
1 Investiții germane de UN MILIARD DE EURO, cu sprijinul 
Clubului Economic German (Deutscher Wirtschraftsklub 
Kronstadt). Prezenţa Forumului Democrat al Germanilor din 

România în Consiliul Local Braşov  este garanţia în ceea ce priveşte 
atragerea de investitorii germani interesaţi să se extindă în Braşov, dar 
refuzaţi de actuala administraţie locală. Forumul Democrat al Germanilor 
din România, în parteneriat cu Clubul Economic German din Braşov, 
condus de Werner Braun, va aduce cel 10 investitori germani importanţi 
în Braşov și investiții de UN MILIARD DE EURO. 

2 20.000 de noi locuri de muncă moderne și bine plătite. 
Programul investiţional german are drept urmare directă crearea a 
20.000 de noi locuri de muncă, atât pentru personalul înalt calificat, 

cât şi pentru personalul mediu calificat şi necalificat din Braşov. Aceste 
lucuri de muncă sunt destinate foştilor angajaţi din Uzinele Tractorul, 
Rulmentul, Steagul Roşu, Metrom, ICIM, Uzina 2 etc, şi tinerilor care se 
pregătesc în mediul politehnic braşovean. 

3 Braşov - centru informaţional European. În paralel cu realizarea 
reţelei eco-industriale, unul dintre sectoarele importante în jurul 
căruia se va construi un cluster industrial este sectorul informaţional. 

Scopul dezvoltării sectorului informaţional în Braşov este acela de ocupare 
a forţei româneşti de muncă înalt calificate, tentată să emigreze. 

4 Brașov – Centru univestitar european. Universităţile braşovene 
pot beneficia de cooperare cu mediul industrial, de practică de 
specialitate într-un mediu care poate pregăti studenţii pentru 

viitoarele profesii. 

5 Brașov - dezvoltare prin parteneriat public-privat la nivel de 
infrastructură. Dezvoltarea economică a Braşovului presupune 
posibilitatea valorificării spaţiilor cu potențial de industrializare. Vom 

asigura infrastructura necesară pentru a crea locuri de muncă, vom crea 
facilităţi pentru investitori şi vom lua măsurile necesare pentru simplificarea 
birocrației în vederea realizării de parteneriate public-private. 

Program electoral 2012-2016
Masterplan economic, social şi cultural

6 Fonduri europene pentru un oraș european. Derularea de 
proiecte din fonduri europene nerambursabile constituie o 
prioritate. Preluarea proiectelor actuale, întârziate sau blocate, 

readaptarea lor la noile coordonate de dezvoltare a Muncipiului Braşov 
se va realiza imediat, în paralel cu lansarea de proiecte noi. 

7 Braşov - oraş verde. Programul Braşovul - oraş verde va avea 
drept obiective managementul eficient al deşeurilor, al calităţii 
aerului, canalizarea şi tratarea apelor uzate menajere şi industriale, 

ameliorarea mediului urban prin extinderea suprafeţelor verzi, respectiv 
stimularea investiţiilor în infrastructura de mediu şi în domeniul energiilor 
neconvenţionale. 

8 Braşovul – centru turistic european. Am adus Brașovul pe locul 
1 în România ca județ turistic  prin Asociaţia de Promovare şi 
Dezvoltare a Turismului în Braşov (APDT), condusă de Cristian 

Macedonschi. Aceasta împreună cu DWK, încă din 2009 a conceput 
și realizat Oktoberfest, Turnirul Cetăților, Conferința Internațională de 
Turism. Următorul pas este includerea Braşovului în circuitul turistic 
European.

9 Braşov – Capitala Culturală Europeană. Vom aduce la Brașov 
experienţa Sibiului – prin Klaus Johannis, preşedintele Forumului 
Democrat al Germanilor din România și Primarul Sibiului. Johannis 

a transformat Sibiul dintr-un oraș aproape necunoscut, în capitală 
culturală europeană. 

10 Siguranţa braşoveanului, garanţia Forumului 
Democrat al Germanilor din România. Vom da 
brașovenilor siguranță: siguranţa pe stradă, siguranţa 

locului de muncă, a zilei de mâine, siguranţa din perspectiva serviciilor 
de sănătate, siguranţa educaţiei şi siguranţa unei bătrâneţi liniştite şi fără 
griji. 

Acesta este angajamentul şi garanţia 
Forumului Democrat al Germanilor din România. 
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KLAUS JOHANNIS sprijină Formul German  la Brașov

Klaus Johannis este un model de viață. Este un model în primul 
rând ca om. Serios, meticulos, harnic, cinstit, un om pentru care un cuvânt 
dat înseamnă obligație. În Klaus Johannis se regăsesc toate atributele 
specifice seriozității și rigurozității germane.

A demonstrat acest lucru la Sibiu, ca primar al acestui oraș în ultimii 12 
ani. Dintr-un oraș aproape necunoscut, Sibiul a ajuns pe buzele tuturor. A fost 
primul oraş românesc declarat „capitala culturală europeană“.

Datorită realizărilor sale, în anul 2009 a fost una dintre propunerile PNL 
şi PSD  pentru funcția de prim-ministru al României.

Klaus Johannis este un om serios, inteligent, cinstit și gospodar.
Și Klaus Johannis a venit marți, 29 mai 2012 la Brașov la invitația făcută 

de Organizația Brașov  a Forumul Democrat al  Germanilor din România.

Programul vizitei a început cu întâlnirea domnului Johannis cu simpatizanţii 
săi din Municipiul Brașov, desfăşurată în zona Hotelului Aro. 

Apoi în sala Europa a Hotelului Aro, în prezenţa a peste 400 de invitaţi s-
a desfăşurat primul seminar româno-german cu tema  “Modelul german de 
administraţie”, organizat de Forumul Democrat al Germanilor din România 
și Clubul Oamenilor de Afaceri German din Brașov (DWK).

În calitate de Președinte al Forumului Democrat al Germanilor din 
România, şi primar al Sibiului, KLAUS Johannis a confirmat faptul că gândirea 
și organizarea germană este cea care a adus astăzi Sibiul acolo unde este.

Mesajul transmis de Klaus Johannis a fost cât se poate de clar: Am 
reușit tot ce am reușit la Sibiu pentru că am avut un plan de dezvoltare 
a orașului pe care l-am urmat cu strictețe și pentru faptul că împreună 
cu consiliul local am știut să atrag investiții germane în Sibiu.

Investițiile și producția constituie inima unui oraș, sunt elementele care 
dau forță întregului sistem de administrație locală.

Principiul de funcționare este simplu: investițiile străine în Sibiu au 
condus la crearea de locuri de muncă moderne și bine plătite. Faptul că 
sibienii au locuri de muncă a condus la creșterea puterii de cumpărare a 
acestora. Această creștere a puterii de cumpărare a condus la dezvoltarea 
sectorului comercial. 

 “Este un lanț de efecte care, odată pornit, dar pornit în mod 
inteligent, planificat, și nu haotic, atrage după sine efecte pozitive în 
lanț” a spus domnul Johannis.

Dezvoltarea sectorului comercial și al celui industrial înseamnă venituri 
crescute la bugetul local. Aceste sume sunt proprii orașului, nu depind de 
niciun buget guvernamental.

Astăzi Sibiul este capitală culturală europeană.
Acesta este modelul german implementat la Sibiu, și ale cărui rezultate 

sunt uluitoare.
“Brașovul are astăzi șansa de a atrage investitori germani. Brașovul 

are astăzi șansa de a deveni din nou centrul industrial care a fost odată. 
Forumul german de la Brașov și Clubul Oamenilor de Afaceri Germani 
de la Brașov au în acest moment proiecte prin care pot atrage investiții 
uriașe la Brașov” a mai spus Klaus Johannis.

VOTEAZĂ FORUMUL GERMAN LA BRAŞOV

DIN 10 IUNIE SUNTEM LA TREABĂ !



Ce a putut Sibiul şi nu a putut încă Braşovul?

În primul rând Sibiul are un primar de origine germană, 
onest şi serios, angajat în implementarea de proiecte 
care au transformat Sibiul în ceea ce este astăzi. Spre 
deosebire de Braşov. De ce ? Pentru că în Braşov în 
ultimii doisprezece ani avem în persoana d-lui George 
SCRIPCARU un foarte bun „viceprimar“ care ştie să 

realizeze sensuri giratorii, să asfalteze străzile la preţuri uriaşe, 
să planteze flori, parcuri pentru copii şi alte lucruri din sfera sa de 
responsabilitate, fără a avea o strategie globală de dezvolatre a 
Braşovului pe termen mediu şi lung.

Ceea ce îi lipseşte Braşovului este un primar responsabil, 
competent, cult, cinstit, serios, de încredere, care să gândească  
strategic dezvoltarea oraşului pentru a rezolva adevăratele 
probleme ale comunităţii. 

Ce propune Forumul Democrat al Germanilor din România 
pentru Primăria  şi Consiliul Local Braşov? O persoană care, 
cu onestitatea şi angajarea lui Klaus Johannis şi cu sprijinul 
echipei de consilieri a FDGR, să transforme burgul de la poalele 
Tâmpei într-un centru economic, turistic şi cultural de referinţă 
în Europa. Care să pună în practică proverbialul model german 
de administraţie. Propunerea Forumului Democrat al Germanilor 
din România, Cristian Macedonschi, este cea mai responsabilă 
propunere din întreaga listă de opţiuni de pe buletinul de vot. 
Rămâne doar ca noi să demonstrăm că modelul Sibiului, la 
nivelul cel mai înalt al adminstraţiei şi al reprezentativităţii, mai 
exact modelul Johannis, este preluat de Braşov prin Cristian 
Macedonschi ca viitor primar. 

Dar comparaţia actuală Sibiu-Braşov nu se rezumă, faptic, la 
simpla comparaţie a persoanelor care îl reprezintă.

Principalele probleme cu care se confruntă Braşovul astăzi 
sunt:  şomajul datorită lipsei locurilor de muncă, aeroportul, lipsa 
de transparenţă în administraţia publică locală, un program de 
dezvoltare durabilă. 

După datele de la AJOFM din aprilie, în Braşov rata şomajului 
este de 9,07% (22.707 şomeri), fiind pe primele locuri din ţară, 
spre deosebire de Sibiu în care rata şomajului este de 0,5%, 
(8.187 şomeri). 

Ce a putut SIBIUL poate şi BRAŞOVUL!

Pe de altă parte, Sibiul a devenit un oraş-brand, primul oraş 
din România care s-a bucurat de titulatura de Capitală Culturală 
Europeană, oportunitate care a condus la creşterea vizibilităţii 
nu numai pe plan naţional cât şi, mai ales, pe plan internaţional. 
Vizibilitate care a condus, la rândul său, la dezvoltarea turismului 
în zonă şi care a declanşat reacţii în lanţ: prezenţa la târguri 
de turism din Europa Occidentală, organizarea de evenimente 
culturale importante, găzduirea de întâlniri politice şi religioase de 
înalt rang, vizite ale unor personalităţi marcante ale lumii.

În paralel, şi Braşovul a devenit un brand: oraşul cu cel mai 
scump patinoar din lume. Oraşul Elodiei. Oraşul în care siguranţa 
practic nu există. Pentru a transforma brandul „oraşul Elodiei” în 
brandul „Capitala Culturală Europeană” există o singură soluţie: 
Forumul Democrat al Germanilor din România, formaţiunea 
capabilă să redea strălucirea culturală a unui burg încărcat de 
istorie transculturală.

Pentru a puncta diferenţele dintre Sibiu şi Braşov este 
suficient să amintim că Sibiul, cu o administraţie neprietenoasă 
vechii guvernări pedeliste, nu a beneficiat de fonduri suficiente 
de la bugetul de stat, dar a atras investiţii străine, preponderent 
germane. Braşovul, cu un  primar aflat în aria de graţie a guvernelor 
Boc şi Ungureanu, deşi a beneficiat de fonduri, le-a cheltuit 
nesăbuit, pe patinoare, panseluţe, borduri şi tunuri de zăpadă, 
împrumutându-se şi mai abitir şi împovărând soarta comunităţii 
locale, fără să atragă investiţii străine directe.

Rămâne doar să ne gândim la oportunitatea pe care o avem. 
Şi pentru că întotdeauna istoria a oferit cele mai importante lecţii, să 
privim în istorie. Perioada de adevărată înflorire a României a fost 
perioada regalităţii, în care regalitatea – înţelegând prin aceasta o 
administrare germană a patrimoniului economic, social şi cultural al 
românilor, o administrare germană asociată creativităţii româneşti – a 
asigurat dezvoltarea fără precedent a ţării. 

Întrebaţi-vă bunicii şi străbunicii pentru a înţelege ce vă 
putem oferi. 

Sau priviţi ce a putut Sibiul şi veţi înţelege ce va putea şi 
Braşovul, cu un primar propus de Forumul Democrat al Germanilor 
din România şi cu un consiliu local în care să se regăsească echipa 
Forumului Democrat al Germanilor din România ca element 
DE ECHILIBRU între PDL şi USL.Sibiu Piaţa Mare

Braşov Casa Sfatului

V O T E A Z Ă !  F o r u m u l  D e m o c r a t  a l  G e r m a n i l o r  d i n  R o m â n i a

D e s c h i d e r e a 
Forumului Democrat 
German din Braşov către 
Clubul  Economic  German  
are ca rezultat atragerea 
de investiții germane în 
municipiul Braşov  de 
peste un miliard de euro.

Clubul Economic 
German  din Brașov (DWK)  
este asociația investitorilor 
din spațiul vorbitorilor de 
limba germană. 

Scopul principal al 
acestei asociații formată 
din investitori vorbitori de 
limbă germană îl reprezintă 
atragerea de noi  investitori, 

dezvoltarea de relații comerciale cu parteneri de afaceri din 
Germania, Austria, Elveţia, Olanda şi nu numai, investitori 
interesați de potențialul economic, turistic, universitar şi 
multicultural al Brașovului. 

Activitatea celor două organizaţii are ca scop dezvoltarea 
Brașovului ca oraș European, prin stimularea  dezvoltării 
economice, culturale, social-caritabile și instructiv-şcolare a 
acestuia.

Ce am realizat până în prezent?
Din punct de vedere economic, în cei șase ani de 

colaborare în Brașov am reușit atragerea de investiții germane 
în valoare de 750.000 de euro și crearea a 20.000 de locuri de 
muncă moderne și bine plătite.

Printre investitorii cei mai importanți care au venit la Brașov 
datorită colaborării dintre Forumul Democrat al Germanilor Brașov 
și Clubul Economic German se numără: Miele, Kronospan, 

INVESTIȚII GERMANE De 
UN MILIARD DE EURO LA BRAȘOV

Draexlmaier, Premium Aerotec, Stabilus, Reinert, Caditec, 
Ina Schaeffler, Continental, Duvenbeck, Preh, Brita, etc. 

Am înființat Școala Profesională Germană Kronstadt, 
prima instituţie şcolară de formare profesională în sistemul dual 
german, ale cărei cursuri încep în luna septembrie a acestui 
an. Şcoala va forma specialişti în domeniul mecatronicii şi  
operatori maşini unelte cu comandă numerică, care au deja  
asigurat un loc de muncă bine plătit, în cele treisprezece 
fabrici care au promovat acest proiect, cât și pentru investitorii 
germani pe care Clubul Economic și Forumul Democrat al 
Germanilor îi vor aduce la Brașov ca o  consecință directă a 
intrării reprezentanţilor FDGR în Consiliul Local Braşov după 
alegerile locale din 10 iunie 2012.

Ce vom realiza după ce vom primi votul brașovenilor 
în 10 iunie 2012?

Implementarea Masterplanului Economic, social şi cultural, 
conceput pe baza modelului german de dezvoltare, prin 
realizarea la Brașov a celui mai mare parc eco-industrial din 
România. În perioada 2012 - 2016 vom realiza împreună cu 
oamenii de afaceri germani şi nu numai, investiţii în valoare de  
minim UN MILIARD DE EURO şi respectiv 20.000 de noi locuri 
de muncă moderne și bine plătite la Brașov.

Ca urmare vom avea o creştere economică la nivelul 
orașului, reducerea şomajului prin reangajarea forţei de muncă 
disponibilizată din Tractorul, Roman, Metrom, Carfil, IAR, ICA 
Ghimbav, Hidromecanica, Rulmentul, etc.  

Efectele acestui Masterplan sunt: dezvoltarea orașului la 
nivel de infrastructură, dezvoltarea sistemului de învățământ  
profesional şi universitar, creşterea nivelului de trai, creşterea 
siguranţei cetăţeanului.

Braşovul = oraş economic, turistic, universitar,  
multicultural racordat la pulsul european printr-un 
aeroport modern şi o infrastructură europeană.

V O T E A Z Ă !  F o r u m u l  D e m o c r a t  a l  G e r m a n i l o r  d i n  R o m â n i a

Werner BRAUN - Preşedinte 
Clubul Economic German Braşov

INTERVIU cu Klaus JOHANNIS
Care a fost cel mai dificil obstacol de care v-ați lovit în cariera dumneavoastră politică?
Cel mai greu a fost să convingem alegătorii că noi nu mințim. Oamenii pur și simplu nu vroiau 

să creadă că tot ce le spuneam că vrem să facem la Sibiu era adevărat. Reacția generală la început 
a fost ceva cam de genul  ”E prea frumos ca să fie adevărat !”

Eu acum recunosc că inițial toată lumea credea că mințim frumos, la fel ca toți ceilalți candidați. 
Cu greu au înțeles că nu era vorba de minciuni, ci de investitori reali, de proiecte concrete și serioase 
pentru dezvoltarea orașului.

Care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ați făcut în cariera dumneavoastră?
Cel mai frumos lucru a fost acela că am putut spune sibienilor că tot ce le-am promis s-a 

realizat.
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