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Îmbunătățirea factorilor de mediu, eficiență energetică,
energie regenerabilă și schimbări climatice.
Conectivitate durabilă și dezvoltare integrată a comunităților
inteligente urbane & rurale.
Consolidarea și dezvoltarea economiei județene durabile și
competitive.
Dezvoltarea unui turism sustenabil și atractiv pentru turiști și
locuitorii săi.
Dezvoltarea sustenabilă integrată și unitară a culturii
brașovene prin respectarea moștenirii trecutului și asigurarea
de investiții permanente în inițiativele culturale și artistice de
calitate oferite locuitorilor și turiștilor.
Dezvoltarea capitalului uman din județul Brașov prin
îmbunătățirea accesului la servicii de educație, de sănătate și
de asistență socială de calitate pentru toți locuitorii săi.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV 2021-2030
ANEXĂ
PROPUNERE - PLAN DE ACȚIUNE
NOTĂ. Acest plan de acțiune va fi actualizat ori de câte ori va fi necesar
Direcția strategică 1. Îmbunătățirea factorilor de mediu, eficiență energetică, energie regenerabilă și schimbări climatice
Propuneri acțiuni 2021-2030

Indicatori

O.1.

1.1. Îmbunătățirea

Investiții în izolația termică, hidroizolare a clădirilor, sisteme

Valoarea investițiilor în

Îmbunătățirea

eficienței energetice a

inteligente pentru gestionarea eficientă a energiei electrice, sisteme

eficientizarea energetică a

eficienței

clădirilor

de ventilație cu recuperare de căldură (ex. Spitalul Clinic de Urgență

clădirilor

energetice și

pentru Copii Brașov, corp existent; unități de învățământ: UAT-uri;

reducerea poluării

clădiri istorice, clădiri publice, blocuri de locuit etc. )
Utilizarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și

Valoarea investițiilor în

iluminatului public în

durată mare de viață, implementarea unui sistem de telegestiune

eficientizarea iluminatului

Număr investiții în

ansambluri rezidențiale

eficientizarea energetică în

domeniul încălzirii

domeniul încălzirii

centralizate

centralizate

Valoarea investițiilor în

150 mil.

Cost total
estimativ

150 mil.

(eur)
30 mil.

Sursa de finanțare

POR 2021 - 2027, Buget

Mil. lei

0

Mil. lei

0

0

0

Mil. lei

262 mil.

3 mil.

0

0

262 mil.

3 mil.

52,4 mil.

POR 2021-2027, AFM;

600 mii

Fonduri private

2021 - 2030

Primăriile UAT din
județul Brașov, CJ

220 mil.

Mii tone

de seră

echivalen 4- nivel

(din

nivel

t CO2

2018) -

național

în

regenerabile
Cantitatea de gaze cu efect

ă

2021 - 2030

220 mil.

44 mil.

POR 2021-2027, AFM;

63595,16 -

0

2021 - 2030

Brașov

UAT-uri din județul

buget local

Brașov, CJ Brașov

nivel
Mil.lei

0

național
0

1,4 mil.

1,4 mil

280 mii

Ministerul Mediului,
fonduri europene, buget

Acțiuni privind conștientizarea populației referitor la reducerea

calității aerului
Valoarea proiectelor de

local
AFM, Buget local,

poluării

conștientizare a populației

Mil.lei

0

0

4,5 mil.

4,5 mil.

900 mii

2021 - 2030

Acordarea de facilități fiscale celor care abordează soluții

Valoarea investițiilor în

prietenoase cu mediul

investiții de tip oraș verde

2021 - 2030

Fonduri europene

Mil. lei

verzi verticali etc.)
2.1. Protejarea habitatelor

Investiții în amenajarea bazinelor hidrografice (ex. amenajare

Populația care beneficiază

Număr

adaptării la

naturale de fenomenele

complexă râul Olt între Hoghiz și Făgăraș), soluții bazate pe natură,

de măsuri de protecție

locuitori

schimbările

meteorologice și

reconstrucția ecologică a zonelor umede care să rețină surplusul de

împotriva dezastrelor

climatice,

hidrologice extreme

apă

naturale legate de climă
Studii privind adaptarea și

impactului asupra mediului asupra mediului la schimbările climatice în județul Brașov

reducerea impactului

la schimbările climatice în

asupra mediului la

județul Brașov

schimbările climatice

UAT-uri, asociații
de dezvoltare
intercomunitară

O.2. Promovarea

2.2. Evaluarea adaptării și a Elaborarea de studii privind adaptarea și reducerea impactului

UAT-uri din județul
Brașov

privind reducerea poluării

investiții de tip oraș verde

cartiere
UAT-uri din județul

Fonduri nerambursabile, 2021 - 2030

sisteme de monitorizare a

1.6. Promovarea de

Dezvoltatori

centralizate pe

termice din surse

nt

județul Brașov

condiția încălzirii

căldură și electricitate

național

Primăriile UAT din

Brașov impun

de finantare.

104377,8 91656,49

2021 - 2030

urile din județul

Buget Local, Alte surse

ria

responsabilă

imobiliari, UAT -

energiei electrice și/sau

Va

Instituția

realizare

de finantare

producerea/utilizarea

Investiții în în sisteme de monitorizare a calității aerului, inclusiv în

Perioada de

Buget Local, Alte surse

vederea producerii de

(acoperișuri verzi, pereți

dezastrelor

0

Cost total
estimativ (lei)

resurse regenerabile în

Valoarea investițiilor în

rezilienței în fața

0

Tință 2030

local, Alte fonduri

co

Investiții în utilizarea resurselor regenerabile

monitorizării calității aerului laboratoare mobile de monitorizare

riscurilor și

2019

ul

Contrucția de sisteme de încălzire centralizată pe cartiere în noile

eficienței energetice în

1.5. Îmbunătățirea

prevenirii

Valori

2011

public

1.3. Îmbunătățirea

1.4. Încurajarea utilizării de

Mil. lei

Valori

Brașov

1.2. Eficientizarea
localitățile județului Brașov

U.M.

ta
re

Măsura

ns

Obiectivul specific

0

0

0

0

800 mii

8000

800 mii

117

160 mii

Buget local, fonduri

2021 - 2030

UAT-uri din județul

europene

Brașov

Fonduri europene, buget 2021 - 2030

UAT-uri din județul

local, alte surse de

Brașov, CJ Brașov

finanțare

Număr

0

0

2

1,5

Buget Local, Alte surse
de finanțare

2021 - 2030

UAT Brașov, CJ
Brașov

riscurilor și
rezilienței în fața
dezastrelor

4
2.3. Refacerea sistemelor

Derularea de acțiuni de împădurire inclusiv pe terenuri degradate,

Ponderea suprafeței

forestiere

perdele forestiere la marginea drumurilor

pădurilor (%) din total

%

0,3759

0,3774

0,3812

82

PNRR, Fonduri
europene, Buget local,

2021 - 2030

UAT -uri din
județul Brașov,

suprafața județului

Alte surse de finanțare

asociații de
dezvoltare

2.4. Reducerea impactului

Derularea de acțiuni de conștientizare privind schimbările climatice

Acțiuni de conștientizare

Număr

0

0

10

4,5

AFM, Buget local,

asupra mediului

privind schimbările

O.3. Promovarea

3.1. Managementul integrat Implementarea proiectului "Sistemul de management integrat al

climatice
Valoarea investițiilor în

tranziției către o

al deșeurilor în județul

deșeurilor în județul Brașov" derulat de către Consiliul Județean

managementul integrat al

3.1 Dezvoltarea

Brașov

deșeurilor în județul Brașov

infrastructurii integrate

economie circulară Brașov

2021 - 2030

Fonduri europene
Mil. lei

0

0

686 mil.

686 mil.

137,2 mil.

POIM 2014 - 2020, OS

intercomunitară
UAT-uri, asociații
de dezvoltare

2021 - 2023

intercomunitară
CJ Brașov, ADI ISO
mediu

de management a

Alte investiții în infrastructura gestionării deșeurilor la nivelul

Valoarea investițiilor în

județului, inclusiv creșterea numărului de puncte de colectare a

managementul deșeurilor

Mil. lei

0

deșeurilor, închiderea depozitelor neconforme de deșeuri (Râșnov,
Făgăraș, Victoria, Zărnești, Săcele, Codlea, Brașov - Triaj, Rupea),

Gradul de conectare la

instalarea de containere anti urs în zone în care pătrunde ursul

serviciile de salubritate ( %)

%

88 % în
mediul
urban,

0

57 mil.

100 % în

100 % în

mediul

mediul

57 mil.

11,4 mil.

AFM, program LIFE,

2021 - 2030

UAT-uri din județ

finanțare
Buget local, alte surse de 2021 - 2030

UAT-uri din județ

finanțare

unde populația nu

Buget local, alte surse de

0,1

urban, 75 urban și

este conectată

ul

frecvent

ta
re

deșeurilor

% în

mediul

mediul

rural
0

rural
0

ns

50 % în

Inventariere zone cu multe deșeuri depozitate necontrolat și acțiuni

Suprafețe cu multe deșeuri Ha

zonelor cu multe deșeuri

de curățare a acestora (lângă râuri, parcări, zone frecventate de

depozitate necontrolat

depozitate necontrolat

turiști, poteci)

igienizate din județ

25 ha

0,1

Buget local, Alte surse de 2021 - 2030

Direcţia Regională

finanțare, Sponsorizari,

de Drumuri şi

Voluntariat

Poduri Braşov,
UAT-uri din județ,

3.3. Îmbunătățirea gradului Asigurarea infrastructurii pentru colectarea selectivă în localități (ex.
de colectare selectivă și

ecoinsule), educarea și conștientizarea populației privind colectarea

reciclare a deșeurilor

selectivă/reciclarea deșeurilor, acordarea de stimulente și/sau

în

co

3.2. Asigurarea igienizării

rural

Rata de colectare selectivă

%

CJ Brașov, asociații
de dezvoltare
intercomunitară

0

0,0625

0,2

3

AFM, Buget local,

2021 - 2030

Fonduri europene

din județ, asociații
de dezvoltare

ă

penalități în vederea unei colectări selective a deșeurilor de către
populație

nt

Rata de reciclare a

intercomunitară
%

0

ria

deșeurilor municipale

Susținerea investițiilor în economia circulară, crearea de soluții de

reducerea cantității de

economie colaborativă, transformarea deșeurilor în resurse, crearea implicate în economia

deșeuri generate

de lanțuri de valoare locală, încurajarea formării unei culturi de tip

Va

3.4. Prevenirea sau

Cifra de afaceri a firmelor

CJ Brașov, UAT- uri

14,00 %

30% la

la nivel

nivel

național

național

1

AFM, Buget local,

2021 - 2030

Fonduri europene

CJ Brașov, UAT- uri
din județ, asociații
de dezvoltare
intercomunitară

Mil. lei

0

743 mil.

817 mil.

817 mil.

163,4 mil.

Buget local, alte surse de 2021 - 2030

UAT-uri din județul

finanțare

Brașov, agenți

circulară

economici

up cycling, încurajarea realizării de parteneriate cu companiile care
generează deșeuri în vederea implementării unor proiecte de
O.4. Protecția

reducere a acestora
4.1. Sprijinirea măsurilor de Implementarea planurilor de management în ariile protejate,

Suprafața zonelor de

naturii și

conservare și protecție a

evaluarea stărilor de conservare și implementarea măsurilor de

protecție specială și cea a

local, Alte surse de

conservarea

biodiversității

conservare a speciilor și habitatelor, acțiuni de informare și

zonelor de protecție strictă

finanțare

biodiversității,

conștientizare privind măsurile de conservare și protecție a

din parcurile naturale și

asigurarea

biodiversității (inclusiv organizarea de evenimente, târguri pe aceste

naționale

conectivității
ecologice,
remedierea
siturilor
degradate/abando
nate

ha

0

305709,4

306.709 ha 21

LIFE 2021 - 2027, Buget

2021 - 2030

UAT-uri din județul
Brașov, CJ Brașov

O.4. Protecția
naturii și
conservarea

5

biodiversității,
conectivității
ecologice,

4.2. Asigurarea

Acțiuni de lobby pentru definirea coridoarelor ecologice în mod

conectivității ecologice

oficial, identificarea și managementul acestora, luarea în considerare au un sistem de

2009 - 2014 (fonduri

a acestora la întocmirea PUG-urilor pentru UAT-urile din județul

management, guvernanță

norvegiene), proiect

2020

Dezvoltare în

Brașov

și monitorizare, desemnate

BEAR CONNECT -

2019 - 2023

Silvicultură (INCDS)

conform standardelor

Horizon 2020, NUCLEU -

Marin Drăcea,

IUCN, 2020

program național de

Universitatea

cercetare (cu alocare

Transilvania din

anuală, de aceea nu a

Brașov, Fundația

fost precizată)

Carpați și partenerii

remedierea
siturilor
degradate/abando
nate

Coridoare ecologice care

4.3. Facilitarea accesului

Servicii de asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru

Organizații cu rol în

organizațiilor cu rol in

îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a

managementul

managementul

ecosistemelor, formarea unui consorțiu de specialiști de mediu din

biodiversității beneficiare

biodiversității la servicii de

județ

de sprijin prin proiecte

Număr

Număr

0

0

0

5

0

5

12

Proiect COREHABS - SEE

2

LIFE 2021 - 2027, alte

asistență tehnică, cercetare
și echipamente pentru
îmbunătățirea nivelului de

2017 -

2021 - 2030

și a ecosistemelor,
specialiști de mediu din
județ

ns

formarea unui consorțiu de

0

0

32

de Cercetare-

Universitatea
Brașov, Institutul
Național de
CercetareDezvoltare în
Silvicultură (INCDS)
Marin Drăcea, alte
ONG-uri din
domeniul
biodiversității

4.4. Reabilitarea spațiilor

Ecologizarea spațiilor degradate/abandonate pentru a putea deveni

Suprafața de teren

degradate/abandonate

reutilizabile, reabilitarea funcțională a acestora

degradat/abandonat pe

2021 - 2027, Buget local,

care se realizează acțiuni

Alte surse de finanțare

co

ha

Institutul Național

Transilvania din

ul

cunoaștere a biodiversității

2015 - 2017

surse de finanțare

ta
re

asigurarea

17

POAT 2014 - 2020, POR

2021 - 2030

UAT-uri din județul
Brașov

de reconstrucție ecologică
Îmbunătățirea calității cursurilor de apă, inventarierea surselor de

Proporția apelor

solurilor

poluare a apelor și luarea de măsuri pentru reducerea/eliminarea

monitorizate aflate în stare

acestora

ecologică foarte bună sau

Române, SGA

bună

Brașov, UAT-uri

%

0

Promovarea agriculturii ecologice

40 % în

0,6

1

2020

ă

în

4.5. Protecția apelor și

Procent ocupat de terenuri %

0,0015

2.04 %

0,03

0,1

Buget local, Alte surse de 2021 - 2030

Administrația

finanțare

Națională Apele

Buget local, Alte surse de 2021 - 2030
finanțare

nt

cultivate - agricultura

din județ
UAT-uri din județ

ecologică din totalul

Măsura

Propuneri acțiuni 2021-2030

Va

Obiectivul specific

ria

suprafeței agricole a
județului

Indicatori de realizare

Direcția strategică 2. Conectivitate durabilă, dezvoltare integrată și inteligentă acomunităților urbane & rurale
U.M.

Valori

Valori

2011

2019

Tință 2030

Cost total

Cost total

estimativ (lei)

estimativ

Sursa de finanțare

Perioada de

Instituția

realizare

responsabilă

O.1. Dezvoltarea

1.1. Dezvoltarea și

1.1.1 Finalizarea construcției și punerea în funcțiune a Aeroportului

Aeroporturi

Număr

:

:

1

286500000

(eur)
57,3 mil.

Buget local, alte fonduri

infrastructurii de

modernizarea

transport durabil

infrastructurii majore de

Internațional Brașov (Ghimbav)
1.1.2 Conectarea Brașovului la rețeaua TEN-T prin construcția

finalizate/funcționale
Lungimea drumurilor

km

:

6,3

140

28.7 mld.

5,74 mld.

PNRR/POIM/ alte fonduri 2019-2030

și conectat direct

transport

autostrăzilor: A3 Borș-Brașov (tronsonul Ploiești-Brașov); A13

publice noi construite

Brașov– Bacău și Autostrada Brașov – Sibiu
1.1.3 Construcția Parcului logistic în proximitatea Aeroportului

Centre logistice construite

Număr

:

:

1

200 mil.

40 mil.

PNRR/POIM/ alte fonduri 2021-2030

CJ Brașov

Număr

:

2

5

300 mil.

60 mil.

Buget local,POR 2021-

UAT din județul

la rețeaua TEN-T

2021-2022

CJ Brașov
CJ Brașov/CNAIR /
DRDP

Internațional Brașov (Ghimbav), care să permită conectarea
terminalului de pasageri și terminalului de marfă a aeroportului, la
terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic și la rețeaua
rutieră (autostrăzi și drumuri de categorie inferioară).
1.2. Fluidizarea circulației

1.2.1 Realizarea traseelor ocolitoare pentru localitățile urbane

Centurilor noi

pe drumurile europene,

(Săcele, Făgăraș, Râșnov, Ghimbav, Predeal, altele) și rurale

construite/extinse/moderni

naționale și județene

traversate și afectate de traficul de pe DN1, DN 13, DN10.

zate

2027, alte fonduri

2021-2030

Brașov / DRDP

1.2. Fluidizarea circulației
pe drumurile europene,

6

naționale și județene
1.2.2 Modernizarea drumurilor naționale

Ponderea drumurilor

%

93,3

94,3

95

1 mld.

200 mil.

publice naționale
modernizate
Ponderea drumurilor

1.2.3 Modernizarea drumurilor județene și interjudețene

DRDP

fonduri
%

36,9

80,9

95

1,4 mld.

280 mil.

publice județene

Buget local,POR 2021-

2021-2030

CJ Brașov

2027, alte fonduri

1.2.4 Realizareaperdelelor forestiere de protectie pe drumurile

modernizate
Suprfața perdeleleor

ha

:

:

:

:

:

Buget local, alte fonduri

2021-2030

CJ Brașov

publice ce traversează județul Brașov
1.3.1 Modernizarea străzilor orășenești, inclusiv pentru transportul

forestiere realizate
Ponderea străzilor

%

80,7

81,7

100

300 mil.

60 mil.

Buget local,POR 2021-

2021-2031

CJ Brașov

2021-2030

UAT din județul

intermodal
circulație locale astfel ca ele 1.3.2 Modernizarea drumurilor și străzilor comunale.

orășenești modernizate
Ponderea drumurilor

%

3

2

200

200 mil.

40 mil.

2027, alte fonduri
Buget local, alte fonduri

să corespundă cerințelor
1.4. Creșterea siguranței

1.4.1 Îmbunătățirea siguranței infrastructurii și a mijloacelor de

comunale modernizate
Numărul de accidente

Număr

0

118

0

1 mil.

200 mii

Buget local,alte fonduri

2021-2030

Brașov
IJPBv

rutiere pe drumurile

semnalizare orizontală și verticală

înregistrate anual

1.4.2 Informarea și sensibilizarea populației privind siguranța rutieră Rata mortalității prin

%

9

și de prevenire a accidentelor rutiere
1.4.3 Îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea numărului de

accident rutier
Numărul de accidente

Număr

:

accidente vehicul – animal sălbatic prin utilizarea sistemelor

vehicul-animal înregistrate

inteligente
1.5.1 Construcția liniei de cale ferată Aeroport Ghimbav-Brașov

anual
Lungimea căilor ferate noi

km

publice din județ

infrastructurii CFR ce

construite

traversează județul
Lungimea căilor ferate

–European ce traversează județul Brașov

reabilitate

1.5.3 Reparația gării CFR Brașov și reabilitarea stațiilor, haltelor,

Valoarea investițiilor

peronurile, trecerile de peste calea ferată, perdele verzi de-a lungul
căilor ferate ce traversează teritoriul județului
2.1. Extinderea

2.1.1 Asigurarea accesului la transport public de persoane la nivel

accesului facil al

transportului public de

local, județean și interjudețean.

cetățenilor

călători spre zonele

județului la

urbane/ rurale și în

transport public

interiorul acestora

ă

durabil și sigur, la

Valoarea investițiilor

2.1.2 Extinderea traseelor transportului metropolitan Brașov în

Localități cu acces la

localitățile din Zona Metropolitană Brașov (RAT Brașov și Servicii

transport metropolitan

nt

prețuri echitabile

0

1 mil.

200 mii

Buget local, alte fonduri

2021-2030

IJPBv

118

0

1 mil.

200 mii

Buget local, alte fonduri

2021-2030

IJPBv

1,5 mld.

300 mil.

Buget local,PNRR/ POR

2021-2030

CFR/CJ Brașov

2021-2030

CFR

2021-2030

CFR/Primăria

:

mil. lei

Număr

:

:

:

:

12

28

2021-2027, alte fonduri
3 mld.

600 mil.

Buget de stat,
POIM/PNRR/ Palte

45000000

45 mil.

9 mil.

fonduri
Buget de stat,
POIM/PNRR/ alte fonduri

:

:

1000000

1 mil.

200 mii

Buget local, POR 2021-

Brașov

2021-2030

2027, alte fonduri

în

O.2. Asigurarea

km

co

1.5.2 Reabilitarea liniei de cale ferată a Coridorului IV Pan

:

7

ns

1.5. Modernizarea

ta
re

reabilitarea căilor de

ul

1.3. Modernizarea și

Buget de stat, POIM/ alte 2021-2030

Județul Brașov
Companiile de Apă
Brașov și Sibiu

Număr

:

15

40

100 mil.

20 mil.

Buget local, POR 2021-

2021-2030

2027, alte fonduri

transport metropolitan în ZMB

tehnică elaborate

ria

Set de documentație

RAT Bv; Servicii
Număr

:

:

1

125 mil.

25 mil.

Buget local, POR 2021-

a calității serviciilor

electrice în inventar pentru

contribuție socități

transportul public local de

private distribuire gaze

pasageri

naturale, persoane fizice

Va

Numărul de vehicule

persoane – la nivel
județean cu respectarea
condițiilor de protecția

Număr

mediului
2.3. Încurajarea utilizării

2.3.1 Actualizarea/elaborarea Planurilor de mobilitate urbană

Planurilor de mobilitate

transportului alternativ

durabilă la nivel de județ, municipii și orașe

urbană durabilă

2.3.2. Informarea și încurajarea populației pentru utilizarea

elaborate/actualizate
Rata persoanelor informate %

Număr

45

:

19

4

50

4

80 mld.

750 mii

16 mld.

150 mii

Buget local, alte fonduri,

Buget local, POR 2021-

:

:

50

Stații electrice construite

Număr

:

15

50

2.4. Realizare spații de

electrice
2.4.1 Extinderea spațiilor de parcare în localitățile urbane/rurale,

Valoarea investițiilor

lei

:

:

360 mil.

parcare în concordanță cu

lângă stațiile de autobuz și stațiile gărilor/haltelor feroviare,

fluența traficului și a

obiective turistice.

100 mii

Săcelene
Primăriile
municipiilor

2021-2030

Brașov și Făgăraș
Primăriile UAT-lor
din județul Brașov

2021-2030

2027, alte fonduri

transportului alternativ celui poluant
2.3.3 Sprijinirea construcției noilor stații de încărcare a vehiculelor

parcului auto

2021-2030

2027, alte fonduri

2.2. Îmbunătățirea generală 2.2.1 Modernizarea parcurilor de vehicule non-poluante
transportului public de

Primăriile UAT din
Județul Brașov ;

Săcelene) și dezvoltarea transportului metropolitan Făgăraș
2.1.3 Inițierea procesului de creare a unor rute feroviare de

Primăriile UAT din

Primăriile UAT/CJ
Brașov

20 mii

Buget local, POR 2021-

2021-2030

Primăriile UAT/CJ

1 mil.

200 mii

2027, alte fonduri
Buget local, POR 2021-

2021-2030

Brașov
Primăriile UAT/CJ

360 mil.

72 mil.

2027, alte fonduri
Buget local, POR 2021-

2021-2030

Brașov
Primăriile UAT/CJ

2027, alte fonduri

Brașov

7
2.5. Dezvoltarea

2.5.1 Construcția/extinderea/amenajarea pistelor de bicicletă în

Lungimea pistelor de

infrastructurii județene de

județul Brașov.

biciclete construite/extinse

2.5.2 Dezvoltarea sistemului de parcări și închirieri de biciclete

Valoarea investițiilor

km

:

30

430

120 mil.

24 mil.

Buget local, PNRR/POR

2021-2030

2021-2027, alte fonduri

Primăriile UAT/CJ
Brașov

biciclete (Bike Net)
lei

:

:

10 mil.

10 mil.

2 mil.

Buget local, PNRR/ POR

2021-2030

2021-2027, alte fonduri
3.1. Sprijinirea dezvoltării

accesului la

integrate a comunităților

condiții de locuire

rurale și urbane

3.1.1 Actualizarea/elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală

Strategii

Număr

:

3.1.2 Actualizarea/elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare

Strategii

echitabile pentru

Urbană a municipiilor și orașelor

actualizate/elaborate

3.1.3 Actualizare și digitalizare PATJ Brașov /PUG-lor/ PUZ-lor

Planuri

Număr

:

3.1.4 Elaborarea Planului de Amenajare Teritoriului (PAT) Zonei

actualizate/elaborate
Planuri

Număr

:

Metropolitane Brașov (ZMB)
3.1.5 Monitorizarea respectării legislației și reglementărilor tehnice

actualizate/elaborate
Rapoarte de monitorizare

Număr

:

3.2. Asigurarea condițiilor

din domeniul arhitectură și construcții
3.2.1 Construcția și extinderea sistemului de alimentare cu apă

Ponderea populației

%

75

de locuire decente prin

canalizare și epurare în localitățile den județul Brașov

deservite de sistemul

25 mii

5 mii

Buget local, alte fonduri

2021-2030

conectată la sistemele de
3.2.2 Facilitarea extinderii rețelei de încălzire termică în cartierele

canalizare si epurare
Rata de conectare a

municipiilor Brașov și Făgăraș, încurajarea populației pentru

locuințelor la rețelele

reconectarea locuințelor la sistemul centralizat de încălzire termică

centralizate de încălzire

3.2.3 Facilitarea accesului populației județului Brașov la serviciile de

termică
Localități cu acces la

alimentare cu gaze naturale și informarea despre beneficiile

rețeaua de alimentare cu

Programului național de racordare a populației la gaze.
3.2.4 Extinderea rețelei și instalațiilor pentru distribuția energiei

100 mii

20 mii

Buget local, POR 2021-

2021-2030

:

10

1 mil.

B
Primăriile

200 mii

Buget local, POR 2021-

2021-2030

Brașov
Primăriile UAT/CJ

:

1

400 mii

80 mii

2027, alte fonduri
Buget local, POR 2021-

2021-2030

Brașov
Primăriile

:

10

10 mii

2 mii

2027, alte fonduri
Buget local

2021-2030

UAT/AMB
Primăriile UAT/CJ

86

100

1,2 mld

240 mil.

Buget local, POIM, PNRR, 2021-2030

Brașov
Primăriile UAT/CJ

alte fonduri

Brașov; Apa

%

52

74

100

%

6

5 (2017)

25

Brasov si Apa
Canal Sibiu

10 mil.

2 mil.

Buget local, POR 2021-

2021-2030

Primăriile UAT
Brașov și Făgăraș

Programului Național de 2021-2030

Primăriile

racordare a

UAT/operatori

gaze naturale

populației la rețeaua de

distributie gaze

Valoarea investițiilor

alimentare cu gaze
Buget de stat/ local,alte

co

2027, alte fonduri

Număr

lei

40

:

42

:

58

60 mil.

2 mld.

60 mil.

400 mil

12 mil.

2021-2030

fonduri

nt

naturale
Primăriile
UAT/Sucursala de
Distribuţie a
Energiei Electrice

3.2.5 Extinderea și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal

Valoarea investițiilor

lei

în localitățile rurale și urbane
3.2.6 Regenerarea, extinderea, amenajarea, dotarea și întreținerea

Suprafața spațiilor verzi

m2/locuit 8,3

spațiilor publice urbane și rurale (parcuri, zone verzi, zone de

per capita în zonele urbane or orașe

ria

Primăriile UAT/CJ

UAT/AMB/CJ

ă

electrice

10

ul

Ponderea populației

edilitare

:

2027, alte fonduri

public de alimentare cu apă

infrastructurii tehnico-

:

ns

îmbunătățirea

Număr

în

județului Brașov

48

Brașov/AMB/ADDJ

adecvate și
toți cetățenii

:

Brașov

actualizate/elaborate

ta
re

O.3. Asigurarea

Primăriile UAT/CJ

:

:

200 mil.

200 mil.

40 mil.

Buget de stat/ local, alte

2021-2030

BRASOV
Primăriile UAT

7,5

10

10 mil.

200 mii

fonduri
Buget local, POR 2021-

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2027, alte fonduri

odihnă/agrement/sport, spații publice din cartierele de blocuri).

Va

3.2.7 Facilitarea dotării serviciilor de deservire/întreținere a spațiilor

Valoarea investițiilor

mii lei

:

:

10 mil.

10 mil.

200 mii

publice locale cu tehnică, utilaje și echipamente necesare.
3.3. Asigurarea securității în 3.3.1 Consolidarea clădirilor, digurilor, terenurilor periculoase etc.
zonele urbane și rurale

Buget local, PNDR/alte
fonduri

Valoarea investițiilor

mii lei

:

:

10 mil.

10 mil.

200 mii

pentru prevenirea riscurilor provocate de calamitățile naturale:

Buget de stat/ local,alte
fonduri

seisme, alunecări de teren, inundații, alte accidente nocive prin
educarea și responsabilizarea populației în situații de risc.
3.3.2 Facilitarea dezvoltării și dotării serviciilor pentru situații de
urgență (profesioniste/ voluntare) cu tehnică, mijloace și
echipament de intervenție care să permită reducerea timpului de
intervenție în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major și
protecția personalului de intervenție

Valoarea investițiilor

mii lei

:

:

10 mil.

10 mil.

200 mii

Buget de stat/ local,alte
fonduri
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3.3.3 Asigurarea ordinii și securității publice prin măsuri de

Valoarea investițiilor

mii lei

:

:

10 mil.

10 mil.

200 mii

dezvoltare a serviciilor de ordine publică, prin dotare cu

Buget de stat/ local,alte

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

2021-2030

Primăriile UAT

fonduri

echipamente și sisteme de supraveghere a spațiilor publice din
comunitățile urbane și rurale, inclusiv prin formarea angajaților
serviciilor de ordine publică privind utilizarea noilor tehnologii.
O.4. Dezvoltarea

4.1.Creșterea calității și

4.1.1 Consolidarea conectivității digitale, prin dezvoltarea rețelelor în Ponderea gospodăriilor cu

comunităților

siguranței în funcționarea

bandă largă de foarte mare capacitate, prin utilizarea noilor

urbane și rurale

rețelelor de telefonie

tehnologii digitale care conduc la creșterea vitezei și a Valoareaui de

inteligente prin

mobilă și internet la nivelul

digitalizare

tuturor localităților din

date
4.1.2 Sprijin în asigurarea securității cibernetice pentru securizarea

%

49,5

acces la internet (RDC)

serviciilor digitale

4.2. Eficientizarea

4.2.1 Digitalizarea datelor spațiale la nivel urban/rural/județ prin

dezvoltării inteligente a

intermediul soluțiilor GIS

Valoarea investițiilor

mii lei

:

600 mii

Buget local, POR 2021-

5 mil.

5 mil.

1 mil.

Buget local, POR 20212027, PNRR/ alte fonduri

Valoarea investițiilor

mii lei

:

:

urban/rural/județ prin dezvoltarea infrastructurii hardware și

Valoarea investițiilor

digitale, a interacțiunilor

software pentru asigurarea respectării legislației europene și a inter

dintre cetățeni,

conectivității sistemelor informatice și a schimbului de date
4.2.3 Consolidarea capacității administrative privind digitalizarea și

Valoarea investițiilor

operarea serviciilor digitale prin programe de instruire și informare.
4.2.4 Încurajarea utilizării serviciilor digitale pentru a îmbunătăți

Ponderea persoanelor în

viața locuitorilor din mediul urban și rural.

vârstă de 16-74 ani care

mii lei

:

:

:

20 mil.

:

%

60,9

20 mil.

1,5 mil

82,2

100

20 mil.

1,5 mil

4 mil.

Buget local, POR 20212027, PNRR/ alte fonduri

4 mil.

Buget local, POR 20212027, PNRR/ alte fonduri

300 mii

Buget local, POR 20212027, PNRR/ alte fonduri

50 mii

10 mii

(2013)

co

folosesc sau au folosit

mii lei

ul

4.2.2 Facilitarea digitalizării serviciilor publice și private la nivel

prin intermediul soluțiilor

20 mil.

ns

comunelor (Smart Village)

mediul de afaceri local

30 mil.

2027, PNRR/ alte fonduri

:

orașelor (Smart City) și

administrație publică și

95

ta
re

județul Brașov.

76,2

(2013)

Buget local, POR 20212027, PNRR/ alte fonduri

vreodată internetul (RDC)

Măsura

Propuneri acțiuni 2021-2030

Indicatori

1.1. Reactivarea

1.1.1. Facilitarea procesului de tranziție justă pentru diversificarea

extinderea și

suprafeţelor economice

economică a sectoarelor în declin cu respectarea reglementărilor de

diversificarea

abandonate în urma

mediu și principiilor economiei circulare.

infrastructurii de

fostelor exploatări

afaceri județene

industriale prin adaptarea

1.1.2. tragerea investițiilor pentru diversificarea economică a

extinderii infrastructurii de

afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de transfer

afaceri din județ

tehnologic competitive și inovative.
1.2.2 Conectarea la utilități și căi de acces a locațiilor (parcuri

Direcția strategică 3. Consolidarea și dezvoltarea economiei județene durabile și competitive

Valori

Valori

2011

Valoarea investițiilor atrase lei

:

Tinte 2030

2019
:

200 mil.

Cost total

Cost total

estimativ (lei)

estimativ

200 mil.

(eur)
40 mil.

Sursa de finanțare

Perioada de

Instituția

realizare

responsabilă

Fondul de Tranziție Justa 2021-2027

nt

Va

ria

infrastructurii și a utilităţilor sectoarelor în declin cu respectarea reglementărilor de mediu și
principiilor economiei circulare
şi respectarea
1.2. Sprijinirea dezvoltării și 1.2.1. Dezvoltarea, susținerea și promovarea de incubatoare de

CJ Brașov,
Primăriile UAT

ă

O.1. Dezvoltarea,

U.M.

în

Obiectivul specific

Valoarea investițiilor atrase lei

:

:

50 mil.

50 mil.

10 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

Valoarea investițiilor atrase lei

:

:

1 mil.

1 mil.

200 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT, PI

Valoarea investițiilor atrase lei

:

:

50 mil.

50 mil.

10 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

industriale, zone industriale etc.) din județ, în special a locațiilor din

CJ Brașov,
Primăriile UAT, PI

zonele Făgăraș și Rupea
1.2.3. Facilitarea diversificării infrastructurii de afaceri la nivel de

Întreprinderi mici şi mijlocii IMM/100 31,5

județ corelată cu cererea regională prin încurajarea domeniilor care

(IMM) per 1000 de locuitori 0 de

produc o valoare adăugată crescută și care creează bunăstare la

46,2

55

100 mii

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT, PI,

locuitori

CCI, CATTIA, altele

2.1. Susținerea inițiativelor

nivel local (industria de soft-uri, IT etc).
2.1.1. Încurajarea strat-up-urilor și afacerilor inovative corelate cu

Întreprinderi nou create /

de afaceri inteligente și

nevoile regionale și internaționale pentru dezvoltarea economiei

anual

durabile

inteligente, potrivit domeniilor de specializare inteligentă în: Sectorul

CCI, Incubatoarele

mediului de

IT și industriile creative; Industria ușoară; Industria aerospațială;

de afaceri, ONG,

afaceri din județ

Industria auto și mecatronică; Sectorul agroalimentar; Sectorul

altele

O.2. Facilitarea
creșterii
competitivității

medical și farmaceutic; Mediul construit sustenabil; Silvicultura,
prelucrarea lemnului și industria mobilei.

Număr

3023

3458

4000

10 mil.

2 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT, PI,

mediului de
afaceri din județ

9
2.1.2. Facilitarea creării lanțurilor valorice locale și dezvoltarea

Întreprinderi din industie

Număr

1818

2204

3000

1 mil.

200 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

afacerilor conform cerințelor economiei circulare.

CJ Brașov,
Primăriile UAT, PI,
CCI, Incubatoarele
de afaceri, ONG,
altele

2.1.3. Sprijinirea IMM în atragerea investițiilor pentru digitalizarea și

Valoarea investițiilor

lei

:

:

50 mil.

50 mil.

10 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

retehnologizarea proceselor de producere.

CJ Brașov,
Primăriile
UAT,CATTIA, PI,
CCI, Incubatoarele
de afaceri, ONG,
altele

Valoarea investițiilor

lei

:

finanțare din fondurile naționale, UE și alte tipuri deinstrumente
financiare, inclusiv la credite accesibile necesare dezvoltării
sectorului privat.

reprezentativitate sectorială de tip cluster economic în diverse

asociative ale mediului de

sectoare

Valoarea investițiilor

afaceri din județ

2.2.2. Facilitarea cooperării mediului de afaceri cu mediul academic, Valoarea investițiilor

:

lei

:

50 mil.

:

100 mii

:

100 mii

10 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

în

2.2.3. Sprijinirea inițiativelor de aderare la rețele de inovare

Inițiative sprijinite

europene pentru IMM sau alte organizații, inclusiv pentru sinergii cu

CATTIA, PI, CCI,
Incubatoarele de
afaceri, ONG, altele
20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

nt

3.1. Dezvoltarea

3.1.1. Facilitarea atragerii surselor în modernizarea și dotarea

Valoarea cheltuielelor în

cercetării, a

infrastructurii cercetare,

infrastructurii CDI din cadrul entităților publice și private

cercetare

transferului de

dezvoltare și inovare (CDI)

tehnologie şi

în județul Brașov

ria

O.3. Sprijinirea

dezvoltarea

Va

reţelelor
informaţionale

3.1.2. Facilitarea dezvoltării competențelor de cercetare inovare și

pentru afaceri

CJ Brașov,
Primăriile UAT,
CATTIA, PI, CCI,
Incubatoarele de
afaceri, ONG,

100 mii

100 mii

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

altele
CJ Brașov,
Primăriile UAT,
UniTB, CATTIA, PI,
CCI, Incubatoarele
de afaceri, ONG,
altele

:

:

10 mii

10 mii

2 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT,
UniTB, CATTIA,
IMM, PI, CCI,

ă

programe similare din alte State Membre/State Asociate etc.

Număr

CJ Brașov,
Primăriile UAT,

co

de cercetare, public și asociativ

lei

50 mil.

ul

2.2.1. Sprijinirea inițiativelor de creare a unor structuri noi cu

dezvoltarea structurilor

ns

2.2. Consolidarea și

:

ta
re

2.1.4. Facilitarea accesului întreprinzătorilor locali la programe de

Incubatoarele de
afaceri, ONG,
lei/anual 7,2E+07

51593000 100 mil.

100 mil.

20 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

altele
CJ Brașov,
Primăriile UAT,
UniTB, CATTIA,
IMM, PI, CCI,
Incubatoarele de
afaceri, ONG,

Brevete înregistrate

transfer tehnologic la nivel de organizații de CDI și întreprinderi

Număr/a 8

14 (2018) 20

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

nual

altele
CJ Brașov,
Primăriile UAT,
UniTB,IMM, PI, CCI,
Incubatoarele de
afaceri, ONG,
altele

3.2. Susținerea colaborării

3.2.1. Încurajarea transferului tehnologic de la etapa de prototipuri

dintre mediul de afaceri şi

la cea de producție

Valoarea investițiilor

lei/anual :

:

10 mil.

10 mil.

2 mil.

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT,

cel academic pentru

UniTB,IMM, PI, CCI,

stimularea cercetării,

Incubatoarele de

dezvoltării şi inovării în

afaceri, ONG,

rândul IIM-lor

altele
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O.4. Promovarea și 4.1. Consolidarea poziției

4.1.1. Promovarea resurselor, serviciilor și produselor județului în

Numărul societăților cu

atragerea

județului Braşov ca locație

rândul potențialilor investitori la nivel național și internațional.

capital străin înregistrate

Număr

175

121 (2020) 200

100 mii

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,

investițiilor în

preferențială pentru mediul

județul Brașov

de afaceri

4.1.2. Promovarea oportunităților de investiții/ a resurselor cu

Valoarea capitalului social

sprijinul Camerei de Comerț și Industrie (CCI), Camera Franceză de

subscris al întreprinderilor

Primăriile UAT, PI,

Comerț și Industrie în România, Consiliul Național al Întreprinderilor

cu capital strain

CCI, altele

Primăriile UAT, PI,
euro

260510

120736,6

300 mii

300 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CCI, altele
CJ Brașov,

Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Asociația Europeană
a Meșteșugurilor, Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Enterprise Europe
Network (EEN) Romania, East European Trade România (EET), alte
organizații de profil.
4.2. Facilitarea relaţionării

4.2.1. Îmbunătățirea accesului la informații și contacte de afaceri

între mediul de afaceri

internaționale pentru companiile din județ.

Valoarea investițiilor

lei/anual :

Valoarea investițiilor

lei/anual :

sectorului

Consilii consultative

Număr

investitorilor/reprezentanților investitorilor străini.
5.1.1. Facilitarea accelerării înregistrării sistematice a tuturor

Gradul de completare

%

terenurilor agricole.
5.1.2. Facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale

Întreprinderi active, pe
activități ale economiei

agroalimentar

agricultură, silvicultură și
pescuit
Grupuri de producători

creșterea competitivității
5.1.4. Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare și digitalizare,

agricoli
Valoarea investițiilor

în

creare de baze de cunoștințe și de noi metode în agricultură.
5.1.5 Facilitarea dezvoltării producției bio și ecologice prin

Produse bio certificate

exploatarea potențialului natural și comercializarea produselor

ă

naturale, ecologice și de calitate superioară certificată.

Număr

co

5.1.3 Susținerea cooperativelor, a grupurilor de producători, pentru

Valoarea investițiilor

biomasă în zonele rurale
5.1.7. Refacerea sistemelor de irigații cu respectarea normelor de

Valoarea investițiilor

nt

5.1.6. Încurajarea dezvoltării tehnologiilor energetice pe bază de

:

***

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,

:

419

10 mii

2 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

Primăriile UAT,
CCI, Registrul
Comerțului, altele

1

10 mii

2 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov

:

100

1 mil.

250 mii

Buget local

2021-2030

CJ Brașov,

550

10 mil.

2 mil.

PNRR/PNDR

2021-2030

Primăriile UAT
CJ Brașov,

497

Primăriile UAT

Număr

:

6

10

100 mii

20 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

CJ Brașov,

lei

:

:

100 mii

100 mii

20 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

Primăriile UAT
CJ Brașov,

Număr

Primăriile UAT
:

313

400

10 mii

2 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

ria

producției agricole (CAEN

Va

Intreprinderi de procesare

îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor

CJ Brașov,
Primăriile UAT

lei

:

:

100 mii

100 mii

20 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

CJ Brașov,

lei

:

:

100

1 mil.

250 mii

Buget local

2021-2030

Primăriile UAT
CJ Brașov,

dezvoltare durabilă și protejarea resurselor de ape subterane

5.1.8. Susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole și

CCI, altele
CJ Brașov,

:

ul

agroalimentar

4.2.3. Crearea unui consiliu consultativ cu implicarea

:

ns

5.1. Sprijinirea sectorului

competitivității

100 mii

ta
re

4.2.2. Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor Public-Privat în toate
sectoarele economiei județului.

O.5. Creșterea

***

Primăriile UAT, PI,

braşovean și investitori
străini

:

Primăriile UAT
Număr

510

593

650

1 mil.

200 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

10;11;13;15;16)

5.2. Dezvoltarea sectorului

5.2.1. Susținerea și dezvoltarea activităților pentru creșterea

Suprafațele de pășune și

zootehnic

animalelor în special în zona de nord a județului și în zona Făgăraș

fânețe

folosind material genetic de calitate.
5.2.2. Refacerea pajiștilor și a pășunilor comunale cu asigurarea

Suprafațele de pășune și

defrișărilor periodice și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

fânețe

Ha

:

:

:

:

:

PNDR, alte fonduri

2021-2031

CJ Brașov,
Primăriile UAT

Ha

161368

159.384

162000

1 mil.

200 mii

PNDR, alte fonduri

2021-2031

(2014)

CJ Brașov,
Primăriile UAT

asigurarea încărcării optime a pășunilor cu animale pentru
menținerea calității pășunilor.
5.2.3. Sprijinirea omologării și promovării produselor

Produse tradiționale

5.3 Conservarea și

agroalimentare cu specific local
5.3.1. Creșterea suprafeței acoperite cu păduri în situațiile în care

înregistrate
Suprafețe acoperite

dezvoltarea resurselor

acestea sunt importante pentru asigurarea condițiilor de mediu și de

forestiere în vederea

viață.

Număr

151

197

250

100 mii

20 mii

PNRR/PNDR

2021-2030

CJ Brașov,

Ha

(2015)
:

:

:

:

:

PNRR/PNDR

2021-2030

Primăriile UAT
CJ Brașov,
Primăriile UAT

ameliorării condițiilor de
mediu și de viață

5.3.2. Extinderea suprafeței pădurilor în special pe terenuri
degradate preluate improprii culturilor agricole.

Suprafețe extinse

Ha

:

:

:

:

:

PNRR/PNDR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT
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O.6. Consolidarea

6.1. Dezvoltarea unei

6.1.1 Adaptarea programelor de învățământ universitar și

forței de muncă

resurse umane cu un nivel

profesional la cerințele pieței muncii

competitive și

înalt de calificare și

îmbunătățirea

competențe adaptate la

6.1.2 Sprijinirea și promovarea învățământului dual, profesional,

accesului la locuri

cerințele pieței muncii

universitar și formarea profesională continuă a forței de muncă

de muncă decente

6.2. Facilitarea participării

Populatia ocupată civilă

Mii

229,2

257,5

Absolvenți certificați

6.1.3 Asigurarea stagiilor de practică ale studenților pe termen lung

Elevi și studenți angajați la

în unitățile de producție brașovene

operatori economici

6.2.1. Creșterea ocupării în rândul tinerilor

implicați
Rata de ocupare a
persoanelor în varsta de

piața muncii

15-24 (RO)
Rata de ocupare a

6.2.2. Facilitarea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă

Număr

Număr

:

:

:

100 mii

:

:

măsuri suport de reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie.

resurselor de muncă

6.2.4. Facilitarea participării persoanelor aparţinând grupurilor

(femei)
Valoarea investițiilor

%

23,4

24,7

2021-2030

CJ Brașov,

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,

6.3.2 Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor vulnerabile

Valoarea investițiilor

%

11,9

%

7,5

49,9

lei

Acțiuni 2021-2030

lei

:

:

lei

Indicatori

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

UniTB,IMM, PI,

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,

10

:

100 mii

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

80

100 mii

:

:

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

20 mii

POR 2021-2027; PNRR

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

100 mii

100 mii

20 mii

POCU

2021-2030

CJ Brașov,

100 mil.

100 mil.

20 mil.

POCU

2021-2030

Primăriile UAT
CJ Brașov,
Primăriile UAT

Direcția strategică 4. Dezvoltarea unui turism sustenabil și atractiv pentru turiști și locuitorii săi

U.M.

Valori

2011

2019

Cost total
estimativ

(eur)
2 mil.

Instituția

realizare

responsabilă

Primăriile UAT,

realizarea

management al destinației

întregime sau parțial pe teritoriul județului Brașov și la nivel de

europene, surse

operatori in

managementului

reprezentative la nivel

microdestinație turistică

private,PNRR,

turism, ONG,

și marketingului

județean și local/zonal cu

turistic

rol în administrare,

CJ Brașov,

ă

UNITBV, experti

Analize de context regional Număr

0

0

1

250 mii

50 mii

2021-2030

turism
CJ Brașov,
operatori in

destinației Transilvania/România, legătura cu zona Valea Prahovei,

private,PNRR,

turism, ONG,

nt

Primăriile UAT,

europene, surse

județele Argeș și Dâmbovița etc.).

realizate

Buget local/buget
judetean, fonduri

ria

teritorii

2021-2030

județelor limitrofe și a traseelor/rutelor de tranzit din cadrul

UNITBV, experti
Număr

0

0

9

1 mil.

200 mii

Buget local/buget

2021-2030

turism
CJ Brașov,

1.1.3. Evaluarea şi catalogarea în mod corect și unitar a calităţii

Evaluarile realizate asupra

serviciilor turistice la nivelul judeţului

calitatii serviciilor turistice

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

la nivel judetean

europene, surse

operatori in

private,PNRR,

turism, ONG,

Va

evitarea suprapunerii de

în

judetean, fonduri

coordonare a acestora și

Buget local/buget

Perioada de

nivelul județului Brașov care să lucreze cu micro-destinațiile aflate în judetului Brasov

sporită pentru o

10 mil.

Sursa de finanțare

unor organizații de

context regional și național, nu doar județean (analiza influenței

2

Cost total

estimativ (lei)

cadrului pentru

sustenabilă, cu o atenție

0

Tinte 2030

1.1.1. Înființarea de organizații de management al destinației la

valorificare turistică

0

Valori

1.1. Încurajarea înființării

1.1.2. Realizarea unei analize care să pună județul Brașovul în

Număr

POR 2021-2027; PNRR

O.1. Crearea

protejare, informare și

OMD dezvoltate la nivelul

66,1

:

co

prin încurajarea întreprinderilor de inserție

20 mii

26

ul

Valoarea investițiilor

muncii a lucrătorilor

100 mii

Primăriile UAT

ns

combine suportul social cu activarea
6.3.1 Promovarea economiei sociale

:

ta
re

6.2.3. Încurajarea participării femeilor pe piaţa muncii, inclusiv prin

(RO)
Rata de ocupare a

Măsuri 2021-2030

POR 2021-2027; PNRR

altele

vulnerabile pe piaţa muncii prin dezvoltarea de măsuri care să

Obiectivul specific

200 mii

Primăriile UAT

persoanelor după 65 ani+

defavorizați

1 mil.

Primăriile UAT

active a forței de muncă pe

6.3. Integrarea pe piața

290

persoane

UNITBV, experti

Brașov într-o variantă digitală, vectorizată și georeferențiată în

turism

accesa si dispune rapid de

vederea creării sistemului GIS și implementarea directivei UE

date relevante în domeniul

“Directiva Inspire”
1.2.2. lmplementarea Conceptului MIPS (material intensity per

Gradul de implementare a

service unit) la nivelul evaluărillor si criteriilor de dezvoltare turistică

conceptului MIPS la nivelul

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

la nivelul județului Brașov,

județului Brasov

europene, surse private,

operatori in

PNRR

turism, ONG,

a lua decizii informate în
domeniul turismului

1

9 mil.

1,8 mil

Buget local/buget

CJ Brașov,

administrației de a colecta,

capacitatea de a acționa și

0

2021-2030

Valoare arhivare date din

gradul de informare și

0

turism
CJ Brașov

1.2.1 Arhivarea datelor din turism existente la nivelul Județului

turismului pentru a crește

Număr

2021-2030

1.2. Întărirea capacității

judetean, fonduri
europene, surse
%

0

0

1

150 mii

30 mii

private,PNRR
Buget local/buget

UNITBV, experti
turism

gradul de informare și
capacitatea de a acționa și
a lua decizii informate în
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domeniul turismului
1.2.3. Implementarea conceptului de Turism 4.0, prin încurajarea

Gradul de implementare a

utilizării seturilor de date de mari dimensiuni (big data) și a datelor

conceptului Turism 4.0 la

%

0

0

1

5 mil.

1 mil.

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

provenite din surse neconvenționale ce pot fi utilizate în procesul

nivelul judetului Brasov

europene, surse private,

operatori in

PNRR

turism, ONG,

decizional atât în sectorul public, cât și în cel privat;

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

UNITBV, experti
Regulamenele elaborate

marketingul şi managementul traseelor turistice la nivelul Judeţului

privind marcarea,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

Braşov pentru orice zonă de relief pentru activitatea pedestră și

omologarea, marketingul şi

europene, surse

operatori in

cicloturistica)

managementul traseelor

private,PNRR,

turism, ONG,

1.3.1. Crearea și implementarea unui model de taxare/turist pentru

implementarea unei

asigurarea unui buget propriu de investiții pentru susținerea

strategii de marketing a

proiectelor propuse prin strategia județeană de dezvoltare turistică

Județului Brașov în

sustenabilă.

0

40 mii

8 mii

Buget local/buget

2021-2030

UNITBV, experti

Braşov

turism

Modele de taxare/turist

Numar

0

Strategii județene de

turismului județean

marketing și promovare

Numar

Evaluarile realizate cu

raport cu serviciile și produsele turistice existente la nivelul județului privire la gradul de

Numar

co

satisfacție a turiștilor

pentru îmbunătățirea acestor servicii și produse

0

ns

turistică dezvoltate

0

0

0

1

0

CJ Brașov,
Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR,

turism, ONG,
UNITBV, experti

300 mii

400 mii

2021-2030

turism
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR,

turism, ONG,

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

250 mii

ă

nt

includă strategii eficiente de sustenabilitate şi management

în

judetean, fonduri

1 mil.

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

in domeniul turismului

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

turismului

reglementate

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

ria

de către autoritățile locale și județene care au atribuții în domeniul

Va

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

instituţională pentru

naţional;

4 mii

judetean, fonduri

cooperare inter-

la nivel local, regional şi

20 mii

experti turism
CJ Brașov,

Reglementari de cooperare Numar

turismului si ecoturismului,

1

2021-2030

1.4.1. Reglementarea cadrului de cooperare în domeniul turismului

parteneriate în domeniul

0

Buget local/buget

2021-2030

1.4. Crearea cadrului de

creşterea numărului de

0

Buget local/buget

experti turism
CJ Brașov,

promovate

1

40 mii

Buget local/buget

local dezvoltate si

0

200 mii

2021-2030

judetean, fonduri

cultural al județului competitivă la nivel mondial

0

1

2 mil.

Buget local/buget

cu principiile de protecție a mediului și de conservarea a capitalului

Numar

1

9

1,5 mil.

10 mii

Oferte turistice cu specific

Valoarea investiției

0

50 mii

1.3.4. Crearea unei oferte turistice cu specific local în conformitate

1.3.5. Dezvoltarea de planuri de management al vizitatorilor, care să

Numar

1

ul

1.3.2. Realizarea unei strategii de marketing și promovare a

Brasov, astfel încât să se identifice ariile ce necesită intervenție

1

turistice la nivelul Judeţului

domeniul turismului

1.3.3. Evaluarea periodică a gradului de satisfacție a turiștilor în

0

ta
re

1.3. Realizarea și

Numar

turism
CJ Brașov,

1.2.4. Elaborarea unui regulament privind marcarea, omologarea,

experti turism,
Universitatea
Transilvania Brasov

1.4.2. Încurajarea dezvoltării de parteneriate pentru dezvoltare și

Valoare investiții pentru

promovare turistică (de ex. cu județele Regiunii Centru, cu cele 7

dezvoltarea de parteneriate

lei

0

0

1

1,2 mil.

240 mii

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

ADR-uri, cu cele 27 Consilii Județene de pe lanțul Carpatic

europene, surse

operatori in

implementarea Strategiei pentru Turism Durabil Convenția

private,PNRR

turism, ONG,

Carpatică ș.a.),
1.4.3. Formarea de clustere între diferitele industrii din sectorul

Valoare investiții pentru

turismului (de ex. asocierea cu industriile creative), cu scopul de a

dezvoltarea de clusterele

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

diversifica produsele turistice regionale și de a prelungi sezonul

între diferitele industrii din

europene, surse

operatori in

turistic

sectorul turismului

private,PNRR

turism, ONG,

lei

0

0

1

5 mil.

1 mil.

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

experti turism
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1.4.4. Diversificarea ofertelor turistice în parteneriat cu agențiile de

Valoare investiții

turism și tur-operatori de incoming

diversificare oferte turistice

lei

0

0

1

70 mii

14 mii

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,
experti turism,

1.5. Crearea unei retele

1.5.1. Crearea cadrului necesar la nivelul județului pentru

Cadrul creat pentru

eficiente de centre de

dispecerizarea preluării grupurilor de turiști, cazarea acestora la mai dispecerizarea preluării

informare turistică (CIT-uri), multe pensiuni și organizarea în comun a programelor (excursii la

Număr

0

0

1

300 mii

60 mii

grupurilor de turiști

atât prin dezvoltarea unora obiective de interes turistic, programe de divertisment, activități
culturale și sportive, vizite de ferme sau ateliere meștesugărești etc)

modernizarea celor deja

și a unui Ghid de organizare și funcționare a dispeceratului de

existente la nivelul

turism rural

judetului Brasov,
conferindu-le rolul

1.5.2. Interconectarea CIT-urilor de la nivelul județului

Parteneriatele incheiate

Număr

0

intra CIT-uri

promotor activ în domeniul
turismului și sprijinindu-le
să raspundă cât mai
complexe ale turiștilor

1.5.3. Sprijinirea funcţionării și dotării cu echipamente și materiale

Investiții în sprijinirea CIT-

utile, îmbunatățirea competențelor angajaților CIT-urilor, precum si

urilor

lei

sau dezvoltarea de parteneriate public-private pentru suplinirea
funcționării lor (de ex. cu magazine de suveniruri, magazine de
echipament sportiv, magazine sătești - de ex. casetă dată în folosință
pentru a gasi pliante informative ș.a, pensiuni sau alți operatori din

Valoare parteneriate public lei
private pentru suplinirea

2

1

0

0

75 mii

2 mil.

15 mii

400 mii

OMD
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

1

45 mii

9 mii

functionarii CIT

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG,
experti turism, CIT

1.6.1. Stimularea dezvoltării turismului responsabil, prin elaborarea

Valoarea proiectelor

conştientizare, apreciere şi

și promovarea unui cod de conduită pentru practicarea unui turism

implementate în

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

cunoaştere a valorilor

responsabil, în general, creat de autoritățile și operatorii turistici și

parteneriat pentru

europene, surse

operatori in

naturale, istorice şi

prin crearea de parteneriate cu școlile pentru educarea copiilor și

dezvoltarea turismului

private,PNRR

turism, ONG,

în

1.6. Creşterea gradului de

0

0

1

5 mil.

1 mil.

Buget local/buget

2021-2030

scolar

CJ Brașov,

experti turism, ISJ,

ă

culturale, precum și crearea tinerilor în vederea practicării activităților turistice și pentru

lei

Buget local/buget

experti turism, CIT

co

turism etc.)

0

ns

extinderea programului de funcționare a CIT-urilor și în weekend

0

0

ul

coerent la nevoile

2021-2030

experti turism

ta
re

noi, dar si prin

Buget local/buget

conștientizarea valorii turismului județean prin diverse activități (de

unitatile de

nivelul membrilor

ex. excursii, drumeții, implementarea în școli a codului de conduită

invatamant,

comunităţilor locale, a

pentru turism responsabil creat de autoritățile și operatorii turistici,

asociatiile de

autorităților locale şi a

oferirea de vouchere școlilor pentru organizarea unor astfel de

parinti

nt

de acțiuni de educare la

a oportunităților de punere acestor tipuri de proiecte)
în valoare a acestora într-o

1.6.2. Dezvoltarea de programe centrate pe creşterea nivelului de

Va

manieră sustenabilă

ria

vizitatorilor /turiștilor, dar și activități, crearea la nivel județean de linii de finanțare locală a

Valoarea programelor de

lei

0

0

1

200 mii

40 mii

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

conştientizare, apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi

constientizare a valorilor

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

culturale în rândul angajaților administraţiilor publice locale, a ONG-

naturale și culturale

europene, surse

operatori in

urilor, instituţiilor de învăţământ, altor instituţii şi organizaţii cu

dezvoltate pentru angajati

private,PNRR

turism, ONG,

activitate în turism

experti turism

1.6.3. Participarea reprezentanților CJBV la întâlniri cu diverse

Intâlniri organizate între

asociații zonale a căror activitate contribuie și la dezvoltarea

reprezentanții CJBV și alți

turismului (GAL-uri, ADI-uri, Asociații de promovare a turismului ș.a.) stakeholderi în turism cu
activitate la nivelul județului

Număr

0

0

9

30 mii

6 mii

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov, experti

judetean, fonduri

turism,GAL-uri,

europene, surse

ADI-uri, Asociații

private,PNRR

de promovare a
turismului
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O.2. Consolidarea

2.1. Crearea condițiilor

2.1.1. Crearea de planuri de mobilitate ușoară la nivelul județului și

Valoarea investițiilor în

infrastructurii de

pentru o mobilitate

dezvoltarea infrastructurii uşoare de vizitare, plimbare și relaxare

dezvoltarea infrastructuri

turism

durabilă pentru

lei

0

0

1

500 mil.

100 mil.

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,GAL-

accesibilă atât turiștilor, cât și localnicilor, familiilor și persoanelor cu ușoare de vizitare

europene, surse

uri, ADI-uri,

îmbunătățirea condițiilor

dizabilități, respectiv: montarea de panouri informative și de

private,PNRR, POR

Asociații de

de acces al turiștilor către

interpretare, indicatoare turistice, amenajarea unor poteci circulare

promovare a

destinațiile turistice și

sau poteci interconectate la care să se asigure accesul cu transportul

turismului,operator

pentru interconectarea

public special conceput pentru transportul turiștilor în zonele

i in turism, ONG,

obiectivelor turistice

respective sau către alte destinații/rute turistice, amenajarea de

naturale, istorice sau

trasee tematice, reamenajarea traseelor turistice, realizarea unor

culturale

trasee ecvestre, cicloturistice sau pe apă, construirea unor
observatoare pentru animale, a unor locuri de popas ș.a.
Valore investiții în

turistice – infrastructura rutieră - drumuri, parcări (pentru

reabilitarea/modernizarea

automobile, autobuze și biciclete), poteci marcate, drumuri

căilor de acces spre

pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism, încadrarea unor rute

obiectivele turistice

lei

0

(auto, de biciclete sau pietonale) ca fiind “ruta de acces către
Investiții în dezvoltarea

reţele de „drumuri verzi” în România pentru transport de agrement

rețelelor de drumuri verzi

lei

0

1

50 mil.

0

1

170 mil.

10 mil.

34 mil.

ul

obiectivul turistic ...”
2.1.3. Dezvoltarea, întreţinerea, gestionarea şi promovarea unei

0

ta
re

2.1.2. Reabilitarea/ modernizarea căilor de acces spre obiectivele

Investiții în dezvoltarea

infrastructurii specifice (depozitare, reparare, închiriere, etc.) pentru

rețelelor de piste și

ciclişti în zonele rurale și montane;

infrastructură de biciclete

lei

co

2.1.4. Dezvoltarea de piste și de rețele de piste de biciclete și a

ns

şi turism şi drept căi de transport urban şi peri-urban

1

100 mil.

30 mil.

20 mil.

6 mil.

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR

turism, ONG

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,

implementarea

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

trenurilor CFR sau private cu facilități pentru transportul bicicletelor

metodelelor alternative

europene, surse

operatori in

pe toate traseele, pentru a încuraja deplasarea turiștilor și a

pentru un transport turistic

private,PNRR, POR

turism, ONG,

localnicilor cu bicicleta; introducerea obligativității conceperii de

durabil

ă

Invetiții în dezvoltarea

pentru petrecerea timpului liber (agrement) şi a utilităţilor aferente

nfrastructurii de turism

2021-2030

experti turism

lei

0

0

1

800 mil.

160 mil.

nt

2.1.6. Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de turism

Buget local/buget

experti turism
CJ Brașov,

turistic durabil în interiorul și către destinaţiile turistice (dotarea

în

0

1

CJ Brașov,

Investiții în identificarea și

nevoi speciale ș.a.);

0

0

2021-2030

judetean, fonduri

2.1.5. Identificarea unor metode alternative pentru transportul

modele de transport durabil și accesibilitate pentru persoanele cu

lei

0

Buget local/buget

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,
experti turism

(piscine, ştranduri, centre de agrement, transport feroviar pe linii cu

pentru petrecerea timpului

europene, surse

ecartament îngust – Mocănița, centre de echitaţie, bandă transport,

liber

private,PNRR

ria

amenajare/reabilitare patinoar, parcuri tematice de vară sau iarnă,
amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement, zonă de
picnic/campare, sat de vacanță, camping ș.a.);

Centru de expoziții și

nivel internaţional care să permită organizarea de evenimente de

conferințe realizat

mare amploare

Va

2.1.7. Realizarea la Braşov a unui centru de expoziţii şi conferinţe de

2.1.8. Realizarea de parcări sub/supraterane la limita centrului istoric Investiții în realizarea
pentru vizitatori

Număr

Număr

0

0

0

0

1

1

20 mil.

50 mil.

4 mil.

10 mil.

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

europene, surse

operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,

Buget local/buget

2021-2030

experti turism
CJ Brașov,

parcărilor sub/supraterane

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

la limita centrului istoric

europene, surse

operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,
experti turism
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2.2. Dezvoltarea de

2.2.1. Asigurarea de către autoritățile locale/operatorii economici

Valoarea investitiilor în

infrastructuri la scară mică

privați a unor investiţii în infrastructura complementară din jurul

infrastructura

judetean, fonduri

Primăriile UAT,

pentru valorificarea

obiectivelor turistice (restaurante, cafenele, banci, etc.)

complementară din jurul

europene, surse

IMM, CCI,

obiectivelor turistice

private,PNRR, POR

Incubatoarele de

atracțiilor turistice

Lei

0

0

1

1,5 mil.

300 mii

Buget local/buget

2021-2030

CJ Brașov,

afaceri, ONG,
operatori in
turism, ONG,
experti turism, CIT,
2.2.2. Dezvoltarea şi modernizarea bazelor și adăposturilor

Investiții îndezvoltarea sau

Salvamont (de ex., adăposturi eco-modulare sub formă de

reabilitarea bazelor și

judetean, fonduri

semisferă, cu o capacitate de zece locuri, destinat sălvării

adaposturilor salvamont

europene, surse

persoanelor aflate în pericol pe munte)
2.2.3. Amenajarea de zone de relaxare ad-hoc (chair bombing pe

Investiții în amenajarea

cetate, leagăne tip “billboard” la Belvedere, spații potrivite

zonelor de relaxare

lei

0

0

spectacolelor în aer liber etc.)

conceptului de urbanism tactic (tactical urbanism), concept ce

pentru implementarea

presupune utilizarea intervențiilor pe termen scurt, cu costuri

conceptului de urbanism

reduse, ce pot fi scalabile si implementarea acestui concept in

tactic

interventiile din domeniul turismului
2.3.

2.3.1. Modernizarea structurilor învechite de primire turistică în

Valoarea investitiilor
realizate pentru

infrastructurilor de cazare

dezvoltarea de unitati de

zonele turistice ce au în prezent o capacitate de cazare insuficientă

pentru a spori calitatea

cazare noi sau

serviciilor oferite

modernizarea celor deja

Lei

0

90 mii

0

1

0

80 mii

50 mii

18 mii

Buget local/buget

private,PNRR, POR
Buget local/buget

2021-2030

altele
CJ Brașov,
Primăriile UAT,

2021-2030

CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile

europene, surse

UAT,operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,
experti turism, CIT,

16 mii

Buget local/buget

2021-2030

altele
CJ Brașov,

judetean, fonduri

Primăriile

europene, surse

UAT,operatori in

private,PNRR, POR

turism, ONG,
experti turism, CIT,

1

200 mil.

40 mil.

Buget local/județean

2021-2030

altele
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

tineret și reabilitarea spațiilor cu destinație culturală (tabere școlare,

realizate in

Programe de finanțare

Primăriile UAT

youth-hoteluri...),

extinderea/modernizarea

Surse private

Operatori

în

2.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru

existente
Valoarea investitiilor

Lei

1

1

2

50 mil.

10 mil.

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

economici

tineret si spatiile cu

ONG-uri

ă

infrastructurii pentru

zonele în care nu este declarată capacitatea reală de cazare, de a

stimulare a proprietarilor

Programe de finanțare

Primăriile UAT

obține autorizarea acestora (de ex. Bran, Moieciu, Viscri etc.)

de structuri de cazare

Surse private

Operatori

ria

nt

2.3.3. Stimularea proprietarilor de structuri de cazare privată din

destinatie culturala
Valoarea acțiunilor de

Lei

0

0

1

100 mii

25 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

privată pentru a obține

economici

autorizațiile de funcționare

ONG-uri

sustenabilă și consolidarea

2.4.1. Valorificarea potenţialului turistic montan prin:
* Reabilitarea şi reconstrucţia refugiilor montane şi a cabanelor

Valoarea investitiilor

infrastructurii turistice din

turistice din Masivul Făgăraş, Masivul Bucegi, Masivul Piatra Craiului

realizate pentru

Programe de finanțare

Primăriile UAT

zona colinară și din zona

şi Masivul Ciucaş

reabilitarea si reconstructia

Surse private

Operatori

montană înaltă

Va

2.4. Dezvoltarea

0

1

250 mii

co

Dezvoltarea/mordernizarea vederea asigurării unui confort sporit și construirea de noi unități în

Numar

1

ul

Analiza bunelor practici

0

ns

2.2.4. Analiza exemplelor de bune practici pentru implementarea

0

ta
re

lei

* Amenajare / reamenajare drumuri si de trasee de drumeţie;

lei

0

0

1

1 mil.

200 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

refugiilor

economici

montane/cabanelor

ONG-uri

turistice
Valoare investitii

lei

0

0

1

150 mii

30 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

amenajare / reamenajare

Programe de finanțare

Primăriile UAT

drumuri si trasee de

Surse private

Operatori

drumetie

economici
ONG-uri
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* Extinderea domeniului schiabil în Poiana Braşov, Predeal şi Râşnov Valoarea investitiilor

Număr

0

0

1

75 mil.

15 mil.

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

(amenajarea pârtiilor de schi existente şi dezvoltarea de noi pârtii

specifice de extindere a

Programe de finanțare

Primăriile UAT

inclusiv pârtie de schi fond, cu echipările aferente: instalație de

domeniului schiabil

Surse private

Operatori

transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de

economici

zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă,

ONG-uri

parcare și utilități aferente proiectului; amenajare pârtii de săniuș în
conformitate cu normele europene privind siguranţa turistului ș.a.)

2.4.2. Crearea unui cadru legislativ favorabil dezvoltării facile de

Normele legislative

infrastructură de vizitare și interpretare e turismului concomitent cu

dezvoltate pentru

Număr

0

Programe de finanțare

Primăriile UAT

limitarea accesului turiștilor de masă care distrug fauna și flora

îmbunătățirea

Surse private

Operatori

montană

infrastructurii de vizitare

faunei din arii protejate

Numar

0

observatoarelor instalate pentru observarea naturii, de ex. în siturile observatoare construite
de bird-watching din zona Rupea şi zonele de lacuri de la Rotbav şi
Dumbrăviţa, prin grupurile locale de acţiune şi PNDR, precum şi prin
fotografii profesionişti şi amator

Numar

co

organizarea unor tururi de informare şi tururi de studiu pentru

10 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

2

0

0

5

30 mil.

150 mii

ONG-uri

6 mil.

Primăriile UAT

Surse private

Operatori

30 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

Valoarea investitiilor
pentru dezvoltarea

Programe de finanțare

Primăriile UAT

de experimentare a activităţilor de conservare a naturii

ecoturismului

Surse private

Operatori

în

0

CJ Brașov

masivul Ciucaş şi Muntele Roşu – Cheia – Muntele Cailor si excursii

Valoarea amenajarilor

0

2021-2030

Programe de finanțare

* Crearea unor atracţii turistice în zonele pretabile eco-turismului:

1

400 mii

80 mii

Buget local/județean

Lei

0

0

1

25 mil.

5 mil.

Buget local/județean

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori

nt

economici

produselor comunităților locale

județului Brașov privind

Programe de finanțare

strategia de dezvoltare a

Surse private

ria

2021-2030

naturale

studiu elaborat la nivelul

Va

CJ Brașov

obiectivelor turistice

2.4.5. Valorificarea condițiilor de mediu specifice zonei montane și a

2.4.6. Crearea de zone de liniște ca obiective de atracție turistică

2021-2030

economici

ă

2.4.4. Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică

Lei

Buget local/județean

economici

ns

Traseele foto amenajate si

0

ul

create

* Susţinerea dezvoltării traseelor fotografice tematice şi a

50 mii

ta
re

Centrele de vizitare a

protejate,

1

economici

2.4.3. Îmbunătăţirea serviciilor oferite în ariile naturale protejate
* Crearea si promovarea centrelor de vizitare a faunei din ariile

0

Lei

0

0

1

250 mii

50 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov
Unit BV

peisajului montan, traseele
și destinațiile turistice din
zona de munte;
zone de liniște create

Număr

0

0

2

275 mii

55 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici

3.1. Informarea corectă și

3.1.1. Realizarea de campanii de conștientizare a turiștilor pentru

Campaniile de

gradului de

încurajarea operatorilor de

diminuarea amprentei de carbon, cu privire la importanţa

constientizare a turistilor

Programe de finanțare

Primăriile UAT

sustenabilitate in

turism și a celorlalți

prezervării mediului înconjurător astfel încât să sporească respectul

pentru diminuarea

Surse private

Operatori

turism

stakeholderi din domeniu

pentru mediul natural şi cultural, pentru trecerea de la volum la

amprentei de carbon

să participe activ la

valoare, calitate vs cantitate ș.a.

conservarea şi gestionarea
durabilă a mediului ca
modalitate de asigurare a
unui turism sustenabil

Numar

0

0

1

900 mii

180 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

O.3. Creșterea

economici
ONG-uri

3.1.2. Realizarea de acţiuni de protecția mediului și dezvoltare

Actiunile de protecția

durabilă la nivelul destinaţiilor ecoturistice sau cu potenţial

mediului organizate la

Numar

0

0

10

450 mii

90 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

CJ Brașov
Primăriile UAT

ecoturistic (de ex.Încurajarea utilizării de mijloace de transport

nivelul destinaţiilor

Surse private

Operatori

ecologic cu impact minim asupra mediului)

ecoturistice

economici
ONG-uri

durabilă a mediului ca
modalitate de asigurare a
unui turism sustenabil
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3.1.3. Întocmirea unei liste georeferentiate, “oficiale” a obiectivelor

Lista georeferentiala a

de turism sustenabil la nivelul județului, atât naturale cât și culturale

obiectivelor de turism

Numar

0

0

1

500 mii

100 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

Primăriile UAT

care să fie preluată în studiile sau lucrările legate de transport și

sustenabil

Surse private

Operatori

mobilitate în Județul Brașov,

CJ Brașov

economici
Numar

0

0

10

500 mii

100 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

3.1.4. Atragerea de voluntari care să monitorizeze prezervarea

Acțiuni de voluntariat

parcurilor/ariilor naturale protejate prin întărirea rolului pe care

pentru monitorizarea

Programe de finanțare

Primăriile UAT

acestea îl joacă la nivel local din punct de vedere turistic

parcurilor/ariilor protejate

Surse private

Operatori
economici

3.2.1.Dezvoltarea de produse și servicii ecoturistice prin programe

Produse și servicii

susținerea și certificarea

de dezvoltare de infrastructură speciflcă și adaptată pentru fiecare

ecoturistice dezvoltate

turismului sustenabil care

comunitate în parte din cadrul destinațiilor ecoturistice / cu potențial

produce locuri de muncă

ecoturistic

și respectarea tradițiilor și
mediului și protejează
patrimoniul cultural,
identitatea culturala si
profesiile tradiționale
alături de promovarea
cooperării interculturale și
toleranței

3.2.2. Identificarea și sprijinirea inițiativelor în turism, inclusiv

Sistem de identificare și

Numar

dezvoltarea de clustere privind experiențele autentice din Carpați

sprijinire inițiative în turism

0

care să promoveze produse și servicii turistice sustenabile
(ex.dezvoltarea de tururi tematice: de arhitectură, cuisine,
patrimoniu cultural material, agroturism, drumeții, ciclism, turism
pentru persoane cu handicap pentru toate anotimpurile etc.)
3.2.3. lmplementarea unui sistem de certificare a destinațiilor și a

Sistemele de certificare a

celor ce adoptă practici de turism durabil (ex. Sistemul Green

destinatiilor dezvoltate

Destinations, marca Q sau o marcă locală nouă ce se acordă
structurilor de cazare pentru a recunoaște faptul că folosesc

co

produse locale tradiționale, că reutilizează veniturile din turism

Numar

pentru dezvoltarea comunității

0

5

0

1

ul

culturală, produsele locale

0

0

0

ns

promovează diversitatea

Numar

700 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici

10 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

140 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

evaluare stabilite pentru

Programe de finanțare

Primăriile UAT

asupra dezvoltării comunităților locale și cu efecte minime asupra

sprijinirea unor proiecte de

Surse private

Operatori

mediului, prin stabilirea priorităților și a criteriilor de evaluare

dezvoltare microturistică

economici

impuse de CJ Brașov

din zonele mai putin

ONG-uri

3.2.5. Stabilirea unor subvenții sau măsuri de sprijinire a afacerilor

accesibile
Valoarea subventiilor și

locale în turismul sustenabil și de dezvoltare a unor produse

măsurilor de sprijin a

Programe de finanțare

Primăriile UAT

turistice sustenabile (ex. scutire de taxă locală pentru restaurantele

afacerilor locale în turism

Surse private

Operatori

care gătesc în proporție de min. x% cu ingrediente de provenință

sustenabil

ă

nt

3.3. Valorificarea

locală/de pe lanțul scurt)
3.3.1.Dezvoltarea turismului SPA în în zonele în care sunt disponibile Valoarea investitiilor

sustenabilă a potenţialului

resurse pentru acest tip de activitate (de ex. Băile Homorod, Băile

ria

1

10 mii

2 mii

în

Set de priorități și criterii de Numar

microturistică din zonele mai putin accesibile, cu impact pozitiv

Va

0

1

50 mii

20 mii

3.2.4. Sprijinirea cu prioritate a unor proiecte de dezvoltare

natural nefolosit în prezent Veneţia de Sus, Apele sărate de la Grid, Apele minerale Zizin etc.),

0

100 mii

ta
re

3.2. Promovarea,

Lei

0

0

1

100 mii

20 mii

Buget local/județean

Buget local/județean

2021-2030

2021-2030

CJ Brașov

CJ Brașov

economici
Lei

0

0

1

5 mil.

1 mil.

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

pentru consolidarea

Programe de finanțare

Primăriile UAT

turismului SPA

Surse private

Operatori
economici

Monumente cultural-

naturale în traseele realizate de agențiile de turism

istorice si naturale

Programe de finanțare

Primăriile UAT

integrate în traseele

Surse private

Operatori

0

0

10

50 mii

10 mii

Buget local/județean

2021-2030

agentiilor de turism

3.3.3. Finanțarea și dezvoltarea de destinații noi la nivelul judetului

Destinatiile noi dezvoltate

Brasov prin crearea de: noi rute tematice de bicicleta, circuite

la nivelul judetului

tematice, drumeții și excursii cultural-turistice tematice locale care să

Numar

ONG-uri
CJ Brașov

3.3.2. Includerea monumentelor istorice și a peisajelor cultural-

economici
Numar

0

0

10

1 mil.

200 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori

vizeze vizitarea obiectivelor cultural-turistice de pe traseu și care să

economici

ofere informații referitoare la punctele de cazare sau gastronomice

ONG-uri

ș.a. de pe traseu pe modelul Rutei “Porțile Transilvaniei”
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3.3.4. Adaptarea turismului la noile dezvoltări dinamice valorificând

Initiativele de valorificare a Numar

mai bine tehnologiile IT şi digitale - introducerea tehnologiilor

tehnologiilor IT şi digitale

0

0

10

2 mil.

400 mii

digitale (hărţi şi tururi virtuale, de exemplu), calendare de

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori

evenimente, servicii de rezervare pentru atracţii din apropiere,

economici

legături mai bune între ele cabine/ centre de informare/dispozitive

ONG-uri

audio-video în incinta obiectivelor turistice,
3.3.5. Diversificarea serviciilor și produselor turistice cu implicarea

Initiativele de diversificare

autorităților publice și a OMD-urilor (sejururi de tip city break,

a serviciilor si produselor

Numar

0

0

10

2 mil.

400 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

CJ Brașov
Primăriile UAT

pentru turism medical, oferte de turism pentru persoane vârstnice,

turistice care implica

Surse private

Operatori

turism cultural, ecoturism, turism gastronomic, turism sportiv,

autoritatile locale si OMD-

economici

ghidaj turistic, pachete turistice de o zi sau de mai multe zile

urile

ONG-uri

dezvoltarea de activități educaționale și recreative prin tabere

ta
re

școlare,valorificarea râului Olt în zona ţării Făgăraşului pentru
sporturi nautice, zonele de pescuit sportiv ș.a.) prin mobilizarea
resurselor locale
O.4. Dezvoltarea şi 4.1. Dezvoltarea abilităţilor

4.1.1. Participarea la cursuri de formare profesionala (ex.

utilizarea eficientă personalului din domeniul

dobândirea de competențe profesionale noi, îmbunătăţirea nivelului cursuri de formare

Valoare participare la

a capitalului uman turismului atât la nivel de

de pregătire profesională, dezvoltare organizaţională prin

și adaptarea

execuţie, cât şi de

dezvoltarea de parteneriate prin proiecte, de utilizare a tehnologiilor

calificărilor la

conducere

moderne, de dezvoltare a produsului turistic, marketing şi e-

lei

0

marketing, de accesare de finanțări nerambursabile pentru

pe piața muncii

dezvoltarea de proiecte etc.) pentru personalul implicat în activităţile

10 mil.

2 mil.

Buget local/județean

2021-2030

de turism, al celor care lucrează în autoritățile publice și au atribuții
în turism și celor ce lucrează în OMD-uri pe funcții de conducere sau

co

execuție

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

4.1.2. Crearea de parteneriate cu furnizorii de educație: oferirea de

Valoare proiectelor

facilități în schimbul unor tarife preferențiale pentru cursanții locali.

implementate în

Numar

0

0

1

40 mii

8 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

Primăriile UAT

parteneriate create cu

Surse private

Operatori

în

furnizorii de educație
4.1.3. Formarea de manageri de destinație

Manageri de destinație

Numar

0

0

10

1 mil.

200 mii

ă

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

nt

Acțiuni 2021-2030

Buget local/județean

Direcția strategică 5. Dezvoltare sustenabilă integrată și unitară a culturii brașovene

prin respectarea moștenirii trecutului și asigurarea de investiții permanente în inițiativele culturale și artistice de calitate oferite locuitorilor și turiștilor

ria

Măsuri 2021-2030

CJ Brașov

economici

formați

Obiectivul specific

CJ Brașov

Programe de finanțare

ns

noile tendințe de

1

ul

profesională

0

Indicatori

U.M.

Valori

Valori

2011

2019

Tinte 2030

Cost total

Cost total

estimativ (lei)

estimativ

Sursa de finanțare

Perioada de

Instituția

realizare

responsabilă

(eur)

1.1.1.Transfer de bune practici între operatorii culturali privați și

Parteneriate între

accesului

publicului prin dezvoltarea

publici

operatorii culturali privați și

Programe de finanțare

Primăriile UAT

publicului la

unor

publici

Surse private

Instituții publice de

conținutul cultural instrumente/măsuri/progra
oferit de operatorii me de educare culturală a
culturali din

populaţiei din mediul

județul Brasov

urban și rural în vederea
creșterii apetitului pentru
cultură și conștientizării
importanței culturii în viața
comunității

Va

O.1. Îmbunătățirea 1.1. Dezvoltarea audienței

Acțiuni comune organizate

Numar

Număr

0

0

0

0

1

1

20 mii

4 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

cultură Operatori
economici
ONG-uri

19

oferit de operatorii me de educare culturală a

comunității

dezvoltate anual de

Numar

Programe de finanțare

Primăriile UAT

categorii de public, dezvoltate de operatorii culturali publici și privați

operatorii culturali publici

Surse private

Instituții publice de

individual sau în parteneriat cu diverși actori publici sau privați (de

și privați individual sau în

cultură Operatori

ex., dezvoltarea de proiecte pilot care vor urmări să ofere informații

parteneriat cu diverși actori

economici

despre moştenirea (identitate locală, regională și naţională) și

publici sau privați

0

0

9

175 mii

25 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

ONG-uri

diversitatea culturală (europeană și mondială; acțiuni de atragere și
implicare a mediului de afaceri și a autorităților locale în programe
de educație culturală, inclusiv pentru conștientizarea publicului
asupra interdependențelor culturii cu celelalte domenii de activitate)

1.1.3. Dezvoltarea de proiecte pilot de alfabetizare digitală a

Proiecte pilot de

populației pentru a încuraja accesul la oferta culturală

alfabetizare digitală a

Număr

0

populației

1.1.4. Proiecte menite să aducă publicului, prin platforme și

Platforme dezvoltate

Număr

modalități de comunicare (cu precădere din domeniul noilor
tehologii), poveștile și tradițiile locale și aspirațiile creative ale
tinerilor ș.a.).

Proiecte dezvoltate

Număr

co

importanței culturii în viața

Campanii/evenimente

material și imaterial prin campanii și evenimente dedicate pe

în

cultură și conștientizării

1.1.2. Promovarea cunoașterii identității și a patrimoniului cultural

0

0

1

0

350 mii

0

1

0

1 mil.

70 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții publice de
cultură Operatori
economici
ONG-uri

200 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții publice de
cultură Operatori
economici
ONG-uri

2

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții publice de
cultură Operatori
economici
ONG-uri

1.1.5. Introducerea educației culturale la toate nivelurile de

Proiecte pilot pentru

învățământ prin implicarea cadrelor didactice și a operatorilor

introducerea educației

Programe de finanțare

Primăriile UAT

culturali publici și privați inclusiv prin folosirea celor mai noi

culturale la toate nivelurile

Surse private

ISJ Brașov Instituții

tehnologii de informare și comunicare în predarea

Număr

0

0

9

2,3 mil.

460 mii

ă

creșterii apetitului pentru

Buget local/județean

2021-2030

de învățământ

CJ Brașov

de învățământ

cursurilor/atelierelor (de ex., proiecte pilot care vor urmări să ofere:

Instituții publice de

deprinderi, cunoştinţe şi înţelegere artistică, apreciere critică

cultură

(judecată estetică), exprimare/identitate/dezvoltare individuală,

Operatori

creativitate (imaginaţie, rezolvare de probleme, asumarea riscului),

economici

abilităţi de comunicare)

ONG-uri

nt

urban și rural în vederea

ria

populaţiei din mediul

județul Brasov

1.1.6. Promovarea și sprijinirea educației culturale a reprezentanților Acțiuni de educare
mass-mediei locale

Va

culturali din

ta
re

unor

conținutul cultural instrumente/măsuri/progra

ul

publicului prin dezvoltarea

publicului la

ns

accesului

Număr

0

0

9

90 mii

18 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

culturală adresate

Programe de finanțare

Primăriile UAT

reprezentantilor mass-

Surse private

Instituții publice de

media

cultură Operatori
economici
ONG-uri

1.1.7. Creșterea interesului pentru perpetuarea tradițiilor culturale în

Buget local/județean

special în mediul rural de către operatorii culturali individual sau în

Programe de finanțare

Primăriile UAT

parteneriat prin:
* introducerea educației artistice tradiționale în școlile din mediul

Surse private

ISJ Brașov Instituții

Proiecte de educație

rural și încurajarea tinerilor din mediul rural în a descoperi, păstra şi

culturală

Număr

0

0

9

1,8 mil.

360 mii

2021-2030

CJ Brașov

de învățământ
Instituții publice de

colecţiona patrimoniul etnografic, ca formă distinctă a identităţii

cultură

spirituale la nivel local si judetean
* încurajarea dezvoltării de proiecte de cercetare antropologică,

Proiecte de cercetare în

etnografică, artistică

domeniul cultural

Număr

0

0

1

100 mii

20 mii

Operatori
economici
ONG-uri
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1.1.8. Actiuni de atragere de voluntari, mediatori, educatori și

Acțiuni de atragere de

facilitatori culturali în comunitate și implicarea lor pentru atragerea

voluntari, mediatori,

Număr

0

0

4

70 mii

14 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

Primăriile UAT

de noi categorii de public

educatori și facilitatori

Surse private

Instituții publice de

culturali implicați

CJ Brașov

cultură
Instituții de
învățământ
Lăcașuri de cult
ISJ Brașov
Operatori
economici

1.2.1. Stabilirea monumentelor istorice care intră cu prioritate în

Investiții în restaurarea

modernizarea, restaurarea

programul de restaurare pe baza unor criterii clare și alocarea de

monumentelor istorice

și renovarea infrastructurii

fonduri pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural din

de patrimoniu cultural

mediul urban și rural

Număr

0

material

Obiective industriale/de

Număr

mun. Brașov și din centrul altor localitrăți urbane și rurale cu

alta natură transformate în

potențial de dezvoltare culturală în cartiere creative, centre culturale centre culturale

5 mld.

0

9

1 mld.

1 mld.

pentru reducerea discrepanței manifestărilor culturale în interiorul
comunităților urbane și rurale precum și între zonele urbane și cele

co

rurale de la nivelul judetului
1.2.3. Construirea de spații culturale multifuncționale moderne:
* Construirea unui centru cultural multifuncţional, modern, a unui

Centre culturale

spațiu pentru spectacole și evenimente, care să ofere resurse

multifuncţionale, moderne

în

fenomenele culturale recente
* Construirea unui centru muzeal modern care să găzduiască

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții publice de
cultură
Lăcașuri de cult
Operatori
economici

200 mld.

Buget local/județean/stat 2021-2030

Număr

0

0

Centru muzeal modern

ONG-uri
CJ Brașov
Primăriile UAT
Instituții publice de
cultură
Lăcașuri de cult
Operatori
economici
ONG-uri

1

500 mil.

100 mil.

artiştilor din arte vizuale, muzică, artele spectacolului şi performative construite
și o reală oportunitate pentru comunitate de a accede la

Buget local/județean/stat 2021-2030

ns

etc. (de ex. realizarea unor ansambluri cu monumente artistice)

0

1

ul

1.2.2. Reconversia culturală a unor zone din cartierele urbane ale

0

ta
re

1.2. Extinderea,

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăria Brașov

Surse private

Instituții publice de
cultură

Număr

0

0

1

500 mil.

100 mil.

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăria Brașov

spații de depozitare și de protejare în condiții optime a patrimoniului

Surse private

Instituții publice de

Buget local/județean/stat 2021-2030

cultură
CJ Brașov

ă

colecțiile muzeale și muzeele fără sediu propriu și care să ofere

Măsuri de încurajare fiscală Valoare

de deținători (privați, publici, persoane fizice sau juridice) și

și financiară adoptate

Primăriile UAT

indiferent de regimul de utilizare (în scop lucrativ sau non-profit) în

pentru protejarea

Proprietarii de

vederea protejării, întreținerii, conservării și restaurării bunurilor

patrimoniului cultural

obiective de

ria

nt

deținut de muzee
1.2.4. Asigurarea de condiții și facilități egale pentru toate categoriile

0

0

1

10 mil.

2 mil.

patrimoniu cultural

încurajare fiscală și financiară de către autoritățile locale și

Institutii publice de

autoritatea județeană pentru protejarea patrimoniului cultural în

cultură

mod nediscriminatoriu în raport cu uzul lucrativ sau nonprofit al

Lăcașuri de cult

Va

patrimoniului cultural prin acțiuni ca: aplicarea unor măsuri de

bunurilor culturale;
1.2.5. Reglementarea juridică a statutului de co-proprietar al

Acte de reglementare

monumentului istoric

juridică a statutului de co-

Număr

0

0

10

1 mil.

200 mii

Buget local/județean/stat 2021-2030

CJ Brașov

Surse private

Primăriile UAT

proprietar al

Proprietarii de

monumentului istoric

obiective de

realizate/emise

patrimoniu cultural
Instituții publice de
cultură
Lăcașuri de cult
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1.2.6. Crearea cadrului instituţional de către autorități în care

Parteneriate încheiate

proprietarii obiectivelor istorice şi culturale să colaboreze cu

pentru atragerea de fonduri

Număr

0

0

1

50 mii

10 mii

Buget local/județean

2021-2030

Surse private

CJ Brașov
Primăriile UAT

administraţiile locale şi centrale, cu instituţiile de cultură, cu

Proprietarii de

universităţi de profil şi cu ONG-uri pentru atragerea fondurilor

obiective de

necesare reabilitării, restaurării şi mangementului necesar

patrimoniu cultural

introducerii acestor monumente în circuit turistic și asigurarea

Instituții publice de

accesului comunității locale și al turiștilor la patrimoniul cultural din

cultură

localitate

Lăcașuri de cult
Amenajari realizate la

produse culturale în spațiile nou amenajate sau în spațiile

obiectivele culturale pentru

Programe de finanțare

Primăriile UAT

neconvenționale ce vor găzdui evenimente culturale prin

asigurarea accesibilității

Surse private

Instituții publice de

dezvoltarea de trasee cultural-turistice accesibile inclusiv

fizice pentru toți

cultură

persoanelor cu dizabilități)

consumatorii culturali

Lăcașurile de cult

Inițiative / instrumente

arhitecturii tradiționale și pentru limitarea procesului de

dezvoltate pentru

urbanizare prin realizarea planurilor anuale de protecție, restaurare

protejarea și menținerea

și gestiune a siturilor UNESCO din județul Brașov și prin integrarea

arhitecturii traditionale

Număr

teritoriului prin intermediul planurilor de peisaj;
1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de servicii și a ofertei culturale

infrastructurii pentru

pentru producție și consum cultural de proximitate prin: dezvoltarea localizarea tuturor spațiilor

Aplicații dezvoltate pentru

valorificarea patrimoniului

unei aplicații conținând informații privind localizarea tuturor spațiilor nefolosite din marile

cultural imaterial/intangibil

nefolosite din marile aglomerări urbane, al căror proprietar este

revigoreze comunicarea intra- și mai ales intercomunitară, între

Programelor de digitalizare Număr

nt

1.3.2. Stimularea programelor care vizează digitalizarea

Număr

ă

diversele minorități dar și între cartierele/orașele dormitor

0

2

50 mii

30 mii

0

0

1

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Operatori
economici
10 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
OAR

Programe de finanțare

CJ Brașov

Surse private

Primăriile UAT
Operatori
economici
ONG-uri

200 mii

40 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Operatori
economici
ONG-uri

în

de utilizare de către ONG-uri și grupuri informale de artiști a spațiilor
de cultură și pentru a susține dezvoltarea de proiecte de natură să

150 mii

aglomerări urbane

statul sau unitatea administrativ-teritorială pentru a crea condițiile
aflate în proprietatea administrației publice sau a instituțiilor publice

20

co

1.3. Dezvoltarea

0

0

ns

componentei culturale la nivelul master planurilor, strategiilor de
dezvoltare durabilă, și la nivelul planurilor de amenajare a

0

ul

1.2.8. Crearea instrumentelor pentru protejarea și menținerea

Număr

ta
re

1.2.7. Asigurarea accesibilității fizice pentru toți consumatorii de

0

0

1

50 mil.

10 mil.

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

patrimoniului local care ar facilita prezervarea patrimoniului cultural a patrimoniului cultural

Programe de finanțare

Primăriile UAT

pentru arhive, biblioteci, muzee etc. și ar oferi acces mai facil și altor

Surse private

Instituții culturale

dezvoltate

publice

informațiile culturale prin alocarea fondurilor necesare pentru

Operatori

achiziționarea echipamentelor necesare și pentru instruirea

economici

ria

consumatori de artă care sunt interesați să acceseze astfel

Va

personalului implicat în digitizarea patrimoniului

ONG-uri

1.3.3. Realizarea, modernizarea și exploatarea de reţele și circuite

Reţele și trasee cultural-

Număr

0

0

10

2 mil.

400 mii

Buget local/județean

2021-2030

cultural-turistice care promovează patrimoniul cultural material și

turistice care promovează

Programe de finanțare

CJ Brașov
Primăriile UAT

imaterial și care să asigure accesul publicului la monumentele

patrimoniul cultural

Surse private

Instituții culturale

istorice și la obiceiurile/tradițiile locale

material și imaterial

publice

realizate

Operatori
economici
Număr

0

0

5

1200000

240 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

1.3.4. Introducerea noilor tehnologii ale comunicațiilor (digitalizare)

Initiative de utilizare a

în crearea de conținuturi culturale

digitalizării în crearea de

Programe de finanțare

Primăriile UAT

conținuturi culturale

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici
ONG-uri

22
1.3.5. Obținerea acreditării UNESCO pentru unele obiective sau

Obiective și produse

produse culturale (de ex. gastronomia locală, bisericile fortificate

culturale care obțin

Număr

0

0

2

5 mil.

1 mil.

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

CJ Brașov
Primăriile UAT

etc.)

acreditarea UNESCO

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici

1.3.6. Creșterea finanțării, inclusiv prin atragerea de fonduri

Valoarea finanțărilor

Pondere 0,5

1

3

200 mil.

40 mil.

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

nerambursabile, pentru realizarea de investiții pentru dezvoltarea de stabilite anual pentru

a

Programe de finanțare

Primăriile UAT

noi centre culturale, inclusiv puncte muzeale, produse, servicii și

domeniul culturii pentru

creșterii

Surse private

Instituții culturale

evenimente culturale în mediul urban și rural

programele și proiectele

bugetului

publice

culturale inovatoare

Operatori

1.3.7. Crearea unui departament specializat descentralizat pentru

Departamente

Număr

atragerea de finanțări pentru proiecte culturale

descentralizate specializate

0

pe atragerea de finanțări
pentru proiecte culturale

Hub-uri/clustere creativ

clustere creativ-inovative locale şi/sau sectoriale, luând în

inovative dezvoltate si

considerare din start nevoia dotărilor TIC necesare și principiul

functionale la nivelul

accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și posibilitatea utilizării judetului Brasov

co

dispozitivelor și tehnologiilor asistive)

Număr

1

0

1

3

9 mil.

300 mii

1,8 mil.

Număr

0

0

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov
Primăriile UAT
Instituții culturale
publice

60 mii

ns

1.3.8. Încurajarea constituirii şi dezvoltării unor hub-uri și a unor

0

ul

organizate

ta
re

economici

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici

9

250 mii

50 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

1.4. Dezvoltarea unui

1.4.1.Dezvoltarea de proiecte pentru atragerea, încurajarea și

Proiecte dezvoltate pentru

mediu favorabil pentru

implicarea copiilor și tinerilor să participe la dezvoltarea artistică și

targetarea, încurajarea și

Programe de finanțare

Primăriile UAT

libertatea de exprimare

culturală şi promovarea noilor tendinţe în cultură

implicarea copiilor și

Surse private

ISJ Brașov Instituții

tinerilor in dezvoltarea

de învățământ

formelor culturale în

culturii

Instituții publice de

în

prin susținerea tuturor

Programe de încurajare și

nt

1.4.2. Dezvoltarea de programe de încurajare și susținere a

ă

mediul urban și rural

cultură
Operatori
economici
ONG-uri
Număr

0

0

9

450 mii

90 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

susținere a exprimării

Programe de finanțare

Primăriile UAT

intervențiilor culturale pentru grupurile vulnerabile prin linii de

culturale a grupurilor

Surse private

ISJ Brașov Instituții

finanțare nerambursabilă specifice, prin încurajarea persoanelor cu

minoritare

ria

exprimării culturale a grupurilor minoritare și extinderea ariei

de învățământ
Instituții publice de

și prin facilitarea manifestărilor artei teatrale şi cinematografice cu

cultură

tematică specifică grupurilor etnice, în instituţiile de cultură din

Operatori

mediul rural

economici

Va

dizabilități de a-și valorifica potențialul creator, artistic și intelectual

ONG-uri

1.4.3. Organizarea de către IMM-uri sau ONG-uri de târguri,

Târguri, festivaluri culturale Număr

festivaluri culturale de artă și alte evenimente de anvergura

de artă și alte evenimente

0

0

90

70 mil.

14 mil.

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

CJ Brașov
Primăriile UAT

de anvergură

Surse private

ISJ Brașov Instituții
de învățământ
Instituții publice de
cultură
Operatori
economici
ONG-uri
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1.4.4. Dezvoltare de proiecte pentru punerea în valoare şi

Proiecte dezvoltate pentru

promovarea multiculturalităţii judeţului Braşov, valorificarea

punerea în valoare şi

Număr

0

0

1800

90 mil

18 mil

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

Primăriile UAT

obiceiurilor tradiţionale specifice diverselor etnii din judeţul Braşov,

promovarea

Surse private

ISJ Brașov Instituții

punând accent pe cele cu caracter de unicitate (de ex., Boriţa –

multiculturalităţii judeţului

de învățământ

Tărlungeni; obiceiurile junilor – Braşov, Împuşcatul cocoşului –

Braşov

Instituții publice de

Apaţa, etc.)

CJ Brașov

cultură
Operatori
economici
ONG-uri

1.4.5. Acordarea de sprijin financiar/logistic proiectelor care exprimă Volumul finantarilor

Valoare

0

0

9

900 mii

180 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

atribuite de către instituțiile lei

Programe de finanțare

Primăriile UAT

început de drum (debuturile), a celor deja consacrați sau amatori,

de cultură pentru debutanți

Surse private

Instituții culturale

prin configurarea unui sistem de granturi și rezidențe artistice

1.4.6. Acordarea de burse sau stimulente artiștilor pentru a-i

Valoarea burselor si

Valoare

incuraja să expună sau să performeze în mediul rural sau în orașe

stimulentelor acordate

lei

0

9

500 mii

publice
Operatori
economici
100 mii

Proiecte realizate ce cresc

culturali care cresc contactul dintre creatori și public sau care dau

contactul dintre creatori și

publicului posibilitatea de a deveni creator de conținuturi culturale

public

(de ex.: reutilizarea bunurilor culturale sau susținerea practicilor de
amatori; realizarea de ateliere și tabere de creație, de tehnici
teatrale, de scriere creativă și alte activități culturale complementare
de experimentare în care membrii comunității să dezvolte idei
artistice; organizarea de evenimente în spații neconvenționale în
care publicul va lua contact cu experimente artistice, noi forme de
expresie și care vor fi susținute prin noi abordări ale relației artist –

0

900

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
Operatori
economici

13,5 mil.

2,7 mil

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici
ONG-uri

ă

public)

0

2021-2030

în

formelor de învățământ artistic existente; constituirea unor centre

Număr

Buget local/județean

publice

co

1.4.7. Susținerea de proiecte și programe de către operatorii

ns

ul

mici (turnee/manifestări artistice itinerante)

0

ta
re

abordările creative contemporane ale artiștilor și creatorilor aflați la

nt

1.4.8. Stimularea consumului cultural în spații tradiționale culturale

și în spații alternative prin diversificarea ofertei de activități culturale

Evenimente organizate in

natural (munte, peșteri, lac ș.a.) și patrimoniul cultural (vestigiile

aer liber

ria

atât pentru localnici, cât și pentru turiști:
* Organizare de evenimente în aer liber beneficiind de patrimoniul

Număr

0

0

90

900 mii

180 mii

Va

cetăţilor cavalerilor teutoni din Ţara Bârsei

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici

* Efectuarea demersurilor ca cetăţile dacice din defileul Oltului, la

Cetăți înscrise în sistemul

Racoş să fie înscrise în sistemul de fortificaţii dacice din sud-estul

de fortificații dacice

Transilvaniei ș.a.

Buget local/județean

Număr

0

0

2

10 mii

2 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici

* Organizarea de caravane literare și cinematografice, organizarea

Evenimente de promovare

Număr

0

0

200

2 mil.

400 mii

Buget local/județean

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

de evenimente specifice culturii contemporane precum street dance, a culturii contemporane

Programe de finanțare

Primăriile UAT

street fashion, street drawing, dezvoltarea de proiecte culturale care organizate

Surse private

Instituții culturale

să sprijine conceptul de ”unitate prin diversitate” a UE

publice
Operatori
economici
ONG-uri

24
* Înființarea de ecomuzee, muzee și colecții etnografice, organizarea Studii efectuate privind

numar

0

o

1

200 mii

40 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

de muzee vii în diverse perioade ale anului în preajma principalelor

tipologia publicului,

Programe de finanțare

Universitatea

monumente istorice, organizarea de biomuzee (acțiuni, evenimente

cerintele culturale și

Surse private

Transilvania

de cunoaștere și protejare a

categoriile de evenimente,

diversității culturii gastronomice și ecoturistice de la nivelul judetului) in relatie cu potentialul de
oferta al operatorilor
culturali
Muzee/ecomuzee/Biomuze Număr

0

0

1

200 mii

40 mii

e etc. înființate

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori

* Diversificarea ofertelor culturale ale așezămintelor culturale și ale

Oferte culturale ale

bibliotecilor pentru a răspunde nevoilor actuale și ale celor care pot

așezămintelor culturale și

fi anticipate pentru comunitățile locale, (de ex. înființarea unui

ale bibliotecilor

Număr

0

ansamblu popular profesionist și a unei orchestre populare,
transformarea în centru multiculturale comunitare sau hub-uri
culturale)

manifestărilor anuale de succes (de ex. festivalurile medievale, târgul de autoritati pentru
de Crăciun, Oktoberfest, spectacle naţionale şi internaţionale de

organizarea manifestărilor

muzică clasică, muzică pop, jazz, operă şi muzică populară;

anuale de succes

9

0

0

9

900 mii

180 mii

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
Operatori
economici
ONG-uri

450 mil.

90 mil.

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

Programe de finanțare

Primăriile UAT

Surse private

Instituții culturale
publice
Operatori
economici

0

0

9

450 mii

90 mii

Valoarea stimulentelor

stimulente financiare și non-financiare de către autoritățile locale și

financiare și non-financiare lei

Programe de finanțare

2021-2030

Primăriile UAT

județene pentru recompensarea rezultatelor, în special în legătură

oferite de către autoritățile

Surse private

Instituții culturale

cu capacitatea de a atrage un public larg (de exemplu, proiecte

locale și județene pentru

publice

audiovizuale care obțin rezultate bune din punct de vedere al

recompensarea

Operatori

încasărilor etc.)

rezultatelor creatorilor de

economici

cultura

ONG-uri

ă

Buget local/județean

ONG-uri
CJ Brașov

1.4.10. Îmbunătățirea condiţiei creatorului prin oferirea de

în

Valoare

Buget local/județean

publice

lei

co

festivalurile de teatru ș.a.)

valoare

ns

1.4.9. Sprijinirea financiară si logistică de către autorități a organizării Valoarea sprijinului oferit

0

ul

implicarea în promovarea ofertei culturale și turistice a județului,

ta
re

economici

financiare si

nt

nonfinanciare/an
Parteneriate

prin reunirea experților din diferite sectoare pentru a elabora o

multidisciplinare integrate

Programe de finanțare

Primăriile UAT

abordare strategica în ceea ce priveste dezvoltarea culturală

dezvoltate

Surse private

Instituții culturale

ria

1.4.11. Încurajarea dezvoltării culturale multidisciplinare integrate

O.2. Dezvoltarea

2.1. Susținerea și

Va

multidisciplinară

Număr

0

0

1

100 mii

20 mii

Buget local/județean

2021-2030

CJ Brașov

publice
Operatori
economici
Actiuni de promovare de

antreprenoriatului promovarea economiei

promovării produselor și serviciilor realizate de antreprenoriatul

produselor și serviciilor

local/județean

Primăriile UAT, PI,

cultural creativ la

creative prin valorificarea

cultural creativ și prin dezvoltarea de modalități moderne de

realizate de

Programe de finanțare

CCI, Incubatoarele

nivelul județului

economică a resurselor

comercializare a acestora

antreprenoriatul cultural

Surse private

de afaceri, ONG,

Brașov

culturale și creative

creativ

Număr

0

0

7

150 mii

30 mii

PNRR,Buget

2021-2030

ONG-uri
CJ Brașov,

2.1.1. Stimularea potenţialul competitiv al SCC prin sprijinirea

institutiille de
cultura

cultural creativ la

creative prin valorificarea

nivelul județului

economică a resurselor

Brașov

culturale și creative

25
2.1.2. Crearea şi consolidarea unor parteneriate între operatorii

Parteneriate încheiate

culturali şi instituțiile de învățământ cu specializări “Artă şi design”

între operatorii culturali şi

Număr

0

0

1

20 mii

4 mii

Buget local/județean
Programe de finanțare

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT,

pentru dezvoltarea unor acţiuni specifice SCC

instituțiile de învățământ

Surse private

CCI, Incubatoarele
de afaceri, ONG,
institutiille de
cultura, institutiile
de invatamant,
operatori
economici

Centre de stimulare a

creative şi inovării

economiei creative

numar

0

0

2

2 mil.

400 mii

PNRR,Buget

Primăriile

dezvoltate

local/județean, Surse

UAT,CATTIA, PI,

private, alte programe

CCI, Incubatoarele

de finantare

de afaceri, ONG,

Studii efectuate privind

cererea de pe piaţa muncii

corespondenţa dintre
oferta de competenţe şi

0

0

2

300 mii

2021-2030

Valoarea facilitatilor fiscale

în

2.1.3. Sustinerea start-up-urilor înființate și dezvoltate în domeniul

%

CJ Brașov,

cultura, operatorii
economici

60 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, PNRR, alte

Primăriile UAT,

programe de finantare

CATTIA, PI, CCI,
Incubatoarele de
afaceri, ONG,
institutii de

co

cererea de pe piaţa muncii

numar

POR 2021-2027;

institutii de

ns

* Îmbunătăţirea corespondenţei dintre oferta de competenţe şi

ul

ta
re

*Dezvoltarea unor centre locale dedicate stimulării economiei

cultura, institutii
de invatamant,
operatorii
0

0

20

3,6 mil.

720 mii

Buget local/județean,

2021-2030

economici
CJ Brașov,

Surse private, PNRR, alte

Primăriile UAT,

și investiție în SCC, prin facilitarea accesului la finanţare prin

înființate și dezvoltate în

programe de finantare

CCI, Incubatoarele

informarea coerentă și unitară cu privire la oportunitățile de

domeniul SCC

finanțare publice și la facilitățile fiscale existente pentru SCC

ă

SCC prin acordarea de facilități fiscale pentru sponsorizare, mecenat acordate start-up-urilor

de afaceri

Clustere creative locale,

antreprenori prin dezvoltarea de clustere creative locale, hub-uri,

hub-uri, incubatoare

PNRR,Buget

Primăriile UAT,

incubatoare sau acceleratoare de afaceri, inclusiv prin utilizarea

dezvoltate

local/județean, Surse

CATTIA, PI, CCI,

private, alte programe

Incubatoarele de

de finantare

afaceri, ONG,

numar

0

0

2

2 mil.

400 mii

ria
Va

tehnologiilor TIC

nt

2.1.4. Creşterea capacităţii de a experimenta, inova şi de a reuşi ca

POR 2021-2027;

2021-2030

CJ Brașov,

institutii de
cultura, operatorii
economici

O.3. Diversificarea

3.1. Modernizarea

3.1.1. Diversificarea surselor de informare și promovare a

Surselor de informare si

strategiilor de

serviciilor de promovare și

evenimentelor culturale de către institutiile cu atributii în domeniul

promovare evenimente

numar

0

1

5

200 mii

40 mii

PNRR,Buget
local/județean, Surse

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT,

marketing și de

informare privind oferta

culturii, de ex. prin utilizarea realității virtuale, prin instrumente

culturale dezvoltate

private, alte programe

CATTIA, PI, CCI,

promovare

culturală județeană prin

neinvazive care stimulează vizibilitatea și accesibilitatea unei game

de finantare

Incubatoarele de

culturală

utilizarea noilor tehnologii

cât mai largi de conținut și de opera ș.a.

afaceri, ONG,

pentru sporirea accesului

institutii de

publicului la conținutul

cultura, operatorii

cultural

economici

utilizarea noilor tehnologii
pentru sporirea accesului
publicului la conținutul

26

cultural
3.1.2. Realizarea unor planurile de interpretare pentru public a

Planuri de interpretare

obiectivelor de patrimoniu, respectându-se adevărul istoric

pentru public realizate

numar

0

0

3

50 mii

10 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantar

ONG, institutii de
cultura, operatorii
economici culturali

3.1.3. Apelarea la noi practici de marketing cultural pentru

Noi practici de marketing

promovare și dialog cu publicul (de ex. introducerea unui bilet unic

cultural dezvoltate

numar

0

0

2

1 mil.

200 mii

combinat, care să stimuleze turismul cultural - de ex. vizitarea

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare

ONG, institutii de

integrală a muzeelor și sau a altor obiective turistice etc.)

cultura, operatorii

Calendare anuale de

judetului Brasov diseminat prin diverse mijloace de comunicare

evenimente realizate

Campanii de informare

line şi prin reţelele de socializare) centrate pe obiectivele culturale

organizate

numar

0

0

1

0

0

9

100 mii

225 mii

20 mii

co

mai puțin cunoscute de public

3.2.1. Crearea unui instrument financiar dedicat sectorului cultural,

Instrumente financiare

în special pentru arta teatrală, operă, dans, muzică etc si sprijinirea

dedicate sectorului cultural

îmbunătățirea situației
culturii afectată de

lucrătorilor din domeniul artistic
3.2.2. Informarea stakeholderilor brașoveni din domeniul culturii

Actiuni de informare a

pandemia Covid 19

privind schema de ajutor de stat pentru cultură

stakeholderilor brasoveni

ă

în

3.2. Derularea de acțiuni
care să contribuie la

numar

numar

0

0

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare

ONG, institutii de
cultura, operatorii
economici culturali

45 mii

ns

3.1.5. Derularea unor campanii de informare (inclusiv în mediul on-

numar

ul

3.1.4. Realizarea a unui calendar anual de evenimente la nivelul

ta
re

economici culturali

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare, PNRR

ONG, institutii de
cultura, operatorii
economici culturali

9

144 mil.

28,8 mil.

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT

0

0

1

10 mii

2 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,
Primăriile UAT,
Institutiile de
cultura, opratorii
culturali si ONG

Servicii de consultanta a

pentru dezvoltarea de proiecte culturale

operatorilor culturali

Primăriile UAT,

acordate

UniTB, CATTIA,

ria

nt

3.2.3. Acordarea de servicii de consultanță operatorilor culturali

3.2.4. Informarea publicului despre evenimentele culturale

Va

culturală

transmise online, modalitățile de participare etc.)

numar

0

0

2

5 mil.

1 mil.

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

CCI, Incubatoarele
de afaceri, ONG,
altele

Actiuni de informare a
publicului

numar

0

0

9

135 mii

27 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare, PNRR

Institutiile de
cultura, opratorii
culturali si ONG

27
O.4. Dezvoltarea

4.1. Întărirea capacității

4.1.1. Dezvoltarea capacității angajaților din instituțiile publice de

Cursuri de formare

resurselor umane

instituționale culturale

cultură de a atrage un public divers, inclusiv din grupurile

profesionala la care

din domeniul

publice și private prin

vulnerabile, prin participarea la cursuri de formare profesională care participa la angajați din

cultural

profesionalizarea

furnizează metode specifice și inovatoare intervenției culturale,

numar

0

0

15

1 mil.

200 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare, PNRR

UniTB, ,

instituțiile publice

Incubatoarele de

angajaților și îmbunătățirea competențe de utilizare a noilor tehnologii ale informației și

afaceri, ONG,

perfomanței

comunicării în activitatea desășurată și pentru accesarea de finanțări

Institutiile de

managementului

nerambursabile (de ex., fonduri în cadrul Programului naţional

cultura, opratorii

multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului,

culturali

Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul

ta
re

intreprinderilor mici si mijlocii, Programului de dezvoltare şi,
Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, fondurile
Ministerului Culturii și instituțiile subordonate acestuia și fondurile
europene)
Initiative de dezvoltare a

culturale neperformante prin încurajarea dezvoltării unei autonomii

capacitatii manageriale din

manageriale și administrative sporite pentru instituțiile de cultură

instituțiile culturale

numar

evaluarea

evaluarea obiectivă a angajaților din domeniul cultural și pe
reechilibrarea salarială a funcțiilor ocupate de angajații din cultură și
din instituțiile publice finanțatoare ale culturii

Posturi de specialitate

în

4.1.4. Creșterea numărului de posturi de specialitate în cadrul

2

80 mii

16 mii

numar

0

numar

acestora, în paralel cu desființarea posturilor vacante ce nu mai

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare, PNRR

UniTB,IMM, PI, CCI,
afaceri, ONG,
altele

0

1

900 mii

180 mii

Buget local/județean,

2021-2030

CJ Brașov,

Surse private, Programe

Primăriile UAT,

de finantare, PNRR

UniTB,ONG,
Institutiile de
cultura, altele

0

0

5

3 mil.

600 mii

serviciilor publice deconcentrate prin atragerea de profesionisti care infiintate
să gestioneze proiectele/programele culturale, inclusiv finanțarea

Buget local/județean,

Incubatoarele de

co

Sisteme si instrumente de

responsabilități prin dezvoltarea de instrumente și resurse bazat pe

0

ns

performante

4.1.3. Dezvoltarea unui sistem coerent și articulat de competențe,

0

ul

4.1.2. Dezvoltarea capacității manageriale în cadrul instituțiilor

Buget local/județean,

2021-2030

Programe de finantare

CJ Brașov,
Primăriile UAT,
Institutiile de
cultura, altele

ă

corespund nevoilor curente și instuirea personalului existent în

nt

domeniul managementului proiectelor culturale
4.1.5. Atragerea de persoane calificate și motivate să dezvolte

Persoane calificate și

servicii culturale în mediul rural

motivate atrase

Numar

0

0

20

Propuneri acțiuni 2021-2030 ( actualizarea)

2,9 mil.

Buget local/județean,

2021-2030

Programe de finantare

CJ Brașov,
Primăriile UAT,
UniTB,ONG,

ria
Mâsura

Va

Obiectiv specific

14,5 mil.

Institutiile de
cultura, altele

Direcția strategică 6. Creșterea capitalului uman din județul Brașov
prin îmbunătățirea accesului la servicii de educație, de sănătate și de asistență socială de calitate pentru toți locuitorii

Indicatori de realizare

U.M.

Valori

Valori

2011

2019

Tință 2030

Cost total

Cost total

estimativ (lei)

estimativ

Sursa de finanțare

Perioada de

Instituția

realizare

responsabilă

(eur)

O.1. Asigurarea și

1.1. Dezvoltarea

1.1.1. Construcția de creșe atât în mediul urban, cât și în cel rural în

▪Grad de cuprindere în

dezvoltarea unor

infrastructurii din

vederea asigurării accesului la educație timpurie a tuturor copiilor cu învățământul de nivel

local, POR, POCU,

ONG-uri, furnizori

medii de învățare

învățământul

vârsta între 0 și 3 ani, în județul Brașov

PIN_uri naționale, PNRR

servicii

antrepreșcolar și

▪Raport elevi/ cadru

educație prin

preuniversitar

didactic la nivel ISCED 1

infrastructurii și
dotărilor,
utilizarea inovației
și a noilor
tehnologii

47,28;

65

ISCED 0

de calitate în
îmbunătățirea

pondere 50,44;

▪Rata abandonului școlar
în învățământul de nivel
ISCED 1 și 2;

20,44

20,08

18

Buget județean, buget

2021-2030

CJ Brașov, UAT,

dotărilor,

ISCED 1 și 2;

utilizarea inovației
și a noilor

28

tehnologii
1.1.2. Renovarea / reabilitarea școlilor și grădinițelor din mediul rural
1.1.3. Extinderea școlilor din Municipiul Brașov astfel încât să se
aplice normele privind aprobarea standardelor de autorizare de
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a
standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar
1.1.4. Construcția de grădinițe în cartierele noi ale Municipiului
Brașov și în localitățile periferice care s-au dezvoltat rezidențial în
ultimii ani
1.1.5. Reabilitarea/modernizarea clădirilor liceelor teoretice,
tehnologice și a școlilor profesionale din județ, asigurarea
și atelierelor pentru practică cu echipamente noi, moderne, similare
cu cele utilizate în companiile de pe piața locală
1.1.6. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sportive la nivelul
instituțiilor de învățământ și facilitarea practicării sporturilor

inovației și a noilor

mobilier accesibil
1.2.2. Dotarea școlilor și liceelor cu mobilier, echipamente IT și

tehnologii

echipamente moderne pentru laboratoare /centre de științe

Rata abandonului școlar în

pondere 3,4

învățământul de nivel
ISCED 1 și 2

integrate;
1.2.3. Dotarea bibliotecilor școlilor și oferirea de acces online gratuit
pentru cadrele didactice și elevi la biblioteci virtuale cu materiale

competențelor profesionale și educaționale ale elevilor, cu accent pe

din comunitățile vulnerabile în vederea asigurării conectivității

Buget județean, buget
local, POR, POCU,
PIN_uri naționale, PNRR

în

specializare inteligentă;
1.2.5. Identificarea comunităților unde elevii nu au avut acces la

1.2.6. Crearea infrastructurii pentru hotspot-uri în spațiile publice

2

co

actuale;
1.2.4. Crearea centrelor școlare inovative pentru dezvoltarea

internet pentru acces la școala online și rezolvarea conectivității

3,3

ul

dotărilor, utilizarea

individuale și de echipă
1.2.1. Dotarea creșelor și grădinițelor cu materiale didactice și

ns

1.2. Îmbunătățirea

ta
re

infrastructurii digitale, a dotărilor acestora, inclusiv a laboratoarelor

nt

sectorul privat și societatea civilă;
1.2.7. Crearea unor laboratoare itinerante pentru dezvoltarea

ă

elevilor 24/7, în colaborare cu autoritățile locale, cu parteneri din

competențelor profesionale și educaționale ale elevilor, cu accent pe

ria

specializarea inteligentă, inclusiv în comunitățile defavorizate;
1.2.8. Dezvoltarea infrastructurii de educație universitară și

cercetare interdisciplinară din cadrul Institutului de Cercetare

Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov prin dotarea cu

Va

linii integrate de echipamente și software din cadrul celor 30 de
O.2. Creșterea

2.1. Dezvoltarea capitalului

centre ale institutului.
2.1.1. Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul

Rata abandonului școlar în

capitalului uman

uman din învățământul

preuniversitar și a maiștrilor de la liceele tehnologice și școlile

învățământul de nivel

local, POR, POCU,

și capitalului

brașovean

profesionale

ISCED 1 și 2

PIN_uri naționale, PNRR

relational în
sistemul de
educație din
județul Brașov

2.1.2. Formarea periodică a cadrelor didactice, atât în ceea ce
privește abordarea elevilor în cadrul orelor online, cât și în ceea ce
privește utilizarea echipamentelor IT și a soft-urilor educaționale
actuale
2.1.3. Formarea de comunități profesionale la nivelul școlilor, care să
faciliteze transferul de bune practici și schimbul de experiență între
profesori

pondere 3,4

3,3

2

Buget județean, buget

județul Brașov

29
2.2. Dezvoltarea capitalului

2.2.1. Dezvoltarea colaborării între elevi, părinți, familii și personalul

Rata abandonului școlar în

relațional în învățământul

școlar cu scopul de a consolida identificarea tinerilor cu sistemul

învățământul de nivel

brașovean

școlar, a spori motivația lor de a învăța și a încuraja implicarea în

ISCED 1 și 2

pondere 3,4

3,3

2

procesele decizionale bazate pe cooperare
2.2.2. Intensificarea colaborării între instituțiile de învățământ, UATuri și agenții economici în vederea creșterii numărului de locuri în
învățământul profesional și tehnic de tip dual, în vedera asigurării
unui pachet atractiv și a informării elevilor cu privire la oportunitățile
oferite de absolvirea liceelor tehnologice și școlilor profesionale;

profesional și tehnic;
2.2.4. Oferirea de pachete culturale și/sau sportive atractive și
accesibile pentru studenții universităților brașovene;
2.2.5. Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ de
nivel ISCED 3-4 și 5-8 din Brașov cu unități de învățământ din țară

unui sistem de

medii defavorizate de a

pentru înscrierea copiilor la grădiniță începând de la o vârstă cât mai învățământul de nivel

educație echitabil

participa activ la educația

mică, în special în beneficiul familiilor cu capital material, social,

ISCED 0;

și inclusiv prin

obligatorie

educațional limitat
3.1.2. Generalizarea programului ”școală după școală” și

Rata abandonului școlar în

subvenționarea meselor pentru elevii din medii defavorizate,

ISCED 1 și 2

furnizarea de
măsuri integrate

Grad de cuprindere în

învățământul de nivel

măsură ce va contribui și la reducerea ratei de abandon școlar
3.1.3. Promovarea de programe de furnizare de servicii sociale

elevilor care fac
parte din grupuri

perspectiva susținerii integrării economice a familiei, a sănătății

accent pe cei care

copilului, a condițiilor de locuire)
3.1.4. Acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele

fac parte din
comunittățile

defavorizate
3.1.5. Realizarea de parteneriate public-private pentru sprijinirea

din familii în care
nu sunt prezenți

activităților de învățare nonformală
3.1.6. Furnizarea unei game largi de activități extracurriculare și

unul sau ambii
părinți, în vederea

65

Buget județean, buget
local, POR, POCU,
PIN_uri naționale, PNRR

în

defavorizate sau care au un număr mare de elevi care vin din medii

roma sau provin

47,28

co

integrate (atât din perspectiva susținerii școlare a elevului, dar și din

vulnerabile, cu

pondere 50,44

ul

sau străinătate.
3.1. Încurajarea copiilor din 3.1.1. Realizarea de campanii periodice și măsuri de încurajare

ns

O.3. Asigurarea

ta
re

2.2.3. Crearea de campusuri școlare pentru învățământul

ă

extrașcolare accesibile – de exemplu, activități interculturale, în sfera

reducerii
părăsire timpurie

nt

sportivă, artistică, a voluntariatului sau a activităților pentru tineret

fenomenului de

3.1.7. Oferirea voucherelor pentru internet pentru elevii din familii
3.2. Susținerea școlilor cu

vulnerabile.
3.2.1. Sprijin pentru profesorii cu abilități reduse:

ria

a școlii

pondere mare a elevilor din coaching/mentoring, cursuri de prevenire și combatere a

pondere 3,4

3,3

2

învățământul de nivel

discriminării și bullyingului
ISCED 1 și 2;
3.2.2. Alocarea echitabilă a resurselor pentru școli în funcție de riscul Grad de cuprindere în
educational;
învățământul de nivel
3.2.3. Recunoașterea meritelor și compensarea eforturilor pentru
ISCED 0;

Va

medii defavorizate

Rata abandonului școlar în

personalul unităților de învățământ care funcționează în comunități
dezavantajate
3.2.4. Asistență tehnică pentru școlile care funcționează în zone
dezavantajate în vederea accesării fondurilor nerambursabile
O.4. Creșterea

4.1. Crearea mediului

participării la

favorabil pentru formarea

învățare pe tot

continuă

parcursul vieții

4.1.1. Promovarea oportunităților ÎPV
4.1.2. Acordarea de stimulente pentru angajatori și participanți la ÎPV

Buget județean, buget
local, POR, POCU,
PIN_uri naționale, PNRR

4.1.3. Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a ÎPV
4.1.4. Dezvoltarea de hub-uri educaționale sub forma centrelor
comunitare de învățare permanentă, care să funcționeze la nivel
local, cu precădere în zonele defavorizate, și care să ofere un
portofoliu variat de programe de formare și validare de competențe
digitale, pe categorii de beneficiari și niveluri de competență digitală

30
4.1.5. Dezvoltarea unei platforme online de învățare pe tot parcursul
vieții, în parteneriat public-privat, pentru dezvoltarea abilităților și
competențelor necesare pe piața locală a forței de muncă
O.5. Încurajarea

5.1. Creșterea numărului

5.1.1 Monitorizarea tendințelor consumatorilor de sport, a factorilor

dezvoltării

de participanți și facilitarea

care motivează și a celor care limitează implicarea în activitățile fizice

sportului

accesului acestora la

brașovean, atât la

programe sportive

20 mil.

4 mil.

Buget județean, buget

CJ Brașov, UAT,

local, POR, POCU,

ONG-uri, școli,

PIN_uri naționale, PNRR

structuri sportive

5.1.2 Lărgirea oportunităților de practicare a sportului ca modalitate
de petrecere a timpului liber
5.1.3 Dezvoltarea unor programe extra-școlare de sport, cu

nivel de
performanță, cât

obiective care aparțin educației civice și sociale (sport individual

și la nivel de sport

–sport de echipă; sport și ecologie, turism scolar)
5.1.4 Informarea și educarea autorităților locale asupra avantajelor

de masă prin
acțiuni integrate și

ta
re

pe care le pot obține, pentru comunitățile pe care le coordonează,

complementare

din dezvoltarea sportului pentru toți.
5.1.5 Facilitarea accesului tuturor categoriilor sociale (copii, familii

adresate
populației și

tinere, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, minorități etnice,

stockholderi-lor

grupuri defavorizate sau cu probleme de socializare) la bazele

locali

ul

sportive
5.1.6 Modernizarea infrastructurii sportive urbane și rurale, prin
implicarea directă a administrației publice locale în dezvoltarea bazei

ns

materiale, precum și a infrastructurii sportive
5.1.7 Construirea de noi baze sportive astfel încât să răspundă
nevoilor populației în ansamblu
5.1.8 Crearea sau adaptarea unor spații destinate desfășurării de
activități fizice pentru categorii speciale de populație, plecând de la

co

nevoile specifice acestora
5.1.9 Inițierea unor măsuri de stimulare a cetățenilor, în vederea
practicării activităților fizice/sportive (costuri reduse la abonamente
cluburile sportive etc.)
5.1.10 Incurajarea angajatorilor să promoveze practicării activităților
fizice/sportive prin politicile de resurse umane (abonamente platite
pentru angajati la cluburile sportive locale, etc.)5.1.11 Dezvoltarea și
amenajarea unor centre polisportive la nivel local, pentru
practicarea sportului pentru toți
5.2.1 Dezvoltarea centrelor de pregătire sportivă cu atribuții în

de selecție și identificare a

identificarea talentelor și facilitarea pentru pregătirea juniorilor mici

elementelor cu potențial

pentru dezvoltarea capacității competitive
5.2.2 Crearea de parteneriate public-private și obținerea sprijinului

nt

performanţă

mediului economic
5.2.3 Susținerea modernizării bazelor sportive, ca resursă pentru

ria

bio-psiho-motric pentru

ă

5.2. Dezvoltarea sistemului

în

de acces la cluburile sportive locale, ziua porților deschise la

centre de excelență sportivă
5.2.4 Creşterea numărului de evenimente sportive, promovarea

Va

acestora
5.2.5 Investiţii în ramurile sportive evidenţiate, intensificarea

activităţilor de sponsorizare;
5.2.6 Îmbunătăţirea infrastructurii pentru sportul de competiţie şi
sportul de performanţă;
5.2.7 Finanţarea/susţinerea campionatelor şi cupelor naţionale şi
O.6. Creșterea

6.1. Modernizarea,

accesului egal și în dezvoltarea și dotarea

internaţionale organizate în judeţ.
6.1.1. Construcția și dotarea Spitalului Clinic Regional, inclusiv

Unități sanitare noi

Număr

0

0

1

3 mld.

600 mil.

construcția unui Heliport.

timp util la servicii unităților sanitare
de sănătate
calitative,
sustenabile și
accesibile

PNRR, POS, Ministerul

2021-2030

Ministerul

sănătății, Buget local,

Sănătății, CJ

alte fonduri

Brașov, Primăria

Unități sanitare

Număr

:

:

12

200 mil.

40 mil.

Ministerul sănătății,

clădirilor unităților sanitare din județul Brașov.
6.1.3. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală de înaltă

modernizate
Unități sanitare dotate

Număr

:

:

100

100 mil

20 mil.

Buget local, alte fonduri
POS, Ministerul sănătății, 2021-2030

familie
Ministerul

Buget local, alte fonduri

Sănătății, CJ

performanță a unităților sanitare din județul Brașov

2021-2030

Brașov, DSP
Cabinete Medici de

6.1.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Spitalele din Județ

accesibile
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6.2 Asigurarea accesului

6.2.1. Consolidarea și eficientizarea activității medicale în

populuției la servicii

ambulatoriul de specialitate prin trecerea unor servicii medicale din

Consultații oferite

sanitare diversificate și de

spitalizare continuă în ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de

Brașov, Primăriile

calitate

zi

din județ, spitalele

6.2.2. Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de

Număr

:

279000

500000

200 mil.

40 mil.

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Consultații oferite

Număr

188835

249906

:

350 mil.

70 mil.

urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență

Ministerul sănătății,

Sănătății, CJ

2021-2030

Buget local, alte fonduri

6.2.3. Îmbunătățirea performanței și calității serviciilor de sănătate

Spitale cu componentă

prin regionalizarea/ concentrarea asistenței medicale spitalicești

regională

Număr

6

6

7

10 mii

2 mii

Ministerul sănătății,

Ministerul

din județ
DSP, spitalele din
județ

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ

65 ani+
Beneficiari grupe de varstă

Număr
Număr

:

6.2.5. Crearea de rețele de furnizori de asistență medicală la nivel

0-19 ani
Contracte

Număr

:

local, judetean și regional
6.2.6. Constituirea unui Centru de sănătate mintală pentru pacienții

Centre integrate create

Număr

0

cu demențe
Centre regionale înființate

6.2.8. Dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară, integrate și

co

(mucoviscidoză) pentru adulți

Centre integrate create

sistemului județean de

Spitalului de Pneumoftiziologie cu Spitalul de Boli Infecțioase

Spitale reorganizate

Număr

:

0

0

0

Ministerul sănătății,

119401

:

2021-2030

Buget local, alte fonduri

nt

economică în serviciile de sănătate

ria

6.3.2. Asigurarea unui management eficient al resurselor şi eficiență

6.3.3. Promovarea și asigurarea formării profesionale pentru

Raport anual

care au în

587 (2020) ***

***

Ministerul sănătății, CNAS 2021-2030

structură
DSP, CASJ

0

*****

Ministerul sănătății,

CJ Brașov/Spitalul

1

0

0

1

2021-2030

Buget local, alte fonduri

de Psihiatrie și
neurologie Brașov

*****

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Clinic de
Pneumoftiziologie
și Boli infecțioase
6

5 mil.

1 mil.

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Va

colaborare cu programele de studii ale Facultății de Medicină
(Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și
recuperare medicală, Laborator clinic, programele de masterat și
doctorat), precum și cele ale școlilor post-liceale, cu stabilirea unor
standarde comune de derulare a practicii de pregătire în specialitate

6.3.5. Promovarea și asigurarea de resursă umană înalt calificată
prin colaborare cu programele de studii ale Facultății de Medicină

Brașov
DSP, CASJ, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, Unitățile
sanitare din județ

Număr

2

2

1

****

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Spital de
Boli Infecțioase,
Spital de
Pneumoftiziologie

Număr

:

:

10

0

Număr

****

****

****

****

personalul medical din domeniul sanitar

6.3.4 Promovarea și asigurarea cu resursă umană înalt calificată prin Persoane instruite

CJ
Brașov/Spitalului

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri
Persoane instruite

DSP, Unitățile
sanitare din județ

0

ă

sănătate

în

comprehensive

6.3. Creșterea performanței 6.3.1. Reorganizarea unităților sanitare din județ prin fuzionarea

Număr

100217

ns

6.2.7. Înființarea Centrului Regional de Fibroză chistică

:

ta
re

Beneficiari grupe de varstă

paliative și de îngrijiri pe termen lung

ul

6.2.4. Creșterea accesului la servicii de calitate de recuperare,

Ministerul sănătății,

din județ
2021-2030

Buget local, alte fonduri
Număr

****

****

****

****

Ministerul sănătății,
Buget local, alte fonduri

Unitățile sanitare

Unitățile sanitare
din județ

2021-2030

Unitățile sanitare
din județ
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6.3.6. Asigurarea dezvoltării instituționale prin actualizarea

Planuri strategice

Planurilor strategice de dezvoltare a spitalelor

elaborate/actualizate

Număr

****

****

****

****

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

CJ Brașov,
Primăriile din
județ, Unitățile
sanitare din județ

6.3.7. Creșterea gradului de satisfacere a pacienților prin utilizarea

reclamații

Număr

****

****

0

****

Ministerul sănătății,

strategilor de comunicare între pacient și personalul medical

2021-2030

Buget local, alte fonduri

6.3.8. Implicarea în activitățile de cercetare-inovare în medicină prin

Proiecte de cercetare

Număr

:

:

2

1 mil.

200 mii

dezvoltarea de proiecte comune de cercetare

Ministerul sănătății,

din județ
2021-2030

Buget local, alte fonduri

6.3.9. Reclasificarea Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Instituții reclasificate

Număr

:

:

1

****

Ministerul sănătății,

Sbârcea” Brașov de la spital II M la nivel de Institut Clinic și de

Unitățile sanitare
din județ

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Spitalul Clinic de
Obstetrică-

Cercetare a Sănătății Mamei și Copilului.

Ginecologie ”Dr.

Departamente spitalicești

Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov în

reorganizate

Număr

:

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli infecțioase Brașov în

reorganizate

Compartiment Primire Urgențe (CPU)
6.3.12. Reglementarea juridică a dreptului de proprietate a unităților Documente de intabulare
emise

6.4.1. Asigurarea standardizării și interoperabilității în sectorul

Rata serviciilor digitalizate

și activităților medicale și

informatic din unitățile sanitare. Dezvoltarea suportului informatic,

implementarea soluțiilor

inclusiv

SMART în activitatea

cel care ține de protecția datelor.
6.4.2. Creșterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea

în

6.4. Digitalizarea serviciilor

Număr

co

sanitare publice din județ

Număr

Rata pacienților consultați

%

%

1

ul

Departamente spitalicești

:

:

:

ns

6.3.11. Transformarea Camerei de Gardă existente la nivelul

****

:

****

:

1

****

****

ă

Sistem unitar de

prespitalicesc și la nivel inter-spitalicesc pentru efectuarea

telemedicină creat/aplicat

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ginecologie ”Dr.
I.A. Sbârcea”
Ministerul sănătății,

2021-2030

Brașov
Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie
și Boli infecțioase

****

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Brașov
CJ Brașov,
Primăriile din
județ, Unitățile

90

10 mil.

2 mil.

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

sanitare din județ
CJ Brașov,
Primăriile din
județ, Unitățile

:

:

50

10 mil.

2 mil.

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Număr

Brașov
Spitalul Clinic de
Obstetrică-

Buget local, alte fonduri

:

:

****

****

Ministerul sănătății,

sanitare din județ
Unitățile sanitare
din județ

2021-2030

Buget local, alte fonduri

nt

6.4.3. Implementarea unui sistem unitar de telemedicină la nivel

Ministerul sănătății,

****

serviciilor de consultații la distanță și de telemedicină, inclusiv pentru on‐line
serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped

I.A. Sbârcea”

ta
re

6.3.10. Transformarea Camerei de Gardă existente la nivelul Spitalul
compartiment Primiri Urgențe (CPU)

medicală

Unitățile sanitare

CJ Brașov, DSP,
Unitățile din Județ

consulturilor interdisciplinare. Dezvoltarea unui sistem unitar de

ria

transmitere a informațiilor intre unități medicale

6.4.4. Investiții în programe de training, specializări, educație

Valoarea investițiilor

lei

:

:

****

****

medicală continuă, schimburi de experiență

2021-2030

Buget local, alte fonduri
Valoarea investițiilor

lei

:

:

****

****

Va

O.7. Îmbunătățirea 7.1 Promovarea unui stil de 7.1.1. Dezvoltarea unui centru județean de promovare a sănătății

Ministerul sănătății,

Ministerul sănătății,

CJ Brașov, DSP,
Unitățile din Județ

2021-2030

viață sănătos - educație

care să asigure realizarea de campanii de promovarea sănătății,

a locuitorilor

pentru sănătate.

printr-un parteneriat cu Facultatea de Medicină din cadrul UniTB,

Brașov, Primăriile

bazat pe resurse proprii, voluntariat, programe și proiecte

din județ, DSP,

județului Brașov

Buget local, alte fonduri

Ministerul

stării de sănătate

Sănătății, CJ

Unitățile din Județ

7.1.2. Sprijinirea medicinei școlare și includerea membrilor acesteia

Cabinete de medicină

în activitățile centrului de promovarea sănătății

școlară sprijinite

Număr

:

:

****

****

Ministerul sănătății,
Buget local, alte fonduri

2021-2030

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile din Județ
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7.1.3. Crearea parteneriatelor locale pentru sprijinirea asistenței

Parteneriate create

Număr

:

:

****

****

medicale, asistenței stomatologice

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile din Județ

7.1.4. Crearea parteneriatelor locale pentru promovarea modului

Campanii organizate

Număr

:

:

****

****

sănătos de viață și pentru organizarea campaniilor de informare a

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ministerul
Sănătății, CJ

populației pentru prevenția bolilor

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,

7.1.5. Prevenire și combaterea consumului de tutun, de alcool și

Raport anual

Număr

:

Raport anual

Număr

10

:

:

10

0

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile din Județ

Ministerul sănătății,

2021-2030

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile din Județ

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,

în

nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de lapte praf.

Unitățile din Județ

ă

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile

ria

nt

* Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mica la naștere

7.2. Supravegherea stării

7.2.1. Monitorizarea factorilor determinați din mediul de viață și

de sănătate a populației

muncă și Supravegherea apei potabile distribuite in sistem

Raport anual

Ministerul
Sănătății, CJ

co

* Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă intre 0 – 12 luni care

Ministerul
Sănătății, CJ

Buget local, alte fonduri

ns

7.1.6. Promovarea modului de alimentare sănătoasă

:

ul

droguri

ta
re

Unitățile din Județ

din județ, DSP,
Unitățile din Județ

Număr

:

:

10

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

DSP

Buget local, alte fonduri
DSP

generate de apa de fântâna
* Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele

DSP

minerale naturale sau decât apele de izvor
* Monitorizarea intoxicațiilor acute neprofesionale cu produse

DSP

chimice
* Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din

DSP

activitatea medicala
* Evaluarea stării de nutriție si a tipului de alimentație al populației

DSP

* Monitorizarea calității si valorii nutritive a alimentelor
* supravegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni,

DSP
DSP

Va

centralizat
* Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila,

mutageni, azbest, la radiații ionizante, monitorizarea incidentei
bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala
profesionala
7.2.2. Crearea platformei unice de colectare a datelor privind starea
de sănătate populației județului Brașov.

DSP

34
7.2.3. Realizarea Anchetei stării de sănătate a populației județului
7.3. Prevenirea și

Brașov.
7.3.1. Depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, a

combaterea bolilor

cancerului de sân și a cancerului colo-rectal.

DSP
Bolnavi în evidență

Număr

:

599

***

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

7.3.2. Supravegherea si controlul bolilor transmisibile prioritare și al

Bolnavi în evidență

Număr

:

253

***

0

Ministerul sănătății,

infecției HIV/SIDA, tuberculozei, bolilor cardiovasculare

2021-2030

Buget local, alte fonduri

din Județ
Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,

7.3.3. Supravegherea și controlul bolilor legate de sănătate mintală.

Bolnavi în evidență

Număr

:

Dezvoltarea unui program de sănătate mintală și de suport a

Bolnavi în evidență

Număr

co

7.3.5. Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care Bolnavi în evidență

Număr

7.3.6. Protejarea sănătății populației în contextul

în

pot fi prevenite prin vaccinare

Valoarea investițiilor

epidemiilor/pandemiilor. Supravegherea colectivității în contextul

lei

***

:

:

:

***

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

nt

7.3.7. Caravane mobile de informare- educare- comunicare a

Valoarea investițiilor

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

ria

din Județ
Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

***

0

Ministerul sănătății,

2021-2030

Buget local, alte fonduri

din Județ
Ministerul
Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

:

:

100 mil.

100 mil.

20 mil.

POIM, Ministerul

2021-2030

din Județ
Ministerul

sănătății, Buget local,

Sănătății, CJ

alte fonduri

Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

lei

:

:

2 mil.

2 mil.

400 mii

populației și activități de prevenție prin controale medicale gratuite,
cu precădere în zonele rurale

din Județ
Ministerul
Sănătății, CJ

ă

pandemic provocat de COVID 19 și riscului epidemiologic

:

ns

7.3.4. Supravegherea si controlul infecțiilor respiratorii

***

ul

persoanelor externate din spitalele de psihiatrie și neurologie

ta
re

Unitățile sanitare

POS, Ministerul sănătății, 2021-2030

din Județ
Ministerul

Buget local, alte fonduri

Sănătății, CJ
Brașov, Primăriile
din județ, DSP,
Unitățile sanitare

8.1.1. Sprijinirea dezvoltării sistemului județean de servicii sociale

de servicii sociale,

sociale cu nevoile

prin inființarea de noi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor

local, POR, POCU,

ONG-uri, furnizori

integrate,

grupurilor vulnerabile

PIN_uri naționale, PNRR

servicii

orientate spre

pentru creșterea gradului

neacoperite
8.1.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului județean de servicii sociale

Capacitate servicii sociale

număr

promovarea unui

de satisfacere a nevoii de

prin dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale existente prin:

existente

locuri

trai independent

servicii sociale

Va

8.1. Corelarea serviciilor

în comunitate

* Creșterea calității serviciilor din sistemul de protecție a copilului
prin dezvoltarea unor mecanisme demonitorizare;
* Creșterea calității serviciilor pentru copiii cu comportament
deviant/delicvent
* Creșterea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități
* Facilitarea utilării tuturor instituțiilor publice cu mijloace moderne
care sa asigure accesul persoanelor cu handicap locomotor în
instituție

Servicii sociale existente

număr

:

:

114

3762

354

10 mii

10 mld.

2 mld.

Buget județean, buget

2021-2030

din Județ
CJ Brașov, UAT,

O.8. Dezvoltarea
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* Combaterea riscului de excluziune socială prin îmbunătățirea
accesului la serviciile sociale în comunitate pentru persoane cu
dizabilități necesare pentru o viață independentă, precum și
creșterea numărului și a calității serviciilor sociale destinate copiilor
cu dizabilități (inclusiv mintale)
* Dezvoltarea serviciilor sociale destinate cu precădere persoanelor
vârstnice singure sau dependente care au ca obiectiv asigurarea
îmbătrânirii active și egalitatea de șanse;
* Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice;
* Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și
combaterii fenomenului de trafic de persoane
* Dezvoltarea serviciilor sociale destinate altor categorii de grupuri

ta
re

vulnerabile (persoane care au fost private delibertate, persoane
dependente de alcool, droguri, substanțe, migranți, refugiați etc.);
* Intervenție comunitară menită să reducă riscul de sărăcie și gradul
de marginalizare prin creșterea gradului deincluziune socială a
comunităților marginalizate și a persoanelor aflate în risc de sărăcie

ul

și excluziune socială;
* Eliminarea discriminării grupurilor vulnerabile de către autorități
pentru scăderea nivelului de prejudecată al reprezentanților și

ns

personalului din instituțiile publice față de grupuri vulnerabile
* Diminuarea prejudecăților populației față de grupurile vulnerabile
prin creșterea gradului de informare, demararea de campanii

co

publice cu scopul creșterii nivelului de informare privind importanța
serviciilor sociale la nivel local și a problemelor structurale care

* Dezvoltarea rețelei de servicii sociale la nivel local prin:
** Contractarea serviciilor sociale din fonduri publice
** Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile publice și cele private
furnizorii publici
** Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin activitatea de
contractare cu furnizorii privați de servicii sociale, pentru

ă

pentru dezvoltarea serviciilor sociale necesare și neacoperite de

în

cauzează sărăcie sau excluziune

nt

externalizarea unor servicii sociale licențiate aflate în administrarea
D.G.A.S.P.C Brașov, în scopul diversificării serviciilor oferite

ria

beneficiarilor (copii, adulți cu dizabilități, vârstnici, etc.)

** Acțiuni pentru monitorizarea gradului de acoperire a serviciilor
sociale necesare
** Dezvoltarea colaborării intre Consiliul Judetean Brașov si UAT-

8.2. Creșterea accesului
beneficiarilor la servicii
sociale integrate

8.3. Accelerarea tranziției
de la servicii de îngrijire

Va

urile din județ în vederea dezvoltării serviciilor sociale
* Rețea de servicii sociale dezvoltată la nivel local care să

corespundă nevoilor reale ale comunităților
8.2.1. Creșterea sustenabilă a finanțării serviciilor sociale prin

Ponderea cheltuielilor

asigurarea finanțării de către UAT
8.2.2. Creșterea sustenabilă a finanțării serviciilor sociale prin

sociale în Bugetul UAT/CJ
Valoarea investitiilor atrase lei

atragerea fondurilor cu finanțare europeană pentrul dezvoltarea

pentru serviciile sociale la

serviciilor sociale
8.3.1. Acțiuni necesare pentru prevenirea (re)instituționalizării

nivel de județ

%

:
:

8
:

12

7 mld.

1,4 mld.

7 mld. Lei

2 mld.

rezidențiale la servicii

copilului
*. Închiderea tuturor centrelor de plasament destinate copiilor

Copii beneficiari de măsuri

comunitare

separaţi temporar sau definitiv de familie

de protecție specială în
servicii de tip familial (la
asistent maternal
profesionist, rude până la
gradul IV sau la alte familii)

%

:

60

100

Buget județean, buget

CJ Brașov, , SPASuri, ONG-uri,

PIN_uri naționale, PNRR

furnizori servicii

Buget județean, buget
400 mil.

2021-2030

local, POR, POCU,

2021-2030

DGASPC-uri, SPAS-

local, POR, POCU,

uri, ONG-uri,

PIN_uri naționale, PNRR

furnizori servicii

36
*. Continuarea dezvoltării serviciilor de tip familial pentru sistemul

Centre de plasament

de protecție specială a copilului.

destinate copiilor separaţi

număr

7

4

0

temporar sau definitiv de
*. Dezvoltarea rețelei AMP
*. Dezvoltarea rețelei de persoane/familii de plasament

familie închise
Rețea AMP
Rețea de persoane/familii

număr
număr

:
:

163
346

300
500

8.3.2. Acțiuni necesare pentru prevenirea (re)instituționalizării

de plasament
Adulți cu încadrare în grad

număr

:

198

0

adulților cu dizabilități

de handicap în centre

local, POR, POCU,

uri, ONG-uri,

rezidențiale tradiționale

PIN_uri naționale, PNRR

furnizori servicii

1 mld.

Buget județean, buget

*. Dezvoltarea serviciilor de tip familial pentru adulții cu dizabilități
Servicii alternative de tip

cu dizabilități

familial înființate pentru

număr

:

handicap
APP din rețeaua județeană număr

:

persoanelor adulte cu
*. Acțiuni pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă
ale adulților cu dizabilități, în limitele abilităților personale, intr-un

12

10

20

ul

mediu cât mai apropiat de mediul familial, în condiții de siguranță și

7

ta
re

*. Dezvoltarea serviciilor specifice asigurate pentru nevoile adulților

Va

ria

nt

ă

în

co

ns

accesibititate

200 mil.

2021-2030

DGASPC-uri, SPAS-

