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RAPORT DE ACTIVITATE  
 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 
Anul 2019 
 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) este o Asociație 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. 
În 2019 ADDJB are 54 de membri activi: Consiliul Județean Brașov și toate primăriile din județ 
cu excepția Municipiul Brașov și comunei Bod, care s-au retras în 2015 și 2017 și a comunelor 
Vulcan, Voila și Șinca care nu au aderat. 
Principale obiective îndeplinite în 2019 de ADDJB au fost:  

 
 
 

 
 
 
Pentru anul 2019 cotizația membrilor aprobată de AGA ADDJB a fost calculată raportat la 
numărul de locuitori ai localităților membre conform recensământului populației din 2011 
(549.217 locuitori) astfel: 0,2 lei/ locuitor pentru comune, orașe și municipii și 1,4 lei/locuitor 
pentru Județul Brașov (Consiliul Județean). 
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În 2019 echipa ADDJB a fost formată dintr-un număr de 12 persoane: 1 director, 9 agenți de 
dezvoltare, cu atribuții în special pe scriere și implementare de proiecte, 1 contabil și 1 
secretară.  
 
 

Principalele activități realizate în anul 2019 
 
 

I. 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 privire la 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. Au avut loc întâlniri cu 
membrii pentru diseminarea informației și analiza oportunităților de finanțare din prisma 
necesităților identificate, a resurselor precum și a documentelor aflate în pregătire. 
 

                                     
 

II. Creșterea nivelului de absorbție a fondurilor europene în județ, identificarea și 
atragerea de noi surse de finanțare;  
 

 

A. Scriere și implementare de proiecte 
 

 
 

1. 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  

http://www.addjb.ro/
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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 Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri 
Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea sunt parteneri ai acestui proiect în care 
municipalitatea din Codlea este beneficiar. 
Obiectivul acestui proiect constă în creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni care trăiesc 
în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin (locuit în majoritatea de persoane defavorizate), 
prin reducerea numărului de persoane din minoritatea roma aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială. 
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 de lei și are 
responsabilitatea atingerii următoarelor rezultate până în august 2020.   

 campaniei de combatere a discriminării cu minim 1.000 de participanți, elevi și angajați 
în Municipiul Codlea;  

 film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului 
pentru un public de 1.000 de persoane;  

 un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;  
 derulare de evenimente – festivaluri interculturale anuale cu mesaj antidiscriminare  
 întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru implicarea acestora în 

soluționarea problemelor comunității;  
 întâlniri individuale și întâlniri comune cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din 

Municipiul Codlea, cu personal medical, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor 
publice și ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea, în vederea implicării 
acestora în soluționarea problemelor comunității;  

 
În 2019 au fost atinse următoarele rezultate: 

 616 participanți la sesiuni de combatere a discriminării organizate de Agenția de Dezvoltare 
Durabilă a Județului Brașov - elevi, cadre didactice, angajați; 
Continuarea campaniei de combatere a discriminării în școli și companii din Municipiul 
Codlea începută din 2018, inclusiv prezentarea filmului realizat în cartierul Mălin cu scopul 
de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la efectele discriminării 
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 În perioada 6-7 aprilie 2019 cu sprijinul ADDJB, primăria Codlea a fost organizat 
evenimentul intercultural CONNECT ALL cu scopul de combatere a discriminării în rândul 
populației din Municipiul Codlea.  
Programul a fost divers și s-a adresat unei palete largi de public cuprinzând spectacole de 
teatru pentru copii – ”Cele 3 fire de aur ale Împăratului” sau pentru adulți ” Marea rușine” 
pusă în scenă de actorii teatrului Excelsior din București, târg meșteșugăresc cu vânzare de 
produse locale, expoziție de fotografii realizate de copiii din cartierul Mălin, concerte diverse 
Connect-R și spectacol cu ansamblurile de dansuri Măgura Codlea, Romano Sper Școala 5 
Săcele, Liceul Ioan Pascu, Ansamblul Ceangăilor din Săcele; proiecție de filme ”Ultimul 
căldărar” și ”Pisica albă, pisica neagră”.  
De asemenea, a avut loc o dezbatere care a avut drept scop identificarea și formularea de 
măsuri afirmative pentru problemele cu care se confruntă minoritatea romă;  

 Continuarea demersului de identificare și valorificare a resurselor locale pentru 
implicarea în rezolvarea problemelor comunității din Mălin, în acest sens animatorii au 
organizat: 
- 165 de întâlniri individuale și publice în care s-au propus soluții la problemele 

identificate; 
- 3 întâlniri cu reprezentanți ai ONG-urilor din Codlea în vederea identificării de soluții 

concrete de implicare în comunitate,  
- 15 întâlniri cu reprezentanți al instituțiilor publice,  
- 24 de întâlniri cu reprezentanți ai agenților economici; 

 

 Au fost organizate excursii pentru copii cu vârsta între 9 și 16 care nu erau înscriși la 
școală sau se aflau în risc de abandon școlar / familial:  

- la Sanctuarul de Urși, Prăpăstiile Zărneștilor, 13 copii participanți;  
- la Castelul Bran și la Cheile Râșnoavei – 14 copii participanți;  
- la Grădina Zoologică Brașov și Parcul de agrement Noua Brașov – 14 copii participanți;  
- la Cinema One – 13 copii participanți 

Pentru toate aceste excursii au fost identificați sponsori pentru asigurarea transportului, intrarea 
la obiective, acolo unde este cazul, asigurarea unei gustări și/sau a unei mese calde. 
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 Au fost organizate de ateliere de alfabetizare și de creație unde s-au înregistrat 854 de 
participări ale copiilor din cartierul Mălin; 
 
 

                           
 

 S-a facilitat înscrierea la programul ”șansa a doua” pentru 8 copii din cartierul Mălin prin 
pregătirea efectivă a dosarelor și discuții cu reprezentanții școlii în vederea asigurării 
locurilor, s-au identificat sponsori pentru asigurarea hainelor și rechizitelor necesare. 

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

finanțat în cadrul apelului : POCU/82/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană în care ADDJB este lider iar Universitatea Spiru Haret (USH), 
partener. 
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. 
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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. 
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).  
În 2019 au fost atinse următoarele rezultate: 
 
Din cele 75 de planuri de afaceri depuse, au fost selectate spre finanțare 38 de planuri de 
afaceri: în județul Brașov 25 de planuri, câte 2 în județele Sibiu, Harghita și Mureș, 3 planuri în 
județul Alba și 4 planuri în județul Covasna. 
 
Au fost semnate un număr de 36 contracte de subvenție din domenii de activitate diverse: 
26% sunt pe producție, 3% comerț și 71% servicii. 
36 de afaceri noi au început derularea activității în 2019, primele contracte semnate fiind în 
29 martie iar ultimele în mijlocul lunii iunie. 
În 2019 au fost virați de la finanțator în conturile de grant ale celor 36 de start-up-uri, - 
3.993.554,58 lei bani cu care s-a început derularea afacerilor, au fost achiziționate 
echipamente, au fost înființate și susținute până la finalul anului 85 de locuri de muncă. 
La final de 2019, după 6 luni de activitate, una dintre firme a înregistrat o cifră de afaceri de 
1.117.598 lei și a crescut numărul de angajați de la 2 la 7 fapt ce demonstrează faptul că acest 
tip de sprijin este unul util în dezvoltarea afacerii. 
 
Din partea ADDJB sunt implicați 4 experți de monitorizare care se asigură de corectitudinea 
achizițiilor realizate de către beneficiarii finanțării, a cheltuielilor implicate, oferă consiliere și se 
asigură de implementarea în bune condiții a planurilor de afaceri. 
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În cadrul Centrului de resurse experții oferă informații cu privire la dezvoltarea afacerii, la noi 
surse de finanțare și împreună cu experții din partea partenerului oferă consiliere/ mentorat 
antreprenorilor pentru derularea afacerii. 

   
 

    
 
 

3. Proiectul „Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin 
POCA/111/1/1/111701 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 
afaceri în concordanță cu SCAP. 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în calitate de lider de proiect,  în 
parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov 
(APDT) și Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER), a implementat proiectul în 
perioada mai 2018 – noiembrie 2019. 
Valoarea totală de 785.974,30, din care 766,175.47 lei valoare eligibilă. 
Obiective specifice ale proiectului 
- Implicarea ONG-urilor din turism în formularea și promovarea de propuneri alternative la 

politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confruntă domeniul 
turistic. 

- Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor și a partenerilor 
sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la politicile publice 
inițiate de guvern. 

- Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea 
comunității în viața publică și participarea la procese decizionale. 

Rezultate concrete în 2019 
 politică publică alternativă în domeniul turismului - Rolul, structura și finanțarea 

Organizației de Management al Destinației (OMD) în România, acceptată de ministerul 
de resort 

 20 de persoane instruite în domeniul advocacy si lobby, care au dobândit în cadrul a 3 
module noțiuni privind: 

- Concepte, standarde internaționale și legislație națională și europeană în lobby și advocacy  
- Analiza politică a mediului intern și extern și planificarea strategică în lobby și advocacy.  
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- Abilitățile specialistului în lobby și a celorlalti membri ai echipei de advocacy 
 

 și 32 de persoane instruite/ formate în managementul destinației, care au însușit 
cunoștințe privind organizarea activității turistice în destinații şi funcționarea organizațiilor 
de managementul destinațiilor turistice, 

- Conceptul de destinație turistică (definiți, tipuri de destinații)  
- Managementul destinației (concept de bază, ciclul de viață, considerații privind 

managementul destinației, lanțul serviciilor turistice în destinație)  
- Marketingul intern şi extern al destinației (imaginea destinației)  
- Stakeholderi şi roluri în managementul destinației - Cooperare și tipuri de relații, 

Comunicarea cu stakeholoderii 
- Planificarea destinației şi managementul strategic al destinațiilor  
- Coordonarea activităților turistice și produsul turistic destinației 
- Monitorizarea şi managementul durabil al destinațiilor   
 

 274 de persoane angajate reprezentanți/ angajați/ voluntari/ membri în cadrul ONG-urilor 
cu profil/ domeniu turism – asociații, fundații, federații – precum și ai partenerilor sociali au 
participat în cadrul dezbaterilor/ întâlnirilor publice în care au fost dezbătute măsurile ce sunt 
necesar a fi luate în vederea dezvoltării unui turism responsabil, a facilităților și obligațiilor 
operatorilor în turism. 
Au avut loc 10 dezbateri, 8 regionale ‚ și 2 naționale în vederea dezvoltării politicii publice, a 
identificării de probleme comune cu care se confruntă actorii din turism. 
În 17 noiembrie s-a derulat la București prima dezbatere publică la care au participat 24 de 
persoane. 
În 11 decembrie s-a derulat la Timișoara dezbaterea publică la care au participat 31 de 
persoane.  
În 18 ianuarie s-a derulat la Târgu Jiu dezbaterea publică la care au participat 45 persoane. 
În 31 ianuarie s-a derulat la Constanța dezbaterea publică regională la care au participat 34 
persoane. 
În 15 februarie 2019 s-a derulat la Ploiești dezbaterea publică regională la care au participat 25 
persoane. 
În 28 februarie 2019 s-a derulat la Cluj dezbaterea publică regională la care au participat 21 
persoane. 
În 14 martie 2019 s-a derulat la Suceava dezbaterea publică regională la care au participat 39 
persoane. 
În 22 martie 2019 s-a derulat la Sibiu dezbaterea publică regională la care au participat 20 
persoane. 
2 dezbateri naționale Brașov, 24 septembrie și București  
 
Informații privind proiectul precum și politica publică realizată pot fi aflate pe pagina web a 
proiectului www.politiciturism.ro 
 

                 
 

http://www.politiciturism.ro/
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4. „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului 
Județean Brasov” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă. 
 
Proiectul este implementat în parteneriat de Consiliul Județean Brașov (CJ Bv), beneficiar și 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) partener, 
Finanțarea a fost obținută din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar 
accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme si standard comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP.  
Scopul proiectului este creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în 
domeniul planificării strategice.  
 
Pentru atingerea obiectivelor proiectul prevede activități de revizuire a strategiei de 
dezvoltare a județului Brașov, de creare de mecanisme, instrumente și proceduri standard 
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen mediu și lung și 
activități care contribuie la reducerea birocrației vizând serviciile furnizate exclusiv de 
autoritatea publică locală Județul Brașov. 
Rezultate  general proiect: 

1. O Strategie de Dezvoltare a Județului Brașov 2021-2030 corelată cu planurile 
strategice de dezvoltare locale și sectoriale și un Plan de Măsuri pentru implementarea 
Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov bazat pe criterii de prioritizare a 
investițiilor, documente ce vor fi elaborate de Agenția de dezvoltare Durabilă  a 
Județului Brașov; 

2. O metodologie de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a Strategiei de 
dezvoltare a județului Brașov și a planului de măsuri elaborat, documente ce vor fi 
elaborate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov; 

3. Un Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 aprobat de 
Plenul CJ Brașov; 

4. O soluție informatică (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de 
lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de 
documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul Consiliului 
Județean Brașov; 

5. Arhiva cu documente având valoare operațională în prezent transferată în mediu 

digital prin retrodigitalizare. 

Bugetul total al proiectului este de 3.750.775,47 lei, dintre care 2.878.971,51 lei vor fi 
gestionați de Consiliul Județean și 871.803,96 lei de către ADDJB.  
Perioada de implementare: 6 septembrie 2019 – 5 martie 2022. 
 
În 2019 ADDJB au organizate întâlniri ale grupurilor de lucru, a început corelarea obiectivelor 
de dezvoltare județene cu obiectivele naționale și europene precum și actualizarea situației 
actuale. 
 
În 17 octombrie a avut loc masa rotundă de lansare a procesului de planificare strategică 
pentru perioada 2020-2030. 
Întâlnirea a avut ca scop implicarea factorilor de decizie în procesul de planificare strategică 
și luare a deciziilor. S-a urmărit descrierea procesului de actualizare a documentului 
programatic, necesitatea identificării situației socio-economice curente la nivelul județului 
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Brașov, gradul de realizare a obiectivelor propuse în Strategie, de la aprobarea acesteia și 
până în prezent.  
 

Conferința de presă de lansare a proiectului: 
https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanBrasov/videos/conferin%C8%9Ba-de-
pres%C4%83-de-lansare-a-proiectului-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-
procesului-decizional/395481011393793/ 
 

                                  
 

5. Propunere de proiect în cadrul apelului ”Dezvoltare locală” – Granturi SEE 2014-
2021 (Fonduri Norvegiene), gestionate de Fondul Român pentru Dezvoltare 
Socială 

 
Apelul  ”Dezvoltare locală” oferă suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală 
în domeniile asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire, la nivel local, județean, 
pentru a contribui la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale. 
Sunt vizate intervenții/ acțiuni/ măsuri incluse în planurile de dezvoltare locală și/ sau alte 
strategii care sunt dedicate grupurilor vulnerabile. 
 
La finalul anului 2019, ADDJB a inițiat propunerea de proiect RACOS – Responsabilitate, 
Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere în parteneriat cu: Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brașov, Asociația Îngrijire Acasă, Asociația de Servicii Sociale 
Scut cu colaborarea Primăriei Racoș. 
Proiectul propus are ca obiectiv principal organizarea unei echipe multidisciplinare de 
intervenție comunitară capabilă să dezvolte un sistem de servicii și facilități complexe și 
integrate în comuna Racoș. 
Sunt prevăzute activități de educație nonformală, servicii socio-medicale, sprijinirea ocupării, 
servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit adresate grupului țintă format din copii, tineri și 
adulți, părinți/tutori și persoane inactive/șomere din familii defavorizate din comuna Racoș. 
 
Pentru pregătirea proiectului, echipa ADDJB analizat inițial situația de fapt din localitățile cu un 
procent ridicat al populației rome, disponibilitatea de colaborare a stakeholderilor locali și 
implicarea comunităților rome în proiecte similare. S-au organizat întâlniri împreună cu 
reprezentanți ai DGASPC întâlniri/discuții cu reprezentanții localităților vizate – Racoș, Budila, 
Măieruș, Apața. În urma acestora, comuna Racoș a fost selectată ca locație de implementare a 
proiectului.  

https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanBrasov/videos/conferin%C8%9Ba-de-pres%C4%83-de-lansare-a-proiectului-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-procesului-decizional/395481011393793/
https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanBrasov/videos/conferin%C8%9Ba-de-pres%C4%83-de-lansare-a-proiectului-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-procesului-decizional/395481011393793/
https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanBrasov/videos/conferin%C8%9Ba-de-pres%C4%83-de-lansare-a-proiectului-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-procesului-decizional/395481011393793/
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Pentru  a ne asigura de o implementare optimă a proiectului, ADDJB a inițiat selecția de 
parteneri din mediul privat care să fie responsabili pentru implementarea activităților socio-
medicale și de ocupare și să fie implicați în furnizarea serviciilor de educație non-formală.  
Proiectul a fost depus în cursul lunii februarie 2020. 
 
 
 
 

B. Sprijinirea membrilor în elaborarea aplicațiilor sau implementare a 
proiectelor 

 
 

                                            
 
Am continuat activitatea începută din 2017 de oferire de sprijin în implementarea sau scrierea 
proiectelor din domeniul medical. 
 
 
B.1. Sprijin în vederea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de 
sănătate și sociale 
 
1. Proiectul ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a fost finanțat în cadrul POR 8.1.A - 
Ambulatorii.  
Cererea de finanțare și documentele aferente au fost realizate cu sprijinul ADDJB. 
Solicitant Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, lider al parteneriatului format din 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, 
în calitate de partener. 
Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, 
prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cât și 
la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului. 
Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului reprezintă dotarea Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală 
performante în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la 
servicii medicale. Se dorește achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente, aparatură medicală 
performantă și mobilier (respectiv 163 de bucăți, inclusiv un computer tomograf) specifice dotării 
cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu, precum și pentru dotarea laboratorului.  
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov are în structură 12  
cabinete medicale de specialitate pentru 11 specialități (cardiologie, chirurgie, 
gastroenterologie, hematologie, medicină internă, chirurgie oro-maxilo-facială, obstetrică – 
ginecologie, oftalmologie,  ortopedie și traumatologie, O.R.L., neurologie).  
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Valoarea proiectului este de 10.699.627,60 lei din care valoarea echipamentelor reprezintă 
10.531.926,85 (98 % fiind finanțare nerambursabilă, iar 2 % fiind asigurat de Consiliul Județean 
Brașov). 
  
2. În cadrul axei 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale în perioada în perioada iulie – 
septembrie 2018 ADDJB împreună cu Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul 
Consiliului Județean Brașov, s-a implicat în scrierea a 4 aplicații/ proiecte pentru spitale din 
județ în cadrul Axei 8.1 a POR - Obiectiv specific 8.1. și 8.2. – Nefinalizate. 
Proiectele includ decontarea cheltuielilor realizate de administrația locală sau centrală în 
perioada 2015 – 2018 pentru achiziția de echipamente sau realizarea de lucrări pentru spitale. 
În 2019 ADDJB s-a implicat în derularea și implementarea în bune condiții a proiectelor, a 
centralizat/ verificat/ elaborat documentele necesare în vederea depunerii cererilor de 
rambursare, a rapoartelor de progres, a asigurat legătura dintre parteneri, autoritatea de 
management, Ministerul Sănătății. 
 
3. Proiectul ”Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de 
urgență”, are o valoare totală de 11.595.562,90 lei, și implică în calitate de parteneri Consiliul 
Județean Brașov, UAT Municipiul Făgăraș, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș. 
Beneficiar Ministerul Sănătății. 
 
4.Proiectul care a vizat ambulatoriile din județ ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate 
în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, cu o valoare totală de 
5.212.543,45 lei, este depus de parteneriatul format din Ministerul Sănătății, Consiliul Județean 
Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie, 
Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, UAT Municipiul 
Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, UAT Municipiul Săcele, UAT Municipiul Codlea, Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.  
 
Achiziționarea echipamentelor pentru dotarea spitalelor are impact la nivel județean, 
implementarea celor două proiecte va conduce la creșterea nivelului de calitate a actului 
medical oferit pacienților din spitalele județului Brașov.  
De asemenea ADDJB a lucrat împreună cu Ministerul Sănătății pentru alte două proiecte pentru 
echipamente ce au fost sau vor fi achiziționate prin Banca Mondială. 
 
5.În proiectul îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la servicii medicale 
de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță sunt implicate din județul 
Brașov: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Județean de Urgență pentru Copii 
Brașov, Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș 
 
6.În proiectul Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populația din Regiunea Centru prin dotarea cu aparatura de înaltă performanță este 
implicat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov,  
 
7.În 2018 ADDJB împreună cu reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov 
de la Unitatea de Primiri Urgențe au elaborat studiul de oportunitate și au finalizat aplicația în 
vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură 
medicală performante a  UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”. 
 
În 2019 contractul de finanțare a fost semnat și are o valoare totală de 6.793.628,72 lei. 
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Prin implementarea acestui proiect se dorește dotarea UPU a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov cu 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală (83 de bucăți) respectiv: 
Computer tomograf – 1 buc.; Aparat radiologic digital – fix – 1 buc.; Aparat radiologic digital – 
mobil – 1 buc.; Targă radiotransparență hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient – 10 
buc.; Targă radiotransparență hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric – 1 buc.; 
Echipament pentru intubație dificilă – 1 buc.; Otoscop și oftalmoscop – 8 buc.; Sistem de livrare 
a gazelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum) – 20 buc.; Monitor (ECG, EtCO2, SpO2, 
invaziv/non-invaziv TA, temperatură centrală) – 10 buc.; Monitor ECG, respirație SPO2, TA 
neinvazivă – 10 buc.; Electrocardiograf – 1 buc.; Defibrilator – 1 buc.; Injectomat – 10 buc.;  
Dulap mobil medicamente și materiale sanitare – 4 buc.; Echipament tip POINT OF CARE - 
ASTRUP (gaze sanguine) – 1 buc.; Echipament tip POINT OF CARE - Hemoleucogramă rapidă 
1 – 1 buc.; Echipament tip POINT OF CARE – Biochimie – 1 buc.; Echipament tip POINT OF 
CARE - Markeri cardiaci – 1 buc 
De la implementarea proiectului ADDJB s-a implicat împreună cu cei doi partenerii la elaborarea 
caietelor de sarcini pentru achiziția de echipamente, a acordat asistență în elaboarea 
documentelor de monitorizare – rapoarte de progres, notificări. 
 
 

 

C.Colaborări - parteneriate 

 

În perioada 11-16 iunie angajați ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din 
Republica Moldova au participat, la un schimb de experiență în cadrul  ADDJB. 
În cadrul vizitei, participanții au fost familiarizați cu activitatea ADDJB privind implementarea 
proiectelor din fonduri nerambursabile, oportunitățile de finanțare pentru proiectele de 
dezvoltare locală, mecanismul de elaborare a cererilor de finanțare în vederea obținerii de 
fonduri nerambursabile etc. 
Totodată,  specialiștii din Republica Moldova au avut posibilitatea să viziteze câteva primării din 
Județul Brașov, în procesul de promovare a rezultatelor proiectului „Sistem de management 
integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, implementat de Consiliul 
județean Brașov.    
Vizita reprezentanților ADR Nord Republica Moldova a fost organizată în baza Protocolului de 
colaborare între ADDJB și ADR Nord semnat în mai 2016 și Planului comun de activitate pentru 
anul 2019. 
 
Transfer de bune practici în domeniul managementul destinației turistice  
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) a facilitat desfășurarea Cursului 
„Managementul destinației turistice” la Bălți (Republica Moldova). 
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Cursul a fost organizat în baza prevederilor Acordului de colaborare între ADDJB și Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Republica Moldova, încheiat în mai 2016, evenimentul 
făcând parte din șirul de acțiuni dedicate celei de a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare 
Nord (Republica Moldova), care se desfășoară în perioada 12 septembrie - 6 octombrie 2019. 
Scopul cursului a fost transferul de bune practici în domeniul turismului, având în vedere 
experiența dobândită în cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”. 
La cursul de două zile au participat 22 de antreprenori în domeniul turismului din Regiunea de 
Dezvoltare Nord, specialiști din cadrul autorităților publice locale și Agenției de Dezvoltare 
Regională (ADR) Nord. 

                      
 
Vizita de lucru în Republica Moldova 
În perioada 18 – 22 septembrie 2019, ca urmare a invitațiilor primite din partea Agenției de 
Dezvoltare Regională Nord Moldova, a Raionului Ștefan Vodă și a Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova s-a organizat vizita de lucru.  
Au participat reprezentanții UAT-urilor membre ai ADDJB și consilierii județeni, președintele 
Consiliului Județean Brașov.       
Vizita de lucru a avut rolul de a dezvolta relațiile de colaborare între UAT-urile din județul Brașov 
și UAT-uri din Republica Moldova, în baza Acordurilor de parteneriat semnate cu ADR Nord 
Moldova în data de 23.05.2016 și cu Raionul Ștefan Vodă din 29.09.2017 care au oferit cadrul 
instituțional pentru inițierea unor proiecte concrete de colaborare. 
Programul vizitei a fost complex și a inclus vizita la instituția de învățământ din orașul Ștefan 
Vodă, reabilitată cu suportul Consiliului Județean Brașov, participarea la ediția V a Forumului 
economic din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți), întâlnire cu reprezentanții Camerei de 
Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Chișinău). 
În cadrul întâlnirilor de lucru s-au stabilit noi perspective de colaborare și s-au discutat 
posibilități de derulare a unor proiecte comune. 
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Transfer de bune practice pentru antreprenori și reprezentanți ai ONG-urilor din 
Republica Moldova la Centrul de Resurse al ADDJB 
ADDJB a primit vizita a 12 antreprenori și reprezentanți ai unor ONG-uri din Republica Moldova 
pentru schimb de experiență și bune practici având în vedere experiența ADDJB dobândită în 
implementarea din proiectul PROFIT. 
Antreprenorii din Republica Moldova au vizitat ale două afaceri create și implementate prin 
proiect, în municipiul Brașov.  
 
Schimb de experiență în domeniul planificării strategice 
În perioada 9 - 13 decembrie 6 reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord 
din Republica Moldova au participat la un schimb de experiență și bune practici în domeniul 
planificării strategice. 
În cadrul vizitei specialiștii ADR Nord (Republica Moldova) au fost familiarizați cu proiectul 
„Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean 
Brașov, finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cu etapele 
procesului de revizuire a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030 și 
instrumentele de colectare a datelor. Totodată, participanții vizitei au asistat la câteva întâlniri 
ale grupurilor de lucru sectoriale pentru revizuirea strategiei județene. 
La rândul său, membrii echipei ADR Nord au prezentat modul de elaborare a hărților digitale cu 
utilizarea programelor QGIS, experiență ce va fi preluată de ADDJB pentru actualizarea hărților 
strategiei. 
 
 

                
 

 
 

Președinte                            Director executiv ADDJB    
Pascu Mihai Lucian       Gliga Luciana  
     

 


