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Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) este o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară (ADI) înființată la inițiativa primăriilor din județul Brașov și a Consiliului Județean 

în anul 2006. Este înființată în baza OG 26/ 2000 ca ONG iar din 2007 a completat statutul de 

ONG cu atribuții de ADI. 

Membrii ADDJB sunt Consiliul Județean Brașov și toate primăriile din județ cu excepția 

comunelor Vulcan, Voila și Șinca, iar din decembrie 2015 s-a retras Municipiul Brașov, iar în 

2017 s-a retras comuna Bod. 

Principale obiective îndeplinite prin activitatea derulată de ADDJB au fost: 

 Facilitarea dezvoltării durabile a judeţului Braşov; 

 Creşterea nivelului de absorbţie a fondurilor europene în judeţ, identificarea și atragerea 

de noi surse de finanțare;  

 Protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniul natural, istoric şi cultural; 

 Îmbunătăţirea gradului de atractivitate a judeţului ca locaţie investiţională şi turistică; 

 Sprijinirea dezvoltării socio - economice a comunităţilor din judeţ;  

Pentru anul 2017 cotizația membrilor aprobată de AGA ADDJB a fost calculată raportat la 

numărul de locuitori ai localităților membre conform recensământului populației din 2011 

(549217 locuitori) astfel: 0,2 lei/ locuitor pentru comune și orașe și 1,4 lei/locuitor pentru Județul 

Brașov (Consiliul Județean). 

În 2017 până în august , echipa ADDJB a fost formată dintr-un număr de 6 persoane: 1 director, 

3 agenți de dezvoltare, 1 contabil și 1 secretară. Directorul executiv și cei agenții de dezvoltare 

sunt angajați cu normă parțială. Începând cu septembrie 2017 – o dată cu semnarea 

contractului de finanțare pentru proiectul ”Muncă, asumare, legalitate pentru integrare și 

nediscriminare (MALIN)”, proiect depus în anul 2016 în cadrul apelului POCU/18/4/1/Reducerea 

numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma 



 

(acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul 

populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin 

implementarea de măsuri integrate sunt 9 persoane – dublându-se numărul de agenți de 

dezvoltare.  

 

Principalele activități realizate în anul 2017 

1. Facilitarea accesului la informație privind oportunitățile de finanțare a proiectelor de 

dezvoltare locală pentru membrii agenției (activitate permanentă).  

Periodic au fost trimise informări către membrii ADDJB cu oportunitățile de finanțare existente în 

aceasta perioadă. Pe site-ul www.addjb.ro sunt postate informații privind liniile de finanțare 

deschise și oportunitățile de finanțare pentru autoritățile publice. 

 

2. Scriere și implementare de proiecte 

2.1 Sprijinirea demersului inițiat de GAL Gârcini de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele, proiect finanțat prin POCU AP 5/ PI 9.vi/ OS 

5.1. ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu 

populație de peste 20.000 locuitori”.  

ADDJB este membru fondator al Grupului de Acțiune Locală Gârcini. 

Împreună cu experți din cadrul ADDJB, Agenţia Metropolitană Braşov şi Primăria Săcele, am 

elaborat documentul strategic în baza căruia municipalitatea săceleană prin GAL Gârcini va 

avea posibilitatea să acceseze fonduri de aproape 7 milioane de euro pentru proiecte de 

dezvoltare în  zona urbană marginalizată și zonele funcționale, în următorii 5 ani.  

. 

2.2 Proiectul “Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare” (MALIN) 

Începând cu luna martie 2016, ADDJB a coordonat activitatea legată de depunerea proiectului 

de către Primăria Municipiului Codlea, în calitate de solicitant, pe POCU axa 4 – “Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei”, OS 4.1- „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”. 

În august 2017 a fost semnat contractul de finanțare finanțat prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020, în valoare eligibilă nerambursabilă de 17.751.503,98 lei. ADDJB alături de 

http://www.addjb.ro/


 

Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri Acasă și Liceul 

Teoretic Ioan Pascu Codlea sunt parteneri ai acestui proiect. 

 

Obiectivul acestui proiect constă în creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni care trăiesc în 

comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, prin reducerea numărului de persoane din 

minoritatea roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

În perioada 29 august 2017-28 august 2020, ADDJB are rolul de partener, fiind responsabil cu 

implementarea activității Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării 

multiculturalismului cu sub-activitățile Campanie pentru combaterea discriminării și 

Stimularea participării la soluționarea problemelor comunității.  

Pentru implementarea acestei activități, ADDJB gestionează 1.382.144,55 lei și are 

responsabilitatea atingerii următoarelor rezultate:   

➢ minim 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminarii cu 

minim 1000 de participanți, elevi și angajați în Municpiul Codlea;  

➢ un afis cu mesaj antidiscriminare postat în 150 de exemplare la instituții, companii, școli 

din Municipiul Codlea;  

➢ un film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului 

pentru un public de 1000 de persoane;  

➢ un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;  

➢ două evenimente – festivaluri interculturale anuale cu mesaj antidiscriminare a câte 

două zile, cu participarea a 1000 de persoane;  

➢ minim 150 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în 

vederea implicării la soluționarea problemelor comunității;  

➢ minim 10 întâlniri de grup cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea 

implicării la soluționarea problemelor comunității;  

➢ minim 10 întâlniri individuale cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din Municipiul 

Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Malin;  

➢ minim 5 întâlniri cu medici în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității 

din Mălin; minim 15 întâlniri cu cadre didactice în vederea implicării la soluționarea 

problemelor comunității din Mălin;  

➢ minim 10 întâlniri cu reprezentanți instituții publice în vederea implicării la soluționarea 

problemelor comunității din Mălin;  



 

➢ minim 5 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea în 

vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;  

➢ minim 7 întâlniri comune cu membri ai comunității din Mălin, cu reprezentanți ai 

sectorului economic, ai instituțiilor publice și ai societății civile pentru identificarea unei 

nevoi/ probleme și soluționarea acesteia prin implicarea tuturor factorilor. 

 

2.3 Proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” depus în cadrul 

apelului : POCU/82/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană în care ADDJB este lider de parteneriat – a fost aprobat spre finanțare si s-a 

semnat contractul în 12 ianuarie 2018. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.722.301,38 lei din care ajutor de minimis 5.649.811,20 

Durata proiectului 36 de luni. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de 

noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), prin 

furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate. Proiectul contribuie la 

promovarea culturii antreprenoriale și la optimizarea abilităților membrilor grupului țintă de a 

identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând efecte pozitive pe 

termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul antreprenoriatului 

pentru 336 de persoane cu vârsta peste 18 ani și reducerea decalajelor economice între regiuni 

prin inițierea și finanțarea a 36 de afaceri în diferite domenii non agricole. 

Proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” . 

În cadrul proiectului, minimum 36 de planuri de afaceri vor fi sprijinite a se implementa în mediul 

urban, în diferite domenii non agricole, cu suma de 35.000 euro fiecare. 

Grupul țintă eligibil al acestui proiect este format din 336 de persoane fizice cu 

domiciliul/reședința în Regiunea Centru, în unul dintre cele 6 județe (Brașov, Sibiu, Mureș, 

Covasna, Harghita și Alba) ce fac parte din categoriile: șomeri, persoane inactive (studenți, 

persoane casnice), persoane active, care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul 

creării de noi locuri de muncă. În categoria persoane active sunt incluse și persoane care 

desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor 

individuale și membrii întreprinderilor familiale). Sunt excluse persoanele NEETs – tineri cu 

vârsta între 16 și 24 de ani, care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de 



 

muncă. Toate cele 336 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenoriatului unde, în cadrul 

cursurilor organizate vor primi sprijin pentru elaborarea planului de afaceri. 

Etapa de înscriere în Grupul Țintă  este 15 mai 2018 – 1 iunie 2018. Selecția se va face pe baza 

unei metodologii care se va publică și va fi disponibilă pe site-ul www.profitantreprenor.ro, 

pagina de facebook PROFIT ANTREPRENOR și va fi promovată de către cei 6 experți de 

informare și selecție grup țintă. 

În etapa de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului, pot participa 

cele 336 de persoane participante la cursul antreprenorial precum și terțe persoane. 

Planul de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la data 

semnării contractului de subvenție. 

Pentru cele 36 de persoane selectate, proiectul oferă și efectuarea de stagii de practică într-o 

întreprindere a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă 

planului de afaceri selectat. În plus, aceștia vor beneficia de serviciile de consiliere/ consultanță/ 

mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri. 

Ajutorul de minimis va fi acordat în două tranșe: 

Prima tranșă, în cuantum de maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, după semnarea 

contractului de subventie; Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a 

ajutorului de minimis, este condiționată de obligativitatea beneficiarului de a realiza venituri de 

minim 30% din valoarea tranșei inițiale, în termen de 12 luni de la înființare. În cazul 

neîndeplinirii acestei condiții, tranșa a doua nu se va acorda. 

 

 

2.4  În 2017 s-a finalizat implementarea proiectului ”Management Inteligent al Destinaţiei 

pentru un Turism Durabil – DIMAST”  

Proiect finantat de UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării prin Contract nr. 324 din 01.07.2014 

Proiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) a 

conceput şi dezvoltat un procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori 

Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem 

informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod 

direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei. 

http://www.profitantreprenor.ro/


 

Utilizatorul experimental direct principal este organizaţia de management a destinaţiei turistice - 

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov. Utilizatori indirecţi, fiind 

reprezentați de alte organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar 

fi autorităţile publice locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali 

din proiectul DIMAST sunt Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov - ADDJB şi 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism - INCDT.  

Obiectivul general al proiectului DIMAST a fost reprezentat de testarea originală a ETIS 2013 în 

judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip 

GDSS, care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism 

durabil în cadrul destinaţiei. 

 

2.5 Asigurarea sustenabilității proiectului “Experiențe culturale de neuitat în inima 

Transilvaniei”, finanțat prin POR 2007-2013, axa 5.3 Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului. Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice  prin participare la evenimente locale 

(Focul lui Sânmedru- Moieciu, Festivalul clătitelor – Prejmer,  EcoMarathon 2017 – Fundata) și 

târguri naționale de turism (București, Timișoara, Ploiești, Constanța) pentru asigurarea 

sustenabilității proiectului. 

Au fost reeditate materiale de promovare – broșuri realizate în cadrul proiectului în vederea 

asigurării sustenabilității prin distribuirea la evenimentele locale și târgurile de turism. 

 

3 Sprijinirea membrului Consiliul Județean Brașov 

3.1 Verificarea și analiza documentațiilor tehnice pentru spitalele din Brașov, în vederea 

depunerii de proiecte în cadrul POR 2014-2020, Prioritățile 3.1 și 8.1. 

Echipa ADDJB a luat legătura cu reprezentanții următoarelor spitale - Spitalul Clinic de Copii 

Brașov, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de 

Pneumoftiziologie Sânpetru, UPU Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de 

Obstetrică Ginecologie "Dr I. A. Sbârcea, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase în vederea analizării documentațiilor pregătite pentru proiecte.  

ADDJB a verificat și analizat documentele pregătite pentru dosarul cererii de finanțare pentru 

finanțarea spitalelor – în vederea aplicării pentru prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

http://www.maternitatea.ro/ro/
http://www.maternitatea.ro/ro/


 

energetice, Operațiunea B Clădiri Publice, și Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sănătate. 

Precizăm faptul că ADDJB a verificat documentațiile din punct de vedere al realizării în 

conformitate cu HG 28 și cu ghidul de finanțare (pentru axa 3). 

 

În 2017 a fost depus proiectul ”Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului 

S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului 

Clinic de Obstretică-Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, solicitant Județul Brașov, cod SMIS 

110264 cu o valoare de 26.552.919,96 lei. 

Proiectul a fost aporbat iar începând cu luna martie 2018 se află în implementare. 

 

3.2 .Sprijin în vederea pregătirii proiectelor de modernizare a drumurilor județene  

La solicitarea CJ Brașov, echipa ADDJB a contribuit la pregătirea cererilor de finanțare pentru 

“Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P – format din DJ104A km 0+000-

45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800” respectiv “Modernizare drum 

interjudetean Covasna - Brasov care face legatura intre drumul national DN 12 si drumul 

national DN 13 – format din DJ 131 km. 0+000 – km. 7+856 si DJ 131B km. 0+000 – 

km.12+978” pentru a accesa fonduri în cadrul POR/103/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate 

a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor 

județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 

rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 

 

3.3. Proiectul „Sistem de management integrat la standarde europene pentru administrația 

județului Brașov”, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-

2020, cererea de proiecte „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile 

mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în 

concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în 

autorități și instituții publice 2016-2020cu o valoare totală de 553.873,46 lei. Proiect este în 

implementare în 2018, iar în această etapă experții ADDJB furnizează consultanță echipei de 

management.  

Director executiv ADDJB                                                    Președinte                         

Luciana Gliga      Mihai Pascu 


