul pentru conservarea şi 

valorificarea patrimoniului construit şi natural aferent; 



 47 

 O acţiune de simplificare a procesului general de autorizare a construirii în 

zonele menţionate, în condiţiile în care protecţia patrimoniului nu constituie o 

frână în dinamica dezvoltării zonale sau municipale, ci o atracţie catalizatoare a 

acesteia prin stimularea unui proces investiţional decent. 

          Prin însumarea rezultatelor analizelor menţionate s-au verificat, în primul rând 

limitele celor două zone, comparându-se cu cele stabilite iniţial prin PUG municipiu Braşov. 

Învăluitorile finale sunt precizate pe limite parcelare, iar pentru operaţionalizarea 

documentaţiilor s-a stabilit ca zona „Cetate” să fie integral abordată cu un grad ridicat de 

protecţie (areal cu pronunţate caracteristici medievale), în timp ce zonei „Braşovul Vechi” 

să i se instituie grade diferenţiate de protecţie (mai accentuată în arealul aferent străzii Lungi 

cu importante amprente medievale, în cel aferent Dealului Cetăţuia, în zona mediană cu 

caracter unitar de urbanizare pe plan prestabilit,în  zona verde centrală amenajată, de 

articulare între cele două unităţi urbanistice; restul terenului afectat de destructurări variate 

va fi supus unui regim mai relaxat de reglementare, în care accentul se va pune pe  

restructurare coerentă). 

           Fiecare din cele două zone mari protejate se subîmpart în Zone Istorice de Referinţă - 

ZIR (respectiv Subzone Istorice de Referinţă – SIR) reprezentând unităţi teritoriale cu o 

omogenitate de trăsături morfologice, funcţionale, estetice. Structurarea lor este rezultatul 

suprapunerii analizelor tematice realizate în vederea surprinderii realiste a caracterului 

complex al teritoriului.  Regulamentul le diferenţiază prin tipuri de utilizări şi intervenţii 

admise. (Vezi planşele anexate cu împărţirile schematice ale celor două zone în ZIR-uri şi 

SIR-uri).  

         Regulamentul prevede: 

 Protecţia şi conservarea clădirilor cu valoare clasată sau recenzată; 

 Reorganizări spaţiale în zone libere sau destructurate, în logica existentului vecin, 

promovând o integrare activă a noului şi evitând cu desăvârşire pastişele; 

 Protecţia şi revitalizarea/reorganizarea, după caz, a  spaţiilor plantate clasate sau 

neclasate şi a altor spaţii cu valoare ambientală; 

 Asanări şi/sau completări în zone dens construite cu respectarea unor reguli şi 

servituţi: 

 Reorganizări ale unor spaţii care au o altă funcţiune dominantă decât locuirea; 
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 Posibile diversificări ale ocupării terenurilor prin relotizări, cu respectarea 

prevederilor logice şi legale.  

       Regulamentul este însoţit de un ghid sumar de orientare privind principalele 

caracteristici ale fondului construit existent, menit să prefigureze un posibil îndrumar pentru 

reabilitarea construcţiilor, adresabil populaţiei/investitorilor care vor iniţia demersuri în 

acest sens. Nu în ultimul rând, se impune menţionat că, după aprobarea documentaţiei, 

gestionarea zonelor protejate va trebui să ţină cont de necesitatea: 

 Atentei supravegheri a zonelor protejate (sub aspectul întreţinerii, securităţii 

patrimoniului, etc.) de către serviciul de urbanism al primăriei şi alte servicii conexe 

cu atribuţii complementare; 

 Verificării conformităţii oricărui proiect pentru autorizare de construire cu 

prescripţiile reglementare de către persoane competente; 

 Corelării dispoziţiilor generale cu prescripţiile legale privind toate competenţele de 

avizare.  
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