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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 2020 de ADDJB au fost:  
 
Pentru anul 2020 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). 
 
În 2020 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 2020 

 
 

I. Facilitarea accesului la informație privind oportunitățile de finanțare a proiectelor 
de dezvoltare locală pentru membrii agenției (activitate permanentă).  
Periodic au fost trimise informări pe e-mail 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.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.addjb.ro/


 
Scriere și implementare de proiecte 
 

1. Proiectul “Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare” (MALIN) 
În anul 2020, cel de-al treilea și ultimul an de implementare al proiectului MALIN, ADDJB, în 
calitate de partener, a continuat implementarea activității de care a fost responsabil 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 a gestionat 1.382.144,55 lei, a atins și a 
depășit rezultatele asumate. 
În acest context, a fost organizată o campanie de combatere a discriminării, la nivelul 
Municipiului Codlea, în perioada octombrie 2017-august 2020, care a inclus:  
- 64 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminării cu 1002 

participanți, elevi și angajați în Municipiul Codlea;  
- un film de sensibilizare cu privire la discriminare care a fost difuzat în cadrul proiectului 

pentru un public de 1002 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 2550 de persoane;   
- două dezbateri cu privire la identificarea de măsuri afirmative pentru integrarea socio-

educațională a copiilor de etnie romă din comunitățile marginalizate;  
- un concurs de arte vizuale, organizat la nivelul Municipiului Codlea pentru copiii și tinerii 

cu vârsta între 6 și 19, cu tema ”Discriminarea doare”.  
Totodată,  a fost realizată activitatea de facilitare comunitară în scopul dezvoltării locale a 
cartierului Mălin prin implicarea, pe de o parte, a membrilor comunității în rezolvarea propriilor 
nevoi și, pe de altă parte, a instituțiilor, ONG-urilor și agenților economici pentru a contribui la 
acțiunile și proiectele dorite de comunitate și a se implica social. În acest sens s-au realizat: - 
-    155 ateliere de alfabetizare educație remedială și creativitate cu 1.379 participări ale 
copiilor și 42 de participări ale femeilor din cartierul Mălin; 
-  6 excursii organizate cu implicarea agenților economici, ONG-urilor și instituțiilor și cu 

participarea a 98 de copii cu vârsta între 7 și 16 ani care nu erau înscriși în sistemul de 
învățământ sau erau în risc de abandon școlar;  

- 42 întâlniri reprezentanți al instituțiilor publice: întâlniri cu reprezentanții primăriei și ai 
Bibliotecii Municipiului Codlea, cu reprezentanți ai Clubului Copiilor, cu reprezentanți ai 
școlilor, cu reprezentanți ai DGASPC Brașov in vederea implicării la soluționarea 
problemelor comunității din Mălin;  

- facilitarea înscrierii la programul Șansa a doua pentru 8 copii cu vârsta între 9 și 15 ani;  
- 367 de deplasări pentru mobilizarea comunității din Mălin prin întâlniri individuale cu 

membrii aceștia pentru animare in vederea implicării la soluționarea problemelor 
comunității; 

 
Împreună cu partenerii – Primăria Municipiului Codlea (lider), Universitatea Spiru Haret, SC 
Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, 
ADDJB a contribuit la atingerea obiectivului general -  creșterea calității vieții pentru 556 de 
cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin 
reducerea numărului de persoane de minoritate romă aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială. 
Derularea efectivă a proiectului, a depășit proiecțiile inițiale, astfel că, la sfârșitul proiectului a 
beneficiat de minim două activități integrate un număr de 634 de persoane. 



 
Valoarea totală a proiectului a fost de 17.751.503,98 lei, iar proiectul a fost finanțat prin POCU, 
OS 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile 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), prin implementarea de măsuri integrate .                                     

 
 

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.  
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 2020 au fost atinse următoarele rezultate: 
 
Au fost monitorizate afacerile aflate în implementare - 36 contracte de subvenție din domenii 
de activitate diverse: 26% sunt pe producție, 3% comerț și 71% servicii care au început derularea 
activității în 2019. 
2020 a adus provocări mari și pentru firmele nou înființate și sprijinite în implementare de către 
ADDJB. Deși și-au suspendat activitatea pe perioadă determinată, firmele s-au menținut pe piață, 
au asigurat locuri de muncă au înregistrat venituri. 
Din partea ADDJB au fost implicați 4 experți de monitorizare care au asigurat de corectitudinea 
achizițiilor realizate de către beneficiarii finanțării, a cheltuielilor implicate, au oferit consiliere și au 
asigurat de implementarea în bune condiții a planurilor de afaceri. 
În perioada martie -mai 2020 experții au transmis informații utile privind măsuri legale de susținere 
a afacerilor, au sprijinit antreprenorii în implementarea planurilor oferind soluții 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. 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. 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor proiectului ADDJB a realizat activități de revizuire a 
Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov:  

- colectarea și analiza datelor socio-economice și de mediu la nivel de județ, zone, 
localitate; 

- revizuirea/ actualizarea informațiilor din domeniile economie si agricultură, turism, cultură, 
social, infrastructură si mediu 

- Actualizarea Analizei SWOT; 
- desfășurarea interviurilor cu primarii UAT-lor și elaborarea fișelor localităților din județul 

Brașov; 
- implicarea Grupurilor de lucru sectoriale în stabilirea direcțiilor strategice, obiectivelor, 

măsurilor și Planului de acțiuni al Strategiei; 
- colectarea ideilor de proiecte de la UAT pentru Portofoliul de proiecte a județului Brașov; 
- stabilirea mecanismului și instrumentelor de monitorizare și evaluare a Strategiei și 

Planului de acțiuni; 
 
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. 
 
 



 
4. În cadrul apelului ”Dezvoltare locală” – Granturi SEE 2014-2021 (Fonduri Norvegiene), 

gestionate de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială proiectul RACOS - 
Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere 
 

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. 
 
În luna februarie 2020, ADDJB (lider) în parteneriat cu DGASPC Brașov, Asociația de Servicii 
Sociale SCUT și Asociația ”Îngrijiri Acasă” au depus proiectul RACOS - Responsabilitate, 
Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere în cadrul apelului “Dezvoltare locală și reducerea 
sărăciei”, Granturile Norvegiene 2014-2021, proiect în valoare de 983.995,77 euro. 
Proiectul își propune să sprijine implementarea unor măsuri integrate de dezvoltarea locală 
comunitară, în vederea sporirii calității vieții și creșterii accesului la serviciile complexe sociale, 
medicale, educaționale, de ocupare și locative dezvoltate prin proiect, pentru 500 persoane 
provenite din familii vulnerabile și copii rămași ”singuri acasă” din comuna Racoș, în paralel cu 
responsabilizarea, sensibilizarea și conștientizarea cu privire la importanța sprijinirii grupurilor 
vulnerabile din comunitate, a reprezentanților instituțiilor locale și persoanelor aparținând 
populației majoritare din comuna Racoș. 
Prin serviciile și activitățile dezvoltate, proiectul va avea un impact pozitiv și benefic pe termen 
scurt, mediu și lung pentru grupul țintă, astfel ca cel puțin 70% din grupul tinta principal își va 
îmbunătăți atât nivelul cunoștințelor și abilităților de viață independentă datorate intervenției 
activităților nonformale, cât și starea de sănătate și cunoștințele legate de menținerea sănătății și 
igienei. 
Promotorul de proiect și cei 3 parteneri vor constitui o echipă de intervenție comunitară prin care 
vor furniza servicii de educație nonformală, servicii socio-medicale, medierea ocupării, 
îmbunătățirea serviciilor de locuire pentru grupurile țintă principale, activități de combatere a 
discriminării pentru locuitorii comunei și instruire cu privire la lucrul cu grupurile vulnerabile pentru 
personalul din instituțiile publice locale. 
Recent, ADDJB a primit invitația din partea FRDS (operatorul programului) de a pregăti 
documentele pentru contractare. 
 

5. Solidaritatea comunitatii, umbrela tuturor -SCUT 
Proiectul a fost depus în anul 2020 de ADDJB, în caliate de lider, împreună cu Asociația Rază De 
Speranță în Intervenția și Terapia Tulburarilor din Spectrul Autist și Școala Gimnazială Augustin, 
în cadrul Programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu parinți plecați la 
muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate - POCU – Operațiune compozita OS 6.2, OS 
6.3.  
Obiectivul proiectului constă în echilibrarea psiho-socio-educațională a situației copiilor din 
comuna Augustin, județul Brașov, care au cel puțin un părinte plecat în afara țării de minim 6 luni. 
În acest sens, proiectul propune stimularea participării școlare cu scopul de a preveni abandonul 
școlar al acestora, implicarea în activități integrate variate, de la ateliere de educație remedială- 
la sesiuni de dezvoltare a abilităților sociale și sprijin psiho-social, de la jocuri, concursuri, tabere 
dezvoltare abilități la sprijin pentru îndeplinirea nevoilor de bază, în paralel cu implicarea activă și 
constantă a părinților/tutorilor acestora, dar și a școlilor, autorităților locale, ONG-uri-lor și 
comunității în vederea atingerii acestui deziderat.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 



 
1. 1. Facilitarea prevenirii abandonului școlar pentru 75 de copii cu vârste de școlaritate (6-14 ani) 
din comuna Augustin, județul Brașov, care au parinții plecați în străinătate, prin încurajarea 
participării acestora la activități integrate ce vizează paliere de intervenție multidisciplinare, 
precum cursuri de educație remedială, sesiuni de dezvoltare a abilităților sociale și sprijin 
psihosocial, jocuri, concursuri pe varii tematici, tabere dezvoltare abilități, cât și sprijin financiar și 
sprijin pentru îndeplinirea nevoilor de bază, dezvoltate pe parcursul a 14 luni de proiect. 
2. 2. Sprijinirea conștientizării celor 75 de parinți/tutori (rămași acasă) ai copiilor ce beneficiază 
de activități integrate în proiect, din comuna Augustin, județul Brașov, cu privire la starea de 
vulnerabilitate accentuată a copiilor lor și nevoia de implicare activă și sprijin constant a acestora, 
prin implicarea lor în activități de educație parentală, consiliere socială și informare cu privire la 
obligațiile care le revin la plecarea din țară, dezvoltate pe parcursul a 14 luni de proiect. 
3. 3. Facilitarea dezvoltării unui parteneriat între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și 
comunitate, de la nivelul județului Brașov, prin informarea acestora cu privire la oportunități de 
colaborare, bune practici, oportunități de accesare și organizarea unei dezbateri care să 
contribuie la identificarea celor mai eficiente măsuri de intervenție pentru asigurarea protecției 
sociale, a echilibrului emoțional, a coeziunii familiale și a accesului la educație pentru copiii 
”rămași singuri acasă, pe parcursul celor 14 luni de proiect. 
Bugetul total al proiectului este de 1.432.903,25 lei. 
 

6. „Start up Social in satele Brasovene (SUS Bv)” 
Proiectul a fost depus de ADDJB (lider) în parteneriat cu Asociația Transilvană Brașov Nord și 
Redis Consult SRL în cadrul apelului  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul 
rural POCU - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 
Obiectivul general al proiectului “Start up Social în satele Brașovene (SUS Bv)” constă în 
dezvoltarea economiei sociale sustenabile în mediul rural din județul Brașov, prin facilitarea 
accesului la formare antreprenorială în domeniul social și consiliere specifică în vederea 
înființării și dezvoltării a minim 18 afaceri viabile, contribuind astfel la sprijinirea îmbunătățirii 
situației unor grupuri sociale defavorizate din județul Brașov, pe parcursul celor 30 de luni de 
proiect. Proiectul vizează dezvoltarea unui mecanism de sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale în mediul rural din județul Brașov prin furnizarea de servicii integrate: formare 
antreprenorială în economia socială – minim 71 de persoane, formare in domeniul TIC –
competențe digitale pentru 20 de persoane, consiliere în înființarea întreprinderilor sociale, 
monitorizare în activitatea de implementare a planurilor de afaceri, furnizarea de modele de bună 
practică, promovarea afacerilor nou create în cadrul unei platforme online, sprijin financiar pentru 
înfiintarea și derularea întreprinderilor – 1.800.000 de euro. 
Prin intermediul întreprinderilor sociale nou înființate și susținute, proiectul va contribui la 
îmbunătățirea situației economice din județul Brașov și la creșterea ratei de ocupare, atât prin 
sporirea ocupării pe cont propriu, cât și prin crearea de minim 63 locuri de muncă pentru persoane 
cu vârsta de muncă din județul Brașov, dar și pentru persoane din diverse grupuri vulnerabile, 
inclusiv pentru tinerii NEETS șomeri din mediul rural al județului – minim 18 locuri de muncă. 
 
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 
- 225 de persoane informate privind acțiunile derulate în cadrul proiectului și oportunitățile oferite 
de schema de antreprenoriat social și principalele condiții pentru a putea beneficia de activitățile 
proiectului; 
- minim 90 de persoane selectate pentru a putea participa la activitatea de antreprenoriat social 
din care 71 vor fi incluse în grupul țintă și 19 pe lista de rezervă; 
– minim 71 de persoane participante la cursurile acreditate de formare în antreprenoriat social – 
Antreprenor în economia socială și Manager de întreprindere socială; 



 
- 20 de persoane participante la un curs de dezvoltare a competențelor digitale – aferent 
subactivității A3.4; 
– 20 de persoane consiliate în domeniul antreprenoriatului pentru a ințelege mai bine anumite 
aspecte, în funcție de nevoile identificate ale acestora; 
– minim 18 planuri de afaceri selectate în domeniul social în județul Brașov, din care minim 14 
selectate în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole și minim 4 în alte domenii; 
– minim 63 locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor sociale înființate din care minim 18 
ocupate de tineri NEETS șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani din mediul rural al județului 
Brașov; 
- minim 18 contracte de subvenție încheiate; 
– o analiză elaborată privind economia socială la nivelul Regiunii Centru; 
- o platformă creată de promovarea economiei sociale și întreprinderilor sociale și produselor și 
serviciilor realizate de acestea și un accelerator de întreprinderi sociale (care să găzduiască 
platforma). 
Bugetul eligibil total al proiectului este de 12,407,352.01 lei. 
 

7. Proiectul Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii si tinerii 
din teritoriul SDL Garcini – depus în 2020 în cadrul apelului lansat de GAL Gârcini 
în cadrul POCU 5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-
roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Proiectul este depus de Uat Municipiul Sacele (lider) și partenerii: Agentia de Dezvoltare Durabila 
a Judetului Brasov, Fundatia Agapedia Romania, Asociatia Comunitatii Garcini, Scoala 
Gimnaziala Nr. 5 Sacele, Liceul Tehnologic Victor Jinga, Spitalul Municipal Sacele 
Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea accesului membrilor comunitatii urbane 
marginalizate din teritoriul GAL Garcini la servicii integrate in domeniul social, educational si al 
ocuparii in vederea depasirii situatiei de vulnerabilitate. 
Obiectivele specifice sunt următoarele: 

1. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru minim 120 de persoane (copii si 
adolescenti apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini) prin 
implementarea unui set complex de masuri suport 

2. Facilitarea accesului pe piata muncii pentru un numar de minim 110 persoane (adolescenti 
si tineri adulti apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini) prin 
implementarea unui set de masuri integrate de sprijin  

3. Depasirea situatiei de vulnerabilitate si imbunatatirea nivelului de sanatate pentru minim 
120 de tineri apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini prin 
implementarea de masuri de sprijin in domeniul asistentei sociale si medicale 

4. Promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii si stimularea voluntariatului comunitar 
prin derularea unei campanii specializate cu implicarea a 140 de copii, adolescenti si tineri 
din teritoriul GAL Garcini 

Activitățile de care este responsabilă Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov sunt: 
 
Derulare de ateliere interactive pentru dezvoltarea de abilitati pentru viata 
independenta si dobandirea de competente cheie 
Aceasta activitate va presupune facilitarea participarii copiilor si tinerilor din teritoriului SDL la 
ateliere interactive destinate sa faciliteze dobandirea de catre acestia a unor competente de 
baza esentiale pentru viitoarea lor dezvoltare personala si profesionala in domenii de 
actualitate precum utilizarea unei limbi straine si TIC.  
 



 
Sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii 
Activitatea va fi derulata de partenerul ADDJB si va presupune organizarea unei campanii de 
promovare a egalitatii de sanse si nediscriminarii prin organizarea unor sesiuni de informare 
pe diverse tematici relevante in legatura cu aplicarea acestor principii precum egalitatea de 
sanse -modalitati concrete de actiune pentru a obtine egalitatea de sanse si accesul liber si 
egal la servicii, beneficiile diversitatii si tolerantei, rolul femeii in societate/comunitate, violenta 
de gen, stima de sine si increderea in sine, bullyingul, etc) Activitatile mentionate vor fi 
adresate unui numar total de 100 de beneficiari – copii de ciclu gimnazial si primar si tineri din 
comunitate,  

 
Activitati de promovare a voluntariatului comunitar 
Activitatea va presupune organizarea unei campanii de promovare a voluntariatului la nivel 
comunitar care va consta in urmatoarele activitati: pregatirea campaniei, organizarea unor 
sesiuni de informare privind semnificatia voluntariatului si importanta implicarii voluntare in 
problemele comunitatii, stimularea constituirii unor grupuri de initiativa comunitara si 
sustinerea practica a activitatii acestora in scopul implementarii de proiecte de voluntariat in 
teritoriul SDL.  
 

8. Proiectul START - Antreprenor in Gârcini depus în 2020 în cadrul apelului lansat de 
GAL Gârcini în cadrul POCU 5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma 
și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 
cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

ADDJB este lider de parteneriat alături de Formare Manageriala In Turism-F.M.T. SRL și Agentia 
Metropolitana pentru Dezvoltare Durabilă Brasov (AMB). 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor antreprenoriale și înființarea de 
noi afaceri și structuri ale economiei sociale în comunitatea Gârcini prin facilitarea accesului 
pentru 205 persoane vulnerabile din SDL Gârcini la servicii integrate constând în cursuri de 
formare antreprenorială, consiliere antreprenorială, consiliere vocațională, precum și sesiuni de 
informare privind egalitatea de șanse și gen, combaterea discriminării și protecția mediului. 
Stimularea ocupării pe cont propriu a celor 65 de persoane care beneficiază de formare 
antreprenorială din teritoriul SRL Gârcini, prin furnizarea de servicii de sprijin si asistenta pentru 
înființarea și dezvoltarea a 7 întreprinderi de tip start-up și a unei întreprinderi sociale in 
comunitatea din Gârcini, care să genereze crearea a minim 16 locuri de muncă. 
 
 

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 
Proiectele au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, 
Prioritatea de investiție 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 



 
comunități, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Cererea de finanțare și documentele aferente au fost realizate cu sprijinul ADDJB. 
 
1. Proiectul Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în județul Brașov a fost depus în iulie 2020 
iar contractul a fost semnat în 26 octombrie 2020 
UAT Județul Brașov, Lider parteneriat 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, partener 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, partener 
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov, partener 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, partener 
Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, partener 
 

Obiectivul general. Îmbunatatirea calitatii si eficientei sistemului medical public din judetul Brasov 

de a putea raspunde si gestiona in timp util si eficient la criza sanitara provocata de virusul SARS 

COV 2 prin achizitia de echipamente de protectie şi aparatura medicala pentru unitatile sanitare 

din judet care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS -CoV2. 

Valoare: 45,533,446.93 

Proiectul este în implementare iar în 2020 au fost rambursati aproximativ 15.000.000 lei 

 

2. Proiectul Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov a fost depus în 

noiembrie 2020 

Obiectivul general. Imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului medical public din judetul Brasov 

de a putea raspunde si gestiona in timp util si eficient la criza sanitara provocata de virusul SARS 

COV 2 prin achizitia de echipamente de protectie personala pentru unitatile sanitare din judet 

care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS -CoV2. Proiect de tip 

A Valoare: 3.824.023,21 

- UAT Județul Brașov, lider de parteneriat 

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov - partener 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, - partener 

Proiectul este în evaluare 

Proiect Sectia Exterioara ATI-Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov – a fost depus în 

februarie 2021 – a început pregătirea în decembrie 2020 

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID – 19 la nivelul Judetului Brasov - construire Spital Modular Sectie Exterioara ATI a 

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov Proiect de tip B 

Valoare: 12.547.366,96 

- UAT Județul Brașov, lider de parteneriat 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, - partener 

 
 
 
 



 
 
2. COLABORĂRI - PARTENERIATE. 

 Colaborarea cu Republica Moldova 
În 8 octombrie 2020 la CATTIA, Brașov a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Agenția 
de Dezvoltare Durabila a Județului Brasov și Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor 
Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (Bălți, Republica Moldova).  

Scopul colaborării constă în identificarea și susținerea soluțiilor problemelor de interes economic, 
cu referire la produse și servicii inovative digitale. În urma stabilirii parteneriatului ADDJB a 
acordat sprijinul consultativ ACETI pentru elaborarea instrumentelor de colectare a datelor pentru 
realizarea Studiului pentru analiza situației în sectorul IT&Inginerie Regiunea de Dezvoltare Nord 
din Republicii Moldova. 

La 20 octombrie 2020, ADJJB a participat on-line la Forumul de afaceri „Doing Business in North 
Moldova” desfășurat la Bălți, Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate 
bunele practici ale ADDJB pentru sprijinirea mediului de afaceri  prin finanțările acordate 
antreprenorilor din Regiunea Centru (România) în cadrul proiectului PROFIT. 

Evenimentul a fost susținut prin proiectul „Nou impuls în dezvoltarea afacerilor în Regiunea de 
Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People 
in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și ONG-ul „Pro 
Cooperare Regională”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Președinte                            Director executiv ADDJB    
Pascu Mihai Lucian       Gliga Luciana   
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