Apelul Universității Transilvania
pentru susținerea Brașovului drept capitală regională
Regionalizarea reprezintă faptul istoric și politic cu cel mai mare impact al ultimilor 20 de ani.
Considerăm că este obligația noastră, ca membri ai comunității universitare brașovene, să susținem ca
municipiul Brașov să devină capitala regiunii Centru.
Opțiunea pentru Brașov este cea mai avantajoasă pentru toate comunitățile din cadrul viitoarei regiuni.
Brașovul este cel mai mare oraș din regiunea centru. Este singura capitală de județ de peste 200.000 de
locuitori din zonă, și dispune de resursele umane susținerii acestui proiect. Brașovul are cea mai mare și
cea mai bine clasată universitate din regiunea centru.
Brașovul este unul dintre cei șapte poli de creștere ai României. Dacă regionalizarea are drept scop
dezvoltarea, este logic ca municipiul-capitală să reprezinte un pol de creștere economică.
Brașovul este cel mai mare contributor la bugetul de stat din regiunea Centru.
Brașovul este, prin tradiție, un nucleu antreprenorial al României.
Brașovul este cel mai important oraș turistic din regiunea Centru.
Brașovul este cel mai important nod de comunicații din regiune, el legând principalele drumuri spre
Transilvania, Moldova și Muntenia atât rutier cât și feroviar. Brașovul reprezintă locul care este cel mai
ușor de atins atât de către locuitorii viitoarei regiuni, cât și de către cei din afara acesteia
Situat la confluența a trei culturi: română, maghiară și germană, Brașovul este un oraș multicultural
recunoscut. Toleranța interetnică a brașovenilor este exemplară și este constitutivă esenței orașului.
Brașovul este un oraș cu o imagine publică remarcabilă pe plan național și internațional.
Brașovul a dovedit că are forța de a organiza manifestări științifice, culturale și sportive naționale și
internaționale. Brașovul are cel mai puternic potențial instituțional în a-și asuma rapid responsabilitățile ce
decurg din desemnarea sa drept capitală a regiunii Centru.
Acum 80 de ani intelectuali de frunte ai României au adus în discuție mutarea capitalei României la
Brașov. A venit acum rândul altei generații să susțină cu fermitate, ca soluție legitimă, desemnarea
Brașovului drept capitală a regiunii Centru.
Având în vedere aceste argumente, mediul academic brașovean cheamă forțele politice și societatea civilă
din Brașov să dovedească că există dorința și voința de asumare a responsabilităților ce decurg dintr-un
asemenea proiect istoric.
Comunitatea academică a Universității Transilvania din Brașov

Adeziunile la prezentul apel pot fi trimise la adresa de e-mail: capitalabrasov@unitbv.ro

