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PROIECT
HOTĂRÂRE NR.......  /

privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru 

atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa......................... .
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 31136/23.03.2022, şi 

Raportul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică nr.31136/1/23.03.2022, se supune spre 

analiză, verificare şi aprobare atestarea Municipiul Făgăraş ca staţiune turistică de interes local şi 

depunerea documentaţiei întocmită în acest sens la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 
Turism şi Profesii Liberale

Având în vedere adresa nr. 58457/11.11.2021 a Municipiului Făgăraş prin care se solicită acordul 

Instituţiei Prefectului în vederea declanşării procedurilor de atestare ca staţiune turistică de interes local;

Văzând avizul favorabil emis de Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov sub nr. 19640 din 19.01.2021 

şi înregistrat la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.3027/27.01.2022,

Potrivit art.l, art.2, art.3, art.4, art 7 şi art.9 din HG nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor 

şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38, art. 39 

alin.(l), lit. a)-d) şi alin. 2 din OG nr. 58 / 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, cu modifocările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin.(l), alin (2) lit.b) şi lit.d), alin (4) lit.e), lit.f), alin.(7), lit j), lit r); art 139 alin 

(1); art.196 alin.(l), lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă depunerea documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 

Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Flotărâri a Guvernului României pentru atestarea 

Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local.

Art.2.Se aprobă criteriile obligatorii şi suplimentare de atestare a staţiunii turistice de inters local, Anexa 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Se aprobă fişa staţiunii de interes local -  Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă documentaţia intitulată "Monografia Turistică a Municipiului Făgăraş din judeţul 

Braşov", Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Făgăraş din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului 

Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului în vederea 

exercitaţii controlului cu privire la legalitate.
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AVIZAT PRIMAR 

GHEORGHE SUCACIU
Nr. 31136/1/23.03.2022 

Repartizat pentru avizare 

la comisia

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş privind aprobarea depunerii 

documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în 

vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune 

turistică de interes local

Prin Adresa nr. 58457/11.11.2021 se solicită acordul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov în vederea 

declanşării procedurilor de atestare a Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local.

Prin adresa nr. 19640/19.01.2022, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr.3027/27.01.2022 Instituţia 

Prefectului - Judeţul Braşov, emite acordul favorabil în vederea declanşării procedurilor de atestare ca 

staţiune turistică de interes local a Municipiului Făgăraş.

Conform principiului autonomiei locale, menţionat în Codul Administrativ aprobat prin

O.U.G.nr.57/03.07.2019, autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dpretul ca, în 

limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi ale administraţiei publice locale.

Potrivit art. 1 din HG nr. 852/2008 atestarea ca staţiune turistică de interes local a unei localităţi se 

realizează dacă aceasta dispune de resurse naturale şi antropice şi îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre 

categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 

şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului.

Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.

Potrivit art. 4 din HG nr. 852/2008 autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului pentru 

întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la 

anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă:

a) monografia turistică;
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b) documentaţiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate şi aprobate conform 

competenţelor prevăzute în anexa_nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul 

local aferent acestuia şi/sau, după caz, planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;

c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile turistice 

de interes local;

d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei 

determinat de resursele turistice de care dispune.

Documentele se regăsesc ataşate prezentului proiect de hotărâre.

Potrivit art. 7 din H.G nr.852/2008 localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes local, în cazul 

nostru, vor fi semnalate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiune 

pentru o mai bună informare a turiştilor, pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare 

a resurselor turistice locale.

Potrivit art.9, alin.(3) din HG nr. 852 / 2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 

staţiunilor turistice, veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local şi 

promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.

Avantajele atestării Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local extrase potrivit art. 38 şi 

art. 39 din O.G nr. 58/1998 modificată si completată, privesc următoarele aspecte :

- realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului;

- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate de către Ministerul Turismului pentru dezvoltarea funcţiei 

turistice şi promovarea produsului turistic propriu;

- ameliorarea şi protecţia mediului înconjurător prin măsuri şi programe speciale, care vizează asigurarea 

şi încurajarea dezvoltării funcţiei turistice, elaborate de Ministerul Turismului în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.

Statul sprijină şi încurajează libera iniţiativă în domeniul promovării şi dezvoltării activităţii de turism şi, 

îndeosebi, în stimularea şi atragerea turiştilor străini în România, precum şi în dezvoltarea activităţii 

staţiunilor turistice, prin:

a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul 

trimiterilor medicale în staţiunile turistice balneare;

b) organizarea de acţiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât şi pe plan extern prin birourile 

de promovare turistică din străinătate şi ataşaţii de turism;

c) concesionarea, în condiţiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al 

statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în 

zonele stabilite ca priorităţi prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;

d) susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale 

acestora, pentru finanţarea documentaţiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte



studii de specialitate, precum şi a lucrărilor de execuţie aferente programelor şi obiectivelor de investiţii 

în turism.”

Municipiul Făgăraş are o istorie bogată şi numeroase obiective turistice care, puse eficient în valoare pot 

face din Municipiul Făgăraş una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din România.

Atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local, presupune o procedură complexă, 

însă necesară pentru a pune în valoare şi a promova punctele forte ale zonei noastre :

1. Principalele obiective turistice :

- Cetatea Făgăraşului -  cel mai important monument al Făgăraşului, unul dintre cele mai mari din ţară

şi simbolul unui areal istoric şi etnografic reprezentativ pentru România;

- Muzeul Ţării Făgăraşului;

- Statuia „Doamna Stanca” şi Statuia „Badea Cârţan”;

- Sinagoga;

- Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime;

- Biserica Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae;

- Biserica Romano-Catolică şi Mănăstirea Franciscanilor;

- Biserica Evanghelică din Piaţa Republicii;

- Biserica Reformată.

2. Vizibilitatea în plan turistic la nivel naţional:

- Zona Ţării Făgăraşului - declarată ”Destinaţia Anului 2020 în România”

fhttps://www.destinatiaanului.ro/tara-fagarasului-destinatia-anului-2020-in-romania/j

3. Centrul geografic al României:

- Titulatură oferită în baza studiului efectuat de Prof.Univ.Dr.Ing. Alexandru Boroiu şi confirmată de 

Centrul Naţional de Cartografie din cadrul ANCPI.

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor locale, la satisfacerea 

cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul 

colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul 

proiect de hotarare

Faţă de cele de mai sus, vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de hotărâre 

cu privire la aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 

Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea 

Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local.

Nr. crt Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data S^iţmătura

1 Arhitect Şef Boer Liliana 23.03.2022

2 Şef Serviciu Hârţoagă Ioana 23.03.2022

3 Consilier CNIPT Forsea Diana Elena 23.03.2022

4 Consilier CNIPT Motoc Cristina 23.03.2022
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Nr. 31136/23.03.2022

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş privind aprobarea 

depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi 

Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea 

Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local

Prin Adresa nr. 58457/11.11.2021 se solicită acordul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov în 

vederea declanşării procedurilor de atestare a Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes 

local. Prin adresa nr.19640/19.01.2022, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr.3027/27.01.2022 

Instituţia Prefectului - Judeţul Braşov, emite acordul favorabil în vederea declanşării procedurilor 

de atestare ca staţiune turistică de interes local a Municipiului Făgăraş.

Conform principiului autonomiei locale, menţionat în Codul Administrativ aprobat prin 

O.U.G.nr.57/03.07.2019, autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale 

dpretul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date 

prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale.

Potrivit art. 1 din HG nr. 852/2008 atestarea ca staţiune turistică de interes local a unei 

localităţi se realizează dacă aceasta dispune de resurse naturale şi antropice şi îndeplineşte 

cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului. Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii 

stabilit în condiţiile legii.

Potrivit art. 4 din HG nr. 852/2008 autorităţile administraţiei publice locale transmit 

Ministerului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-tip, 

potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care 

trebuie să cuprindă: a) monografia turistică; b) documentaţiile de urbanism în perioada de 

valabilitate, avizate şi aprobate conform competenţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
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respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia şi/sau, după caz, planul 

urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) fişa staţiunii turistice, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile turistice de interes local; d) studii şi documente care să 

argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care 

dispune.

Documentele se regăsesc ataşate prezentului proiect de hotărâre.

Municipiul Făgăraş are o istorie bogată şi numeroase obiective turistice care, puse eficient în 

valoare pot face din Municipiul Făgăraş una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din România 

Avantajele atestării Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local sunt extrase din 

Ordonanţa 58/21.08.1998 modificată si completată art.38 şi art.39, alin.(l), lit a), lit b), lit c) şi lit 

d) şi alin.(2).

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor 

locale, la satisfacerea cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea 

coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a 

unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare

Faţă de cele de mai sus, vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre cu privire la aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului 

României pentru atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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Anexa 1 la HCL............... nr,

Nr.
crt.

Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice Staţiune de interes local

Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului

1. Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi X

2.

Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi 
valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, 
lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de 
vedere calitativ şi cantitativ

X

3.
Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, 
hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz

X

Accesul şi drumurile spre/în staţiune

4. Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie
X

5.
Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau 
autogara care o deserveşte Utilităţi urban-edilitare

X

Utilităţi urban -edilitare

6.
Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport 
pentru urgenţe medicale

X

7.
Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe 
medicale X

8. Punct farmaceutic X

9. Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă X

10. Apă curentă X

11. Canalizare X

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


12. Energie electrică X

Structuri de primire turistice şi de agrement

13.
Număr minim de locuri în structuri de primire turistice 
clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 
3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor

Un număr total de 341 
locuri în structuri de 
primire turistice cu 
funcţiuni de cazare 
clasificate, dintre care 
263 locuri clasificate 
la categoria 3 stele 
(77,13%);

14.
Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să 
dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - 
salvamar şi posturi de prim ajutor.

Nu este cazul

15. Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de 
salvare montană - salvamont.

Nu este cazul 
Municipiul Făgăraş nu 

este localitate montană şi 
pe raza administrativ- 

teritorială a acestuia nu 
se află trasee montane 

şi/sau pârtii de schi

16. Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări 
(drumuri pietonale, locuri de promenadă)

X

17. Terenuri dejoacă pentru copii X

Informare şi promovare turistică

18.
Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de 
orientare şi informare, tipărite pe suport electronic sau web 
site

X

19. Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi 
a zonei

X

Nr.
crt. Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice Punctaj acordat

1. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv 
vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care 10



deserveşte staţiunea turistică.
2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10

3. Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: 
bancă, schimb valutar, agenţie de turism 10

4.
Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală 
egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în 
staţiune

30

5. Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform 
normelor legale în vigoare 20

6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea 
resurselor minerale terapeutice

0
Nu este cazul

7. Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii 
construite, săli pentru întreţinere (fitness) 10

8. Parc amenajat 30

9. Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă 
este cazul

0
Nu există niciun traseu 

turistic montan omologat 
care să înceapă de pe 

teritoriul administrativ al 
municipiului Făgăraş

10. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, 
dacă este cazul Nu este cazul

11. Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement 
nautic, tenis, fotbal etc.) 15

12.

Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii 
pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel 
puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport 
pe cablu corespunzătoare.

0
Nu e cazul

13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu 
caracter de repetabilitate pe bază de calendar 30

14. Centre de informare şi promovare turistică, cu personal 
permanent care să deservească exclusiv centrul 30

15.
Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de 
informare şi promovare turistică

0
Nu este cazul

16. Canalizare centralizată 50
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ANEXA nr. 2 la HCL......... /.

FIŞA STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES LOCAL

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai

jos prezentate.

Nr.
crt.

Criterii obligatorii de 
atestare a staţiunii 

turistice

f ' * - . :
Criterii'
obliga

torii

0 ( Sunt - 
îndepli- ţ 

nite 
Da/Nu

Observaţii

Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului

1
Amplasarea într-un 
cadru natural fără factori 
poluanţi

X Da

Documente referitoare la calitatea aerului:
1. Strategia de menţinere a calităţii aerului în 

municipiul Făgăraş pentru perioada 2020- 
2024, aprobată prin HCL nr. 147 / 2020

2. Indicii de măsurare a calităţii aerului în timp 
real (Real-time Air Quality Index) şi a 
nivelului de poluare a aerului (Air Pollution 
Level) în municipiul Fagăraş, în anul 2020;

3. Planul de menţinere a calităţii aerului în 
judeţul Braşov, 2018-2022, care cuprinde 
măsuri sau proiecte aprobate inclusiv pentru 
municipiul Făgăraş, având următoarele 
coduri:

• T2-3-pag. 253;
• T6-2 -  pag. 257;
• E l-4-pag. 258;
• E3.-2 -pag. 261;
• A2-4-pag. 263;
• A2-6 -  pag. 264;
• A2-7 -  pag. 264;

http://www.primaria-fagaras.ro
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• T2-3 -  pag. 266;
• T6-2-pag. 270;
• El-4 -pag. 273;
• E3-2-pag. 275;
• A2-4 -  pag. 279;
• A2-6 -  pag. 279;
• A2-7 -  pag. 279;
• A2-8 -  pag. 279.

2

Existenţa studiilor şi 
documentelor care atestă 
prezenţa şi valoarea 
factorilor naturali de 
cură (ape minerale, 
nămol, lacuri 
terapeutice, saline, 
bioclimat etc.) din punct 
de vedere calitativ si 
cantitativ

X Da

Publicaţii despre bioclimat (biodiversitate şi 
ecosisteme):
1. John D. C. Linnell, Bjom Kaltenbom, Yennie 

Bredin, Jan Ove Gjershaug, „Evaluarea
biodiversităţii din Munţii Făgăraş,
România ”, 2016, Norvegian Institute for 
Nature Research (NINA), Report 1236, 90 pp

2. John D. C. Linnell, Bjom P. Kaltenbom, 
„Analiza serviciilor ecosistemice din Munţii 
Făgăraş, România”, 2016, Norvegian 
Institute for Nature Research (NINA), Report 
1251, 37 pp

3

Constituirea perimetrelor 
de protecţie ecologică, 
hidrogeologică şi 
sanitară a factorilor 
naturali de cură, în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare, 
după caz

X Da

Situri Natura 2000 care cuprind teritoriul 
administrativ al municipiului Făgăraş:
1. Situl de importanţă comunitară (SCI) „Oltul 

Mijlociu -  Cibin -  Hârtibaciu ” (cod 
ROSCI0132);

2. Situl de protecţie specială avifaunistică (SPA) 
„Avrig -  Scorei -  Făgăraş ” (cod 
ROSPA0003);

3. Situl de protecţie specială avifaunistică (SPA) 
„Podişul Hârtibaciului” (cod ROSPA0099).

Accesul şi drumurile spre/în staţiune

4
Drum rutier modernizat 
şi marcat cu semne de 
circulaţie

X Da
• Principalele intrări în municipiul Făgăraş se 

fac din DN 1, dispre Braşov şi dinspre Sibiu. 
Muncipiul Făgăraş este conectat de

http://www.primaria-fagaras.ro
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localităţile învecinate prin patru drumuri 
judeţene, respectiv: de comuna Harseni prin 
DJ 104B, de comuna Recea prin DJ 104C, de 
comuna Şoarş prin DJ 104 D şi de comuna 
Şona prin DJ 104 J.

• Fostul drum tehnologic, folosit în timpul 
execuţiei lucrărilor de regularizare a cursului 
Oltului, drumul judeţean DJ 104L a fost 
clasat în 2006, ca drum naţional cu 
indicativul "Varianta ocolitoare (nord) a 
municipiului Făgăraş", având o lungime de 
5,930 km şi racordări la drumul naţional DN 
1, la poziţiile km 232+324 şi 236+820.

• Atât drumul naţional, cât şi cele judeţene care 
străbat municipiul Făgăraş sunt modernizate 
şi marcate cu semne de circulaţie.

• în ceea ce priveşte străzile municipiului, 
conform bazelor de date statistice Tempo 
Online ale Institutului Naţional de Statistică, 
din cei 62 de km de străzi orăşeneşti, 51 de 
km, respectiv, peste 80% sunt modernizate.

5

Transport în comun între 
staţiunea turistică şi gara 
sau autogara care o 
deserveşte

X Da

• Gara este situată în municipiul Făgăraş, pe Str. 
Negoiu nr. 1, de unde se poate utiliza 
transportul feroviar operat de CFR sau Regio 
Călători către majoritatea centrelor urbane din 
ţară. Cea mai importantă magistrală feroviară 
care străbate municipiul Făgăraş este M200 
Braşov -  Arad -  Ungaria.

• Serviciul public de transport din subordinea 
Primăriei Făgăraş, asigură transportul local de 
persoane pe 2 trasee care străbat municipiul, 
Linia 1 asigurând legătura cu gara.

• Alţi operatori privaţi care asigură transportul 
rutier de persoane din Făgăraş în alte localităţi 
sunt: Transbus Codreanu, Flixbus, Trans

http://www.primaria-fagaras.ro
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Polosam, Emmalines, Trans Fam Tursitic, 
Starcof, Apetrans, Erick Trans, Axi Tours, 
Raz Travel etc.

• Transporturile rutiere de mărfuri se fac prin 
intermediul operatorilor: Atlassib, ATB 
International, SC Just Corn S.R.L.

Utilităţi urbane -  edilitare

6
Punct de prim ajutor şi 
mijloc de transport 
pentru urgenţe medicale

X Da

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş 
acordă servicii ambulatorii de specialitate, 
servicii de spitalizare de zi sau continuă sau 
servicii paraclinice în următoarele specialităţi: 
anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, 
pediatrie, chirurgie generală, obstetrică- 
ginecologie, medicină de laborator, radiologie -  
imagistică medicală. în cadrul spitalului, este 
asigurată asistenţa medicală de urgenţă prin 
intermediul compartimentului de primiri urgenţe 
(CPU), accesibil persoanelor cu ajutorul 
autoturimului propriu sau cu transportul în 
comun, Linia 1.

7 Punct farmaceutic X Da

Conform bazelor de date statistice Tempo Online 
ale Institutului Naţional de Statistică, pe 
teritoriul municipiului Făgăraş, există 12 
farmacii, dintre care 1 în proprietate publică şi 
11 în proprietate privată

8
Amenajarea şi 
iluminarea locurilor de 
promenadă

X Da

A

In municipiul Făgăraş există următoarele locuri 
de promenadă amenajate şi iluminate:
• Promenada din jurul Cetăţii Făgăraş
• Promenada de pe malul râului Olt
• Piaţa Republicii
• Monumente istorice : Ansamblul Cetăţii 

Făgăraş, Statuia Doamna Stanca, Statuia 
Badea Cârţan, Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, 
Biserica Ortodoxă Sf.Treime, Biserica 
Ortodoxă Sf. Ierarh Nicolae (brâncovenească),

http://www.primaria-fagaras.ro
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Casa Ionochentie Micu Klein, Biserica 
romano-catolică şi Mănăstirea Franciscanilor, 
Biserica Reformată, Biserica Evanghelică.

în prezent, sunt în implementare următoarele
proiecte de amenajare a unor zone de promenadă
/ recreere în municipiul Făgăraş:
• Proiectul „Modernizarea şi pietonizarea 

zonei centrale Făgăraş ”, cofinanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, cu o 
valoare totală de peste 45.000.000 lei, a fost 
demarat la finalul anului 2019 şi se va 
finaliza la finalul anului 2023. Câteva 
obiective ale proiectului vizează 
modernizarea infrastucturii pietonale, inclusiv 
prin amenajarea unor spaţii verzi şi iluminat 
stradal şi pietonal. Este prevăzută 
pietonizarea străzilor Tăbăcari, Republicii 
(laturile sud şi est ale pieţei Republicii) şi o 
secţiune din strada Mihai Viteazul şi 
amenajarea unor spaţii verzi pe străzile 
Republicii, Bulevardul Unirii, Mihai Viteazul 
şi Mihai Eminescu, precum şi terenurile 
aferente Parcului Cetate şi Casei de Cultură. 
Iluminatul stradal şi pietonal va fi modernizat 
şi extins pe străzile Bulevardul Unirii, 
Republicii, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu 
şi Tăbăcari.

• Proiectul,,Integrare socială prin dezvoltarea 
activităţilor cultural-educative şi recreative 
în municipiul Făgăraş ”, cofinanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării 
oraşelor mici şi mijlocii, a fost demarat la în

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


i

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FÂGÂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

anul 2021 şi se va finaliza la finalul anului 
2023. Proiectul prevede modernizarea 
Parcului Regina Maria prin construcţia / 
extinderea / modernizarea următoarelor 
facilităţi: o parcarea cu spaţiu 
multifuncţional; 2 locuri dejoacă pentru copii 
cu vârste între 1 şi 3 ani şi pentru copii cu 
vârste între 3 şi 15 ani; reabilitarea podului 
pietonal peste pârâul Berivoi, amenajarea 
malului lacului; amenajarea unei scene în aer 
liber şi reabilitarea drumului de acces. 
Totodată, proiectul prevede reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură, inclusiv cu 
trotuare de gardă.

• Proiectul,,Amfiteatru în locul fostei Terase 
Litoral ”, din spatele statuii D-na Stanca, 
finanţat din bugetul local, prin programul 
Bugetare Participativă, a fost demarat în anul 
2021. Proiectul presupune reamenajarea 
zonei într-un amfiteatru cu mini-scenă şi 
gard de protecţie în zona lacului, pentru 
desfăşurarea activităţilor cultural-educative, 
sportive şi extraşcolare.

9 Apă curentă X Da

Municipiul Făgăraş dispune de sistem de 
alimentare cu apă potabilă, acesta fiind în proces 
de reabilitare şi extindere. Principalele surse 
pentru alimentarea cu apă potabilă sunt apele 
subterane. Conform informaţiilor furnizate de 
operatorul SC APA CANAL SIBIU SA, reţeaua 
de distribuţie a apei potabile din municipiu este 
în lungime de 118,7 km, cu 37 km mai lungă 
decât în urmă cu 5 ani. Astfel, în prezent, 
aproximativ 99% din străzile municipiului sunt 
racordate la reţeaua de alimentare cu apă 
potabilă.

http://www.primaria-fagaras.ro
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10 Canalizare X Da

Municipiul Făgăraş dispune de sistem de 
canalizare, acesta fiind în proces de reabilitare şi 
extindere. Conform informaţiilor furnizate de SC 
APA CANAL SIBIU SA, reţeaua de canalizare 
din municipiu este în lungime de 101,65 km, în 
sistem unitar, divizor şi mixt. în prezent, 
aproximativ 98% din străzile municipiului sunt 
racordate la reţeaua de canalizare.

11 Energie electrică X Da

Sistemul de alimentare cu energie electrică din 
municipiul Făgăraş este conectat la reţeaua 
naţională operată de către S.C. ELECTRICA 
FURNIZARE S.A., care administrează 
următoarele reţele: reţeaua de tensiune medie 20 
Kv, cu o lungime de 30 km şi reţeaua de tensiune 
joasă de 0,4 Kv, cu o lungime de 54 km. în 
prezent, aproximativ 99% din suprafaţa 
municipiului este racordată la reţeaua de energie 
electrică.
Reţeaua de iluminat public este concesionată 
unui operator privat, care se ocupă de 
modernizarea şi extinderea acesteia, intervenţia 
şi mentenanţa reţelei, precum şi de iluminatul 
ornamental festiv de sărbători.

Structuri de primire turistice şi de agrement

12

Număr minim de locuri 
în structuri de primire 
turistice clasificate, din 
care minimum 30% 
clasificate la categoriile 
3-5 stele/flori, cu 
excepţia campingurilor

Minim
100

Da

Conform informaţiilor de pe site-ul Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, 
http://turism.eov.ro/web/autorizare-turism/, în 
municipiul Făgăraş, la data de 25.02.2022, 
există:
• Un număr total de 341 locuri în structuri de 

primire turistice cu funcţiuni de cazare 
clasificate, dintre care 263 locuri clasificate la 
categoria 3 stele (77,13%);

• Un număr total de 1013 locuri în structuri de 
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie
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publică clasificate, dintre care 838 locuri 
clasificate la categoria 3 stele (82,72%).

13

Localităţile sau părţile 
de localităţi de pe litoral 
trebuie să dispună de 
plajă amenajată, posturi 
de salvare acvatică- 
salvamar şi posturi de 
prim ajutor.

X Nu Nu este cazul

14

Localităţile montane 
trebuie să dispună de 
servicii de salvare 
montană-salvamont

X Nu

Nu este cazul
Municipiul Făgăraş nu este localitate montană şi 
pe raza administrativ-teritorială a acestuia nu se 

află trasee montane şi/sau pârtii de schi

15

Amenajări şi dotări 
pentru relaxare în aer 
liber şi plimbări 
(drumuri pietonale, 
locuri de promenadă)

X Da

In municipiul Făgăraş spaţiile verzi amenajate ca 
parcuri, grădini, scuaruri, ocupă o suprafaţă 
totală de aproximativ 62.64 ha. Principalele 
amenajări şi dotări pentru plimbări şi relaxare în 
aer liber sunt:
• Promenada din jurul Cetăţii Făgăraş;
• Parcul Piaţa Republicii;
• Parcul 1 Mai (Regina Maria), aflat în proiect 

de reamenajare;
• Complexul turistic „Fântâniţa Crăiesei” sau 

„La lacuri”, cu 6 lacuri pentru pescuit, 
restaurant, spaţii dejoacă pentru copii, şi 
posibilitatea de a călări ponei şi a admira 
căprioare, păuni şi fazani;

• Complexul de agrement „Laguna Albastră”, 
cu 4 piscine exterioare, restaurant, 3 lacuri 
pentru pescuit, sală de evenimente, terenuri de 
tenis, handbal, fotbal şi loc pentru campare

în prezent, sunt în implementare următoarele 
proiecte de amenajări şi dotări pentru relaxare în 
aer liber în municipiul Făgăraş:
• Proiectul,,Modernizarea şi pietonizarea
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zonei centrale Făgăraş ”, cofinanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, cu o 
valoare totală de peste 45.000.000 lei, a fost 
demarat la finalul anului 2019 şi se va 
finaliza la finalul anului 2023. Câteva 
obiective ale proiectului vizează 
modernizarea infrastucturii pietonale, inclusiv 
prin amenajarea unor spaţii verzi şi iluminat 
stradal şi pietonal. Este prevăzută 
pietonizarea străzilor Tăbăcari, Republicii 
(laturile sud şi est ale pieţei Republicii) şi o 
secţiune din strada Mihai Viteazul şi 
amenajarea unor spaţii verzi pe străzile 
Republicii, Bulevardul Unirii, Mihai Viteazul 
şi Mihai Eminescu, precum şi terenurile 
aferente Parcului Cetate şi Casei de Cultură. 
Iluminatul stradal şi pietonal va fi modernizat 
şi extins pe străzile Bulevardul Unirii, 
Republicii, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu 
şi Tăbăcari.

• Proiectul „Integrare socială prin dezvoltarea 
activităţilor cultural-educative şi recreative 
în municipiul Făgăraş ”, cofinanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării 
oraşelor mici şi mijlocii, a fost demarat la în 
anul 2021 şi se va finaliza la finalul anului 
2023. Proiectul prevede modernizarea 
Parcului Regina Maria prin construcţia / 
extinderea / modernizarea următoarelor 
facilităţi: o parcarea cu spaţiu 
multifuncţional; 2 locuri dejoacă pentru copii 
cu vârste între 1 şi 3 ani şi pentru copii cu
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vârste între 3 şi 15 ani; reabilitarea podului 
pietonal peste pârâul Berivoi, amenajarea 
malului lacului; amenajarea unei scene în aer 
liber şi reabilitarea drumului de acces. 
Totodată, proiectul prevede reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură, inclusiv cu 
trotuare de gardă.

• Proiectul „Amfiteatru în locul fostei Terase 
Litoral”, din spatele statuii D-na Stanca, 
finanţat din bugetul local, prin programul 
Bugetare Participativă, a fost demarat în anul 
2021. Proiectul presupune reamenajarea 
zonei într-un amfiteatru cu mini-scenă şi 
gard de protecţie în zona lacului, pentru 
desfăşurarea activităţilor cultural-educative, 
sportive şi extraşcolare.

16
Terenuri de joacă pentru 
copii

X Da

în municipiul Făgăraş există următoarele terenuri 
de joacă pentru copii:
• Terenul de joacă din zona parcului Regina 

Maria;
• Terenul de joacă din zona Corso;
• 3 terenuri de joacă în Cartierul 13 Decembrie;
• 3 terenuri de joacă în Cartierul Câmpului;
• Terenul dejoacă din Cartierul 1 Decembrie;
• Terenul de joacă de pe strada Livezii;
• Terenul de joacă de pe strada Titu Perţia;
• Terenul de joacă de pe strada Stejarului;
• Terenul de joacă de pe strada Tăbăcari;
• Terenul de joacă de pe Aleea Unirii;
• Terenul de joacă de pe strada Narciselor;
• Terenul de joacă din zona Corso 2;
• Terenul de joacă de lângă Gară;
• Terenul de joacă de pe strada V.Alecsandri
• Terenul de joacă Cetăţuie;
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• Terenul de joacă Cetate;
• Terenul de joacă Central Primărie;
• Terenul de baschet din Cartierul Tudor 

Vladimirescu;
• Complexul de joacă Stadion.

Informare şi promovare turistică

17

Semnalizarea 
obiectivelor turistice cu 
indicatoare de orientare 
şi informare tipărite pe 
suport electronic sau 
web site

X Da

Exemple de obiective turistice din municipiul 
Făsăras. semnalizate fizic, cu indicatoare de 
orientare si/sau tăblie „obiectiv turistic”:
• Cetatea Făgăraşului;
• Muzeul Ţării Făgăraşului;
• Statuile „Doamna Stanca” şi „Badea Cârţan”;
• Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime”;
• Biserica Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae;
• Biserica Romano-Catolică şi Mănăstirea 

Franciscanilor;
• Biserica Evanghelică din Piaţa Republicii;
• Biserica Reformată.
Anumite obiectivele turistice sunt prezentate şi
în format tinărit în:
• Publicaţiile anuale „ACTA TERRAE 

FOGARASIENSIS ”, din perioada 2011-2019, 
ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier 
Literat”;

• Cărţile: „Făgăraş -  mic îndreptar turistic ”, 
scrisă de Ioan Ciupea şi publicată la Editura 
Sport-Turism, Bucureşti şi „ Cetatea 
Făgăraşului ”, scrisă de Gheorghe Sebestyen 
şi publicată la Editura Tehnică;

• Broşurile „ Cetatea Făgăraş -  ghid turistic ” 
publicată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Vaier 
Literat” şi „Ţara Făgăraşului -  o bio- 
microregiune durabilă”, publicată de 
Primăria municipiului Făgăraş.

http://www.primaria-fagaras.ro
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Multe dintre obiectivele turistice din municipiul
Făgăraş apar şi în mediul on-line, pe website-
urile diferitelor instituţii, precum:
• Primăria Municipiului Făgăraş, 

https://www.primaria- 
faearas. ro/fagaras/detaliu/6

• Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică Făgăraş,
https ://www.facebook. com/cnintfagaras/

• Muzeul Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, 
http ://cetateafagarasului. corn/

• Casa Municipală de Cultură Făgăraş, 
https ://casadeculturafagaras .ro/

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă 
şi Promovarea Turismului „Ţara 
Făgăraşului”, https://tarafagarasului.corn/

Nu în ultimul rând, Cetatea Făgăraşului este
promovată prin diverse documentare si clipuri:
• Documentarul „ Cetatea Făgăraşului, cetatea 

care nu a fost cucerită niciodată! ”, realizat 
de Ciprian Skowronski în parteneriat cu 
Muzeul Ţării Făgăraşului, DVD, 60 minute, 
2015, a cărui reclamă poate fi vizualizată la 
adresa: https://www. voutube- 
nocookie.com/embed/vB4TcTNiClo

• Clipul „Cetatea Făgăraşului ”, realizat de 
echipa Descoperă România, în parteneriat cu 
Muzeul Ţării Făgăraşului, 4:33 minute, 2015: 
https://www.voutube.com/watch?v=82mbOP 
70iM4

• Clipul „ Cetatea Făgăraşului ”, realizat de 
Primăria municipiului Făgăraş, 5:21 minute, 
2017: http://www.primaria- 
fagaras.ro/fagaras/detaliu/ 6

http://www.primaria-fagaras.ro
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• Clipul,, Cetatea Făgăraş ”, 19:12 minute, 
2019:
https ://www. voutube.com/watch?v=v3 AtFi 6 
M9AU

18
Realizarea de materiale 
de promovare a staţiunii 
turistice şi a zonei

X Da

1. Ioan Ciupea, Făgăraş - mic îndreptar turistic, 
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983;

2. Făgăraş. 700 de ani (1291-1991). Pagini de 
Istorie, Editura Arta Grafică, 1991, ISBN 
973-9010-08-3;

3. Gheorghe Sebestyen, Cetatea Făgăraşului, 
Editura Tehnică, 1992;

4. Boroiu Alexandru, Municipiul Făgăraş -  
Centrul geografic al României, 2015;

5. Constantin Băjenaru, Comitatul Făgăraş 
(1876-1918), Editura ALTIP, Alba Iulia,
2016, ISBN 978-973-117-593-5

6. Publicaţiile anuale „ACTA TERRAE 
FOGARASIENSIS”, din perioada 2011-2019, 
ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier 
Literat”, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2014, 
2015 şi 2016 şi Editura Negru Vodă, Făgăraş,
2017, 2018 şi 2019;

7. Broşura „Cetatea Făgăraş -  ghid turistic ” 
publicată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Vaier 
Literat”

8. Broşura „ Ţara Făgăraşului -  o bio- 
microregiune durabilă ”, publicată de 
Primăria municipiului Făgăraş, 2019;

9. Documentarul „Cetatea Făgăraşului, cetatea 
care nu a fost cucerită niciodată! ”, realizat 
de Ciprian Skowronski în parteneriat cu 
Muzeul Ţării Făgăraşului, DVD, 60 minute, 
2015.
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Nr.
crt.

Criterii suplimentare 
de atestare a staţiunii 

turistice

Punctaj
acordat

Punctaj
îndepli

nit

■' ' '■ ■ A-,. - tlftf■ ■■■'.' V . .  -

' ;t- •' Observaţii " : ' l  ‘ • '-J*- ?
. .< ■ ■■■ ■ y r ^ ■■.
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1

Trenurile cu regim de 
rezervare a locurilor, 
inclusiv vagoanele de 
dormit, trebuie să 
oprească în gara care 
deserveşte staţiunea 
turistică.

10 10

• Gara este situată în municipiul Făgăraş, pe 
Str. Negoiu nr. 1, de unde se poate utiliza 
transportul feroviar operat de CFR sau Regio 
Călători către majoritatea centrelor urbane 
din ţară. Cea mai importantă magistrală 
feroviară care străbate municipiul Făgăraş 
este M200 Braşov -  Arad -  Ungaria, care are 
inclusiv vagoane de dormit.

2
Autobuze de linie care 
deservesc zilnic autogara

10 10

• Pentru cursele regulate şi curse regulate 
speciale, în municipiul Făgăraş sunt puse la 
dispoziţia călătorilor două spaţii pentru 
autocare / microbuze: platforma din faţa 
Gării şi autogara TRANSBUS 
CODREANU (proprietate privată).

• Pentru curse ocazionale este utilizată 
parcarea din latura de N a Cetăţii Făgăraş

• Serviciul public de transport din subordinea 
Primăriei Făgăraş, asigură transportul local 
de persoane pe 2 trasee care străbat 
municipiul, asigurând legătura cu autogările 
şi restul staţiilor menţionate şi care circulă 
de luni până vineri, între orele 05:45 şi 
23:45 şi sâmbătă între orele 08.00 şi 22.00.

• Printre operatorilor care asigură transportul 
rutier din Făgăraş în alte centre urbane din 
ţară, menţionăm: Transbus Codreanu, 
Flixbus, Trans Polosam, Emmalines, Trans 
Fam Tursitic, Starcof, Apetrans, Erick 
Trans, Axi Tours, Raz Travel etc

• Totodată, programul de transport public 
judeţean de persoane prin servicii regulate 
din municipiul Făgăraş în alte localităţi din

http://www.primaria-fagaras.ro
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judeţul Braşov cuprinde 74 de trasee, fiind 
efectuat de un număr de 10 operatori de 
transport rutieri în baza licenţelor de traseu

3

Spaţii comerciale şi 
pentru activităţi de 
prestări de servicii: 
bancă, schimb valutar, 
agenţie de turism

10 10

• Bănci: Banca Transilvania, CEC Bank, 
BCR, BRD, Raiffeisen Bank, ING Bank, 
Banca Românească, Banca Cooperatistă 8 
martie;

• Aproximativ 10 bancomate / ATM-uri;
• 7 case de schimb valutar (Cornel Exchange, 

Edmond, Sabia, Kaufland, Excange 
Victoria, Tăbăcari, Costacos Exchange 
Fagaras)

• Conform informaţiilor de pe site-ul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului 
şi Turismului,
httD://turism.eov.ro/web/autorizare-turism/. 
în municipiul Făgăraş, la data de 
18.02.2022, există 11 agenţii de turism 
licenţiate, dintre care 6 organizatoare (Five 
Tours and Events, Dertour, Paralela 45 
Făgăraş, Blue Sky Travel, Romanian Maple 
Tours, Altex România) şi 5 intermediare 
(Vacanţa, Phoenix Făgăraş, Just, Atlantic 
Travels International, Booking Shop.ro)

4

Săli de spectacole şi de 
conferinţe cu o 
capacitate totală egală cu 
minimum 40% din 
numărul locurilor 
existente în staţiune

30 30

Număr total de locuri în săli de spectacole şi
conferinţe: 1058, după cum urmează:
• 4 săli multifuncţionale (conferinţe / 

spectacole) în cadrul Casei municipale de 
Cultură, cu o capacitate totală de 508 locuri;

• 1 sală de conferinţe în cadrul Hotelului 
Bulevard, cu o capacitate de 200 locuri;

• 1 sală de spectacole/conferinţe în cadrul 
Cercului Militar Făgăraş, cu o capacitate de 
300 locuri;

• 1 sala de şedinţe/conferinţe în cadrul

http://www.primaria-fagaras.ro
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Primăriei Municipiului Făgăraş, cu o 
capacitate de 50 de locuri.

Capacitatea totală de 1058 de locuri în sălile de 
spectacole şi conferinţe din municipiul Făgăraş 
reprezintă 310% din totalul locurilor din 
structurile de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare clasificate (341 locuri).

5

Asistenţă medicală 
balneară, după caz, 
acreditată conform 
normelor legale în 
vigoare

20 20

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” 
Făgăraş acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi sau 
continuă sau servicii paraclinice. Structura 
organizatorică a spitalului, aprobată prin 
Ordinul M.S. nr. 648 / 01.06.2010, cuprinde 
inclusiv un Compartiment Recuperare, 
medicina fizica si balneologie, care 
funcţionează cu următorul personal: 1 medic 
specialist recuperare, medicina fizica si 
balneologie, 1 kinetoterapeut principal, 1 
fiziokinetoterapeut, 5 asistente de specialitate 
medicala, 4 asistente de specialitate 
fizioterapie, 4 asistente de specialitate masaj şi 
4 infirmiere. Secţia este compusă din saloane 
spaţioase, cabinetele personalului medical, 
cabinete de electro şi fizioterapie, sală de sport, 
şi este dotată cu: 20 paturi, aparate unde 
ultrascurte, aparate microunde, aparat Solux 
infraroşii, masă de masaj, spaliere, bicicletă 
ergonomică, aparat interfren, aparate 
diadinamice, aparat TUR RS, terapie laser etc.

6

Dotări tehnice pentru 
exploatarea, protecţia şi 
utilizarea resurselor 
minerale terapeutice

20 0 Nu e cazul

7 Amenajări şi dotări 
pentru servicii de 10 10 • 5 săli şi cluburi de fitness: Fitness Center şi 

Universo Fitness, Body Factory, Fithub, Star

http://www.primaria-fagaras.ro
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revigorare în spaţii 
construite, săli pentru 
întreţinere (fitness)

Gym
• Peste 20 de saloane de coafură şi 

înfrumuseţare;
• Servicii de masaj de relaxare oferite în 

diferite saloane şi de masaj terapeutic şi 
recuperare medicală oferite în cadrul: 
Clinicii de diagnoză şi tratament CNNA, a 
compartimentului de recuperare, medicina 
fizica si balneologie din cadrul spitalului 
municipal;

• Bazin pentru lecţii înot copii în cadrul 
Clubului Sportiv Şcolar Făgăraş

• Complexul de agrement „Laguna Albastră”, 
cu 4 piscine exterioare, restaurant, 3 lacuri 
pentru pescuit, sală de evenimente, terenuri 
de tenis, handbal, fotbal şi loc pentru 
campare

• Complexul turistic „Fântâniţa Crăiesei” sau 
„La lacuri”, cu 6 lacuri pentru pescuit, 
restaurant, spaţii dejoacă pentru copii, şi 
posibilitatea de a călări ponei şi a admira 
căprioare, păuni şi fazani;

• în prezent, este implementat un proiect 
finanţat prin CNI, în valoare de 18,3 
milioane lei fără TVA, pentru construirea 
unui complex sportiv de înot şi agrement pe 
amplasamentul fostului ştrand din parcul 
„Regina Maria”, care va avea:
o un bazin semiolimpic cu 8 culoare, 

acoperit, cu o lungime de 25 m şi o 
lăţime de 21 m;

o un bazin acoperit cu dimensiunea de 15 x 
7 m, destinat doar copiilor, 

o un bazin de hidromasaj cu dimensiuni de 
7 x 3 m,

http://www.primaria-fagaras.ro
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o saune uscată, umedă şi sărată; 
o cabinet medical, sală de recuperare; 
o anexele tehnice: vestiare, grupuri 

sanitare, lift, tribune, spaţii tehnice, 
cameră centrală etc.

8 Parc amenajat

5 puncte 
pentru 
fiecare, 
max. 30 
puncte

30

A  ' ....................... . . .

In municipiul Făgăraş există un număr de 21 
parcuri amenajate, după cum urmează:
• Parcul Regina Maria;
• Parcul Corso;
• 3 parcuri în Cartierul 13 Decembrie;
• 3 parcuri în Cartierul Câmpului;
• Parcul 1 Decembrie;
• Parcul Livezii;
• Parcul Titu Perţia;
• Parcul Stejarului;
• Parcul Tăbăcari;
• Parcul Aleea Unirii;
• Parcul Narciselor;
• Parcul Corso 2;
• Parcul Gară;
• Parcul Vasile Alecsandri;
• Parcul Cetăţuie;
• Parcul Cetate;
• Parcul Central Primărie.

9
Trasee turistice montane 
omologate, marcate şi 
afişate, dacă este cazul

5 puncte 
pentru 
fiecare, 
max. 30 
puncte

0
Nu există niciun traseu turistic montan 
omologat care să înceapă de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Făgăraş.

10

Bază pentru valorificarea 
resurselor naturale 
terapeutice, dacă este 
cazul

30 0 Nu este cazul
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Amenajări şi dotări 
pentru practicarea 
sporturilor (agrement 
nautic, tenis, fotbal etc.)

15

• Clubul Sportiv Şcolar Făgăraş, care 
funcţionează în incinta Colegiului Naţional 
„Radu Negru” -  cu sală de sport şi 
antrenamente (omologată pentru handbal), 
teren de sport şi antrenamente, unde se 
desfasoară competiţii şi meciuri oficiale de 
nivel local, judeţean şi naţional;

• Sala de sport şi antrenamente din incinta 
Colegiului Naţional „D-na Stanca” 
(omologată pentru handbal);

• Sala de sport şi antrenamente şi terenul de 
sport şi antrenamente din incinta Colegiului 
„Aurel Vijoli”;

• Sala de sport şi antrenamente pentru 
baschet, tenis de câmp, handbal din incinta 
Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Senchea”;

• Sălile şi terenurile de sport şi antrenamente 
din incinta şcolilor generale nr. 1, 2 şi 5;

• Clubul Sportiv Municipal Făgăraş de pe 
Strada Republicii nr. 18, cu săli şi terenuri 
pentru practicarea următoarelor sporturi: 
handbal, fotbal, judo şi karate, tenis de 
masă, atletism, skanderberg şi automobilism 
sportiv; vor fi introduse noi domenii: înot, 
culturism şi tenis de câmp;

• Baza sportivă de pe Şoseaua Combinatului 
nr. IA, cu teren fotbal, teren baschet, 
vestiare, tribună;

• Club Sportiv Nitramonia Făgăraş, cu teren 
de fotbal cu tribune şi vestiare omologat pt 
jocuri liga a II-a(div.B) şi teren de baschet 
asfaltat;

• Club Sportiv Viromet cu 4 piscine, teren de 
tenis, handbal şi fotbal în cadrul 
complexului „Laguna Albastră”;

http://www.primaria-fagaras.ro
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• în prezent, este implementat un proiect 
finanţat prin CNI, în valoare de 18,3 
milioane lei fără TVA, pentru construirea 
unui complex sportiv de înot şi agrement pe 
amplasamentul fostului ştrand din parcul 
„Regina Maria”, care va avea: 
o un bazin semiolimpic cu 8 culoare, 

acoperit, cu o lungime de 25 m şi o 
lăţime de 21 m;

o un bazin acoperit cu dimensiunea de 15 x 
7 m, destinat doar copiilor, 

o un bazin de hidromasaj cu dimensiuni de 
7 x 3 m,

o saune uscată, umedă şi sărată; 
o cabinet medical, sală de recuperare; 
o anexele tehnice: vestiare, grupuri 

sanitare, lift, tribune, spaţii tehnice, 
cameră centrală etc.

12

Localităţile sau părţile 
de localităţi care dispun 
de condiţii pentru 
practicarea schiului 
trebuie să aibă amenajate 
cel puţin o pârtie de schi 
omologată şi mijloacele 
de transport pe cablu 
corespunzătoare.

10
puncte 
pentru 
fiecare, 
max. 50 
puncte

0 Nu e cazul

13

Organizarea de 
evenimente turistice, 
culturale, sportive, cu 
caracter de repetabilitate 
pe bază de calendar

10
puncte 
pentru 
fiecare, 
max. 30 
puncte

30

Conform calendarului anual al 
manifestărilor cultural-educative, sportive şi 
artistice, în municipiul Făgăraş se organizează 
următoarele evenimente cu caracter de 
repetabilitate, organizate de Primăria Făgăraş, 
Biblioteca Municipală, Casa de Cultură sau de 
Muzeul Ţării Făgăraşului:
• Ianuarie: Festivalul Cetelor de Feciori; Ziua
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Culturii Naţionale;
• Martie: Campanii de 

informare/conştientizare cu privire la 
schimbările climatice (Campanie de 
plantare a arborilor şi igienizarea zonelor 
verzi, Ora Pământului); Ziua foştilor deţinuţi 
politic; Raliul Braşovului;

• Aprilie: Concurs interşcolar şi interliceal de 
protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”; 
Nunta de aur; Campania Managementul 
eficient al deşeurilor în instituţiile de 
învăţământ;

• Mai: Ziua Eroilor; Concursul de matematică 
„Traian Duţă”; Simpozionul de fizică al 
Colegiului Naţional „Radu Negru”; 
Spectacolul „Noapte de mai”;

• Iunie: Ziua Copilului; Ziua Drapelului 
Naţional; Tabăra Internaţională de muzică; 
Concursul de biciclete „ Bikeathon”; Ziua 
Energiei Inteligente la Făgăraş; Cartea -  
sfârşit de an pentru elevi şi Cartea-sprijin în 
dezvoltarea carierei; Ziua Energiei 
Inteligente la Făgăraş;

• Iulie: Festivalul „Murmur” din Cetatea 
Făgăraşului; Festivalul „Zilele Bucătăriei 
Medievale” din Cetatea Făgăraşului; Ziua 
Imnului Naţional; Festivalul Internaţional de 
Folclor „Garofiţa Pietrei Craiului”; Turul 
ciclist al bisericilor fortificate din Ţara 
Făgăraşului;

• August: Festivalul „Zilele Cetăţii 
Făgăraşului”; Trofeul Cetatea Făgăraşului; 
Comemorarea victimelor Holocaustului; 
Istoria de acasă- Rezistenţa din munţi; 
Atelier de arhitectură; Concurs Tenis de
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masă;
• Septembrie: Săptămâna Mobilităţii 

Europene; Jocul Şarpelui în trafic (Traffic 
Snake); Festivalul Păstrăvului Făgărăşean; 
Stagiu de coregrafie „Uniţi în centru”; 
Acţiune de ecologizare „Lef s do it 
Făgăraş”; Festivalul Naţional de Umor 
„Ceapa de aur”; Teatru de stradă; 
Simpozionul „Zilele antropologiei 
româneşti”; Vânătoarea de comori;

• Octombrie: Concursul ..School Talent 
Făgăraş”; Festivalul Naţional de Teatru de 
Amatori din Cetatea Făgăraş; Ziua Mondială 
a mersului pe jos;

• Noiembrie: Festivalul portului popular 
„Făgăraş, foaie de ceapă!”; Evenimentul 
„Nocturna Bibliotecii”; Bal medieval;

• Decembrie: Ziua Naţională fi decembriel: 
Festivalul „Zile şi Nopţi Albe”.

14

Centre de informare şi 
promovare turistică, cu 
personal permanent care 
să deservească exclusiv 
centrul

30 30

Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT) Făgăraş a fost înfiinţat în 
anul 2015 prin HCL nr. 20/ 28.01.2016, în 

cadrul unui proiect cofinanţat din Programul 
Operaţional Regional 2014-2020. CNIPT 

Făgăraş funcţionează în baza certificatului de 
acreditare nr. 87/08.09.2020 emis de Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, 

cu valabilitate până la data de 07.09.2025, 
având ca scop informarea şi promovarea 
turistică a municipiului Făgăraş şi a Ţării 

Făgăraşului.

15

Asigurarea legăturii 
permanente on-line 
dintre structurile de 
primire turistică cu

20 0 Nu e cazul
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funcţiuni de cazare şi 
centrul de informare şi 
promovare turistică

16 Canalizare centralizată 50 50

• Reţeaua de canalizare a municipiului 
Făgăraş are trei colectoare principale de 
canalizare:
o Colectorul I, realizat în sistem unitar Dn 

500mm şi L = 2,6km, cu traseul str. 
Parcului, G. Coşbuc şi Livezii, cu 
descărcare directă în staţia de epurare; 

o Colectorul II, realizat în sistem divizor 
cu secţiuni cuprinse între Dn 500-700 
mm şi L = l,5km (str. T. Vladimirescu, 
Vasile Alecsandri şi M. Viteazu), cu 
racordarer în colectorul I; 

o Colectorul III, realizat pentru ape uzate 
menajere cu diametrul Dn 250-300 mm 
şi L = 3,35 km (str. Câmpului, Azotul 
Cetăţii şi Oltului) colmatat pe o lungime 
de cca. 800m, ce determină deversarea 
apelor uzate în contracanal prin Iazul 
Morii Libertăţii.

• Pe colectoarele de canalizare în sistem 
unitar există deversoare pentru descărcarea 
apelor pluviale la diluţia de peste 1/5 în 
fosta albie a pârâului Berivoi. Pârâul 
Berivoi a fost deviat din localitate pe un 
traseu ocolitor, în teren agricol, pe partea de 
vest a municipiului, până la râul Olt, din 
cauza inundaţiilor pe care le provocă acest 
curs de apă în zona locuibilă.

• Pentru apele uzate există o staţie de 
epurare, cu treptele de tratare mecanică şi 
biologică executată pentru debitul zilnic 
maxim de 270 1/s, care însă are o vechime

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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de aproximativ 40 de ani.
• Pe amplasamentul actualei staţii de epurare 

este prevăzută construcţia unei noi staţii de 
epurare, modeme, care să corespundă 
cerinţelor Uniunii Europene privind 
epurarea apelor uzate şi deversarea în 
emisar, investiţie finanţată prin Programul 
Operaţional Infrastuctură Mare.

• O altă investiţie importantă a operatorului 
de apă-canal constă în realizarea unei staţii 
de pompare a apelor uzate, cu conductă de 
refulare, în zona străzii Cetăţii -  Oltului, 
proiect aflat în etapa de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice -  faza 
DTAC + PT + DDE.

• Pe lângă staţiile de pompare existente au 
fost amenajate încă 3 staţii de pompare pe 
străzile Salcâmului, Hurezului şi Forjei.

Total punctaj îndeplinit:* 245 Punctaj minim necesar: 90 puncte

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
Gheorghe SUCACIU

Semnătura

Data: ,2022

http://www.primaria-fagaras.ro
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Către,

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRAŞOV 

Domnului Prefect MIHAI-CĂTĂLIN VĂSI1

Ca urmare a demersurilor începute de către Primăria Municipiului Făgăraş, în vederea 
atestării Municipiului Făgăraş ca STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 852 / 2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 
august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm ca în acest sens, să ne 
comunicaţi acordul instituţiei pe care o conduceţi.

Acordul solicitat este necesar pentru completarea dosarului de atestare a municipiului 
Făgăraş ca staţiune turistică de interes local, care urmează a fi depus la Direcţia Autorizare în 
Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Vă mulţumim.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

GHEQRQHE SUCA CIU

http://www.primaria-fagaras.ro
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R O M Â N I A
&

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL BRAŞOV

^ M iCfPfUL Fâ GARâ ş "
3 02^

fj2o2<L

\

Către:

„  , / v  Nt_J9640 din 19.01.2022a^V JS ret,- --------
cN ’ L /  Indicativ dosar III.A.4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
în atenţia doamnului primar Gheorghe SUCACIU

Ca urmare a solicitării dumneavostră, nr. 58457/11.11.2021, 
înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Braşov sub nr. 
19640/21.12.2021 prin care solicitaţi acordul Instituţiei Prefectului 
Judeţul Braşov, în vederea promovării demersurilor de declarare a 
municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local, în baza HG 
852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

ACORDUL FAVORABIL

în vederea declanşării procedurilor de atestare ca STAŢIUNE 
TURISTICĂ DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ.

Cu stimă,

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul

general privind protecţia datelor)
Braşov, Bd. Eroilor nr. 5, tel. 0268-419.277, 0268-476.022, fax 0268-475.105 

http://bv.prefectura.mai.gov.ro
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