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Obiectivul specific 1.  

 
 

Pornind de la provocările cu care se confruntă județul 
Brașov de a echilibra balanța și de a reduce decalajele, în 
cadrul Strategiei s-a creionat VIZIUNEA potrivit căreia: 
Județul Brașov în 2030 va deveni un județ sustenabil, 
inteligent, echitabil și atractiv pentru locuitori, 
investitori și turiști.  
 

Obiectivul general asumat la nivel județean constă în:  
Utilizarea eficientă și echilibrată a resurselor materiale 
și umane cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor 
județului Brașov în mod sustenabil și inteligent. 
 

Totodată, DIRECȚII STRATEGICE care se doresc a fi 
dezvoltate și abordate integrat la nivelul județului Brașov 
sunt: 
I. Îmbunătățirea factorilor de mediu, eficiență energetică, 

energie regenerabilă și schimbări climatice. 
II. Conectivitate durabilă și dezvoltare integrată a 

comunităților inteligente urbane & rurale. 
III. Consolidarea și dezvoltarea economiei județene durabile 

și competitive.  
IV. Dezvoltarea unui turism sustenabil și atractiv pentru 

turiști și locuitorii săi. 
V. 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. 

VI. 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. 

Dezvoltarea județeană reprezintă o componentă 
esențială a procesului de reformă urmărit de 
administrația brașoveană. Existența unor 
dezechilibre economice și sociale între nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor comunități și zone ale 
județului, impune identificarea și adoptarea de 
politici active pentru dezvoltare pentru atenuarea 
dezechilibrelor acumulate, prevenirea apariției 
unora noi și asigurarea dezvoltării generale durabile 
a tuturor comunităților din județ.  

Din această perspectivă, analiza premiselor de 
dezvoltare durabilă și ulterior adoptarea unor 
principii privind evoluția socio-ecologico-economică 
a județului Brașov, reprezintă nu numai un deziderat 
“de actualitate”, ci mai degrabă o necesitate de 
necontestat. În acest context, adoptarea unor 
obiective de dezvoltare durabilă adaptate la nevoile 
și realitățile actuale reprezintă premisa realizării unui 
echilibru între aspirațiile cetățenilor din județ, 
comunitatea de care depind și prin care se definesc 
și contextul care le permite propria realizare de sine. 

Orientarea politicii de dezvoltare județeană și 
detalierea unor obiective, măsuri și acțiuni adecvate 
trebuie să pornească de la premisa recunoașterii 
existenței unor localități și unor grupuri defavorizate, 
care se confruntă probleme serioase în ceea ce 
privește dezvoltarea economică, nivelul de 
civilizație, nivelul veniturilor, amploarea șomajului, 
nivelul ridicat de sărăcie etc., precum şi de la cea a 
evaluării realiste a decalajelor existente între urban 
și rural, între zona de nord a județului și zona 
metropolitană.  

  

 
Corelarea cu strategiile de nivel european, național și regional 

În procesul de stabilire a obiectivelor strategice au fost luate în considerare atât necesitățile de dezvoltare locală cât 
și obiectivele strategice la nivel european, național și regional, asigurând astfel corelarea cu obiectivele tematice și 
prioritățile de investiții. 
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Eficiența energetică. Sectorul construcțiilor are un rol important în atingerea 
obiectivelor legate de eficiență energetică și climă pentru 2030. Consumul de energie 
din sectorul gospodăriilor și din sectorul terțiar (birouri, spații comerciale și alte clădiri 
nerezidențiale) reprezintă 45% din totalul consumului final de energie din România. 
Recensământul populației și locuințelor 2011 arată că din totalul locuințelor 
recenzate la nivel național, 89% au fost construite înainte de anul 2000, iar ~ 53% 
din clădirile rezidențiale înainte de 1970, toate având o performanță energetică slabă. 
De asemenea, numărul clădirilor publice eficientizate energetic în ultimii 10 ani a fost 
mic. Astfel, sunt necesare investiții în eficientizarea energetică a clădirilor (atât 
publice, cât și private). 

Iluminatul public. Consumul de energie electrică al sistemului de iluminat public 
reprezintă în medie 20% din consumul total de energie. În ciuda potențialului mare 
de economisire în acest sector, ritmul de modernizare a infrastructurii și a serviciului 
de iluminat public este lent.  

Încălzirea centralizată. În localitățile unde încă mai există sisteme centralizate de 
încălzire (municipiile Brașov și Făgăraș), peste 90 % dintre locuințe sunt debranșate 
în anul 2019 (96% dintre locuințe în municipiul Brașov și 90% în municipiul Făgăraș). 
Primăria municipiului Brașov a investit în ultimii ani în infrastructura de termoficare, 
încălzirea centralizată putând fi o soluție eficientă cel puțin pentru anumite 
cartiere/ansambluri rezidențiale noi.  

Resursele regenerabile. Deși s-au făcut unele investiții în energie regenerabilă în 
localități din județul Brașov (ex. Feldioara, Codlea, Hărman, Hălchiu, Ucea, Viștea), 
este necesară continuarea eforturilor în vederea utilizării resurselor regenerabile din 
județul Brașov (ex. energia solară). 

Calitatea aerului. Măsurările efectuate în perioada 2008 – 2019 la staţiile de 
monitorizare din Braşov evidenţiază o tendinţă de menţinere a concentraţiilor de NO2 
la valori peste limita maximă admisă. Deși au fost realizate progrese în vederea 
reducerii emisiilor antropice de poluanți atmosferici, în Brașov calitatea aerului 
rămâne o problemă pentru sănătatea publică, municipiul Braşov fiind declarat zonă 
de gestionarea a calităţii aerului pentru reducerea concentraţiei de NO2 şi PM10 din 
aerul ambiental. 

De asemenea, localitățile Făgăraș și Victoria sunt recunoscute ca zone cu o poluare 
semnificativă ca urmare a platformelor industriale care au funcționat/încă mai 
funcționează. Referitor la numărul autoturismelor înmatriculate în județul Brașov, 
acesta a crescut cu 55% în 2019 față de 2011 (traficul fiind una din principalele surse 
de poluare). Județul Brașov nu a fost ocolit de explozia continuă a fenomenului 
urban, acest fapt contribuind la un nivel ridicat din poluare (cel mai mare grad al 
urbanizării la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru - 73% în anul 2018).  

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ eficient 
energetic și cu poluare 

redusă 
 

• 10 clădiri publice 
eficientizate energetic.  

• 21 de proiecte realizate 
pentru eficientizarea 
iluminatului public.  

• 3 ansambluri rezidențiale 
nou construite conectate 
la încălzire centralizată.  

• 4 proiecte care utilizează 
resurse regenerabile 
implementate. 

• Scăderea cu 30% a 
cantității de gaze cu efect 
de seră față de 2018. 

• 5 stații și senzori de 
monitorizare a calității 
aerului instalate. 

• 10 proiecte de 
conștientizare privind 
necesitatea reducerii 
poluării desfășurate. 

• 2000 mp de infrastructură 
de tip oraș verde 
amenajate. 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.1.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor  

▪ Investiții în izolația termică, hidroizolare a clădirilor, sisteme inteligente pentru gestionarea eficientă a energiei, 
sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. 

M.1.2. Eficientizarea iluminatului public în localitățile județului Brașov 
▪ Utilizarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, implementarea unui 

sistem de telegestiune. 
M.1.3. Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate  

▪ Construcția de sisteme de încălzire centralizată pe cartiere în ansambluri rezidențiale nou construite. 
M.1.4. Încurajarea utilizării de resurse regenerabile în vederea producerii de căldură și electricitate 

▪ Investiții în utilizarea resurselor regenerabile.  
M.1.5. Îmbunătățirea monitorizării calității aerului 

▪ Investiții în sisteme de monitorizare a calității aerului, inclusiv în laboratoare mobile de monitorizare. 
▪ Acțiuni privind conștientizarea populației referitor la reducerea poluării. 

M.1.6. Promovarea de investiții de tip oraș verde (acoperișuri verzi, pereți verzi verticali etc.)  
▪  Acordarea de facilități fiscale celor care abordează soluții prietenoase cu mediul.  

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

1 
Îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea poluării 

1 
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Fenomene meteorologice și hidrologice extreme. La stația meteo Brașov, temperatura 
medie anuală a crescut de la 7,8 0C în 2011 la 9,8 0C în 2019, iar cantitatea de precipitații cu 
45% în 2019 față de 2011. În ceea ce privește cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră 
(GES) la operatorii economici din județul Brașov care au autorizație privind GES și emisiile 
verificate, aceasta a crescut cu 9% în 2019 față de 2013. Rețeaua hidrografică, cu o densitate 
mare și o alimentare bogată înscrie județul Brașov în categoria zonelor afectate frecvent de 
viituri de mare amploare. Cele mai afectate sunt zonele Hoghiz - Făgăraș și Bran - Moieciu. În 
acest sens, sunt necesare investiții în protejarea habitatelor naturale de fenomene 
meteorologice și hidrologice extreme. 

 
Sursa datelor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov 

Studii referitoare la schimbările climatice. La nivelul județului Brașov nu există o strategie 
sau o viziune clară  privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. În anul 2016 a fost 
elaborat Planul de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în municipiul Brașov. Ca 
atare, sunt necesare studii privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în județul 
Brașov. 

Pădurile. Pădurile ocupă 38% din suprafața județului Brașov. În perioada 2011 – 2020, au fost 
constatate de către Garda Forestieră Brașov și Ocolul Silvic tăieri ilegale reprezentând 64.625 
m3, cu o evoluție fluctuantă de la an la an. Deși a fost îmbunătățit sistemul informațional 
integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), există încă probleme legate de 
punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri și de asigurarea respectării legii privind 
exploatările forestiere. 

Conștientizare. Având în vedere rolul pe care îl poate avea fiecare cetățean în atenuarea 
schimbărilor climatice, sunt necesare acțiuni de conștientizare/informare a acestora.  

 
 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ care se 
adaptează la schimbările 

climatice și care 
contribuie la atenuarea 

acestora 
 

• 8.000 de persoane 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
dezastrelor naturale 
legate de climă. 

• 2 studii elaborate la 
nivelul județului privind 
adaptarea și reducerea 
impactului asupra 
mediului la schimbările 
climatice. 

• Creșterea suprafeței 
acoperite de păduri cu 
0,38%. 

• 10 acțiuni de 
conștientizare privind 
schimbările climatice 
desfășurate 
 

 
 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.2.1. Protejarea habitatelor naturale de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme  

▪ Investiții în amenajarea bazinelor hidrografice. 
▪ Soluții  bazate pe natură, reconstrucția ecologică a zonelor umede care să rețină surplusul de apă. 

 
M.2.2. Evaluarea adaptării și a impactului asupra mediului la schimbările climatice în județul Brașov  

▪ Elaborarea de studii privind adaptarea și reducerea impactului asupra mediului la schimbările climatice.  
 
M.2.3. Refacerea sistemelor forestiere  

▪ Derularea de acțiuni de împădurire inclusiv pe terenuri degradate, perdele forestiere la marginea drumurilor.   
 
M.2.4. Reducerea impactului asupra mediului  

▪ Derularea de acțiuni de conștientizare privind schimbările climatice. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

2 
Adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și 

reziliența în fața dezastrelor 

1 
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Managementul integrat al deșeurilor în județul Brașov. Un proiect foarte important la nivelul 
județului Brașov în domeniul deșeurilor este “Sistemul de management integrat al deșeurilor în 
județul Brașov” care este pregătit de către Consiliul Județean Brașov în vederea finanțării lui prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.  

În complementaritate cu acest proiect, sunt necesare investiții în infrastructura de management a 
deșeurilor în celelalte localități ale județului Brașov, care nu vor beneficia de investiții prin proiect. 
Totodată, sunt necesare acțiuni pentru infrastructura necesară sortării și valorificării deșeurilor 
pentru perioada de tranziție până la implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor 
la nivelul județului Brașov. De asemenea, trebuie continuată activitatea de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri (Făgăraș, Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov - Triaj, Săcele). 
Pentru perioada de planificare acoperită de Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Brașov 
(2020 – 2025), dar și după această perioadă, necesarul de capacitate va fi asigurat de depozitul 
conform existent (în cazul în care următoarele celule vor fi autorizate în condițiile legii) sau de 
capacități noi, realizate de administrația publică, dacă legislația o va permite.  

  
Sursa datelor: Planul Județean de Gestionare a deșeurilor în județul Brașov 2020 - 2025 

Supravegherea video și igienizarea zonelor cu multe deșeuri depozitate necontrolat. Există 
cantități mari de deșeuri în special în zone frecventate de turiști, în parcări, pe poteci, lângă râuri, 
pe unele drumuri etc. astfel că sunt necesare acțiuni de supraveghere video și igienizare a zonelor 
respective.  

Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. Gradul de conectare la serviciile de salubritate în 
mediul urban din județul Brașov este de 100% începând cu anul 2015, în timp ce în mediul rural a 
înregistrat o creștere de 50% în 2019 față de 2011, în anul 2019 ajungând la 75%.  

În 2019 față de 2013 a crescut cu 35% cantitatea de deșeuri municipale generate în județul Brașov. 
Rata de colectare separată a deșeurilor menajere și celor reciclabile colectate de populație prin alte 
sisteme decât cel de salubrizare este de 6% în 2019, destul de mică față de ceea ce va trebui atins 
în perioada următoare.  

Economia circulară. În vederea reducerii cantității de deșeuri generate, este necesară promovarea 
investițiilor în implementarea unor soluții care să conducă la dezvoltarea conceptului de economie 
circulară la o scară mult mai largă. 

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ cu un 
management eficient al 

deșeurilor și care 
promovează tranziția către 

o economie circulară 
 

▪ 1 proiect privind managementul 
integrat al deșeurilor în județul 
Brașov implementat/operațional. 

▪ 8 depozite de deșeuri 
municipale neconforme închise 
la: Brașov – Triaj, Râșnov, 
Făgăraș, Victoria, Zărnești, 
Săcele, Codlea, Rupea. 

▪ 18 puncte de colectare a 
deșeurilor și 75 de containere 
achiziționate. 

▪ 80 de containere anti urs 
instalate în zone locuite în care 
pătrund urșii frecvent. 

▪ Creșterea gradului de conectare 
la serviciile de salubritate de la 
75% la 100% în toate localitățile 
din mediul rural ale județului 
Brașov. 

▪ 25 ha de suprafețe cu deșeuri 
depozitate necontrolat, 
igienizate.  

▪ 50 de sisteme video instalate 
pentru supravegherea zonelor 
cu multe deșeuri depozitate 
necontrolat care au fost 
igienizate. 

▪ Creșterea ratei de colectare 
selectivă de la 6% la 25%. 

▪ Creșterea ratei de valorificare a 
deșeurilor municipale colectate 
de la 14% la 35%.  

▪ Creșterea cifrei de afaceri a 
firmelor implicate în economia 
circulară cu 10%.  
 

 
 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.3.1. Managementul integrat al deșeurilor în județul Brașov 
▪ Implementarea proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov” derulat de către Consiliul Județean 

Brașov, alte investiții în infrastructura gestionării deșeurilor pentru zonele care nu fac parte din proiectul menționat anterior. 
▪ Creșterea numărului de puncte de colectare a deșeurilor. 
▪ Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri (Brașov – Triaj, Râșnov, Făgăraș, Victoria, Zărnești, Săcele, Codlea, Rupea). 
▪ Instalarea de containere anti urs în zone locuite în care pătrunde ursul frecvent. 

M.3.2. Asigurarea igienizării zonelor cu multe deșeuri depozitate necontrolat  
▪ Inventarierea zonelor cu multe deșeuri depozitate necontrolat și acțiuni de curățare a acestora (lângă râuri, parcări, zone frecventate 

de turiști, poteci, drumuri). 
▪ Montarea de camere video pentru supravegherea zonelor cu multe deșeuri depozitate necontrolat care au fost igienizate . 

M.3.3. Îmbunătățirea gradului de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor  
▪ Asigurarea infrastructurii pentru colectarea selectivă în localități (ex. ecoinsule, realizarea de centre de aport voluntar în comunele mai 

mari din județ). 
▪ Educarea și conștientizarea populației privind colectarea selectivă/reciclarea deșeurilor, inclusiv pentru implementarea compostării 

individuale în zonele de case din mediul rural/urban prin derularea de campanii de informare. 
▪ Acordarea de stimulente și/sau penalități în vederea unei colectări selective a deșeurilor de către populație. 

M.3.4. Prevenirea sau reducerea cantității de deșeuri generate  
▪ Susținerea investițiilor în economia circulară. 
▪ Crearea de soluții de economie colaborativă. 
▪ Transformarea deșeurilor în resurse. 
▪ Crearea de lanțuri de valoare locală. 
▪ Încurajarea formării unei culturi de tip up cycling. 
▪ Încurajarea realizării de parteneriate cu companiile care generează deșeuri pentru implementarea unor proiecte de reducere a acestora. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

Obiectivul specific 1.  
Obiectivul specific 

3 
Managementul eficient al deșeurilor și promovarea tranziției 

către o economie circulară 

1 

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific 1.  

Ariile protejate. Pe teritoriul județului Brașov, se află arii naturale protejate de interes național, 
comunitar (situri Natura 2000) și internațional, care adăpostesc specii și habitate bine 
reprezentate. Suprafața tuturor ariile naturale protejate din județul Brașov luate separat fără 
suprapuneri este de 305.709,44 ha (reprezentând 57% din suprafața județului). 62% din ariile 
naturale protejate din județul Brașov au planuri de management aprobate pe care le 
implementează. Ariile naturale de importanță comunitară  acoperă ~ 40% din suprafața 
județului Brașov (rezultat din suprapunerea suprafețelor siturilor de importanță comunitară – 
SCI și a celor de protecție specială avifaunistică – SPA). Pe teritoriul județului se găsesc 
suprafețe din parcul național Piatra Craiului și parcul natural Bucegi. Județul Brașov 
adăpostește totodată 3.094,42 ha de păduri virgine și cvasivirgine.  

Luând în considerare rolul crucial al biodiversității în rolul omenirii, sunt necesare investiții care 
să conducă la conservarea biodiversității prin implementarea de măsuri aferente, realizarea și 
implementarea de planuri de management, acțiuni de conștientizare a populației privind măsuri 
de conservare și protecție a biodiversității, creșterea capacității actorilor relevanți în 
gestionarea ariilor protejate. 

Conectivitatea ecologică. Coridoarele ecologice au rol în menținerea sau restabilirea 
conectivității ecologice eficiente, dar legislația de la nivel național existentă în prezent 
referitoare la acestea (OUG 57/2007 cu modificările ulterioare) nu este corelată cu cea de la 
nivel internațional – Ghidul IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) pentru 
a putea fi luate în considerare. Prin intermediul unor proiecte naționale și internaționale care 
se implementează în județul Brașov, se studiază coridoarele ecologice, ale căror limite finale, 
împreună cu sistemul de management, gestionare și monitorizare vor fi finalizate în următorii 
5 ani. Astfel, sunt necesare acțiuni de lobby pentru actualizarea cadrului legislativ la nivel 
național și corelarea acestuia cu ghidul IUCN legat de conectivitatea ecologică. 

Spațiile degradate/abandonate. Situri care au fost contaminate sau potențial contaminate în 
județul Brașov sunt în Brașov, Zărnești, Codlea, Predeal, Feldioara și Făgăraș. Acestea 
trebuie redate circuitului economic și social, prin investiții care să permită 
ecologizarea/reabilitarea lor. Localitățile Făgăraş şi Victoria au fost recunoscute legal în anul 
2020 ca fiind zone afectate de poluarea remanentă - din cauza poluării cu amoniac generată 
de platformele industriale care au funcționat sau funcționează în zonă (Victoria). 

Apele și solurile. Principalele presiuni asupra apelor și solurilor sunt date de utilizarea 
îngrășămintelor și pesticidelor și lipsa sistemelor de alimentare cu apă și a canalizării în unele 
localități din județ. Din 121 de corpuri de apă în stare naturală din bazinul hidrografic Olt 
evaluate în 2017, 68% sunt în stare ecologică bună, respectiv 32% sunt în stare ecologică 
moderată. Pentru perioada 2018 – 2020, din corpurile de apă analizate din bazinul hidrografic 
Olt, a reieșit că pentru 16 corpuri de apă (40%), se ating obiectivele de calitate – stare 
ecologică foarte bună sau bună, în timp ce pentru 24 corpuri de apă (60%) nu se ating 
obiectivele de calitate (stare ecologică moderată sau slabă).  

Referitor la utilizarea îngrășămintelor în județul Brașov, se constată o creștere cu 16% a 
suprafețelor (proprietate publică și privată) pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și de 
19% unde s-au aplicat îngrășăminte naturale în 2019 față de 2011. Suprafețele cultivate în 

sistem de agricultură ecologică au scăzut cu 65% în 2019 față de 2013.  

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ care să 
asigure protecția și 

conservarea biodiversității, 
cu coridoare ecologice 

bine definite, spații 
degradate/abandonate 
reabilitate, ape și soluri 

protejate 
 

• Suprafața ariilor protejate din 
județ crescută cu 1%.  

• 5 coridoare ecologice 
delimitate, inclusiv un sistem 
realizat de management, 
guvernanță și monitorizare a 
acestora.  

• 5 organizații cu rol în 
managementul biodiversității 
care beneficiază de servicii 
de asistență tehnică, inclusiv 
de dotarea cu echipamente. 

• 32 ha de terenuri 
degradate/abandonate pe 
care se realizează acțiuni de 
reconstrucție ecologică. 

• Ponderea apelor aflate în 
stare ecologică foarte bună 
sau bună crescută de la 40% 
în 2020 la 60% în anul 2030. 

• Ponderea terenurilor 
cultivate în sistem de 
agricultură ecologică din 
totalul suprafeței agricole a 
județului Brașov crescută cu  
~ 1% (de la 2% la 3%). 
 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.4.1. Sprijinirea măsurilor de conservare și protecție a biodiversității  
▪ Implementarea planurilor de management în ariile protejate. 
▪ Evaluarea stărilor de conservare și implementarea măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor. 
▪ Acțiuni de informare și conștientizare privind măsurile de conservare și protecție a biodiversității (inclusiv organizarea de 

evenimente, târguri pe aceste subiecte, program de educație introdus în școli etc.). 
M.4.2. Asigurarea conectivității ecologice  
▪ Acțiuni de lobby pentru actualizarea cadrului legislativ la nivel național și corelarea acestuia cu ghidul IUCN legat de 

conectivitatea ecologică. 
▪ Identificarea și managementul coridoarelor ecologice. 
▪ Luarea în considerare a coridoarelor ecologice la întocmirea PUG-urilor pentru UAT-urile din județul Brașov. 

M.4.3. Facilitarea accesului organizațiilor cu rol in managementul biodiversității la servicii de asistență tehnică, cercetare 
și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor, formarea unui consorțiu 
de specialiști de mediu din județ  
▪ Servicii de asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a 

ecosistemelor. 
▪ Formarea unui consorțiu de specialiști de mediu din județ de la toate instituțiile cu experiență din domeniu.  

M.4.4. Reabilitarea spațiilor degradate/abandonate  
▪ Ecologizarea spațiilor degradate/abandonate pentru a putea deveni reutilizabile, reabilitarea structurală și funcțională a 

acestora.  
M.4.5. Protecția apelor și solurilor  
▪ Îmbunătățirea calității cursurilor de apă. 
▪ Inventarierea surselor de poluare a apelor și luarea de măsuri pentru reducerea/eliminarea acestora. 
▪ Promovarea agriculturii ecologice. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

Obiectivul specific 1.  
Obiectivul specific 

4 
Protecția naturii și conservarea biodiversității, asigurarea 

conectivității ecologice, remedierea siturilor 
degradate/abandonate 

1 

7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectivitatea și accesibilitatea Județului Brașov este asigurată prin drumuri de 
importanță europeană: E60 și E68. Densitatea drumurilor publice ale județului este 
de 30,6 km/100 km2. Circa 62% din drumurile publice ce traversează județul Brașov 
sunt drumuri modernizate, în timp ce 27% din drumurile publice sunt drumuri 
pietruite, iar 9% sunt drumuri de pământ și 2% din drumurile județului au îmbrăcăminți 
ușoare rutiere. Aproape 90% din drumurile publice din județ sunt la standardul de o 
singură bandă pe sens, această situație poziționează județul Brașov în zona de risc 
major privind numărul de accidente rutiere soldate cu morți și răniți. 

Rețeaua de căi ferate. Lungimea totală a liniilor de cale ferată este de 353 km, din 
care 184 km reprezintă linie electrificată. Rețeaua de căi ferate este, în mare măsură, 
o rețea de tranzit deservită de 13 stații și 16 halte. Viteza medie de rulare a 
transportului de călători pe magistralele CFR este de circa 66 km/oră și pentru  
transportul de mărfuri pe magistralele CFR viteza medie este de 47 km/oră. 

Datorită poziției geografice, în municipiul Brașov există una din cele mai importante 
stații de triaj din România, necesară pentru operarea garniturilor de marfă, reparații, 
intervenții și alte activități specifice stațiilor de acest tip. Infrastructura feroviară din 
județul Brașov, deși una importantă, are nevoie de investiții substanțiale în următori 
anii pentru reabilitare, modernizare și dotare a infrastructurii CFR. 

Infrastructura majoră de transport. Realizarea infrastructurii majore este esențială 
pentru județul Brașov și reprezentă un motor economic în dezvoltarea județului. 

• Aeroportul Internațional Brașov (Ghimbav) este în construcție din anul 2012 și 
urmează să fie pus în funcțiune la finele anului 2022. 

• Parcul logistic intermodal ce urmează a fi construit în proximitatea Aeroportului 
Internațional Brașov (Ghimbav) și pentru care există deja studiul de fezabilitate, 
va permite conectarea terminalului de pasageri și a terminalului de marfă al 
aeroportului, la terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic și la rețeaua 
rutieră (autostrăzi și drumuri de categorie inferioară). 

• Autostrada Transilvania (A3) tronson Ploiești-Comarnic-Brașov cu o lungime 
totală de 58 km și 4 benzi de circulație, care este planificată de mai bine de 20 de 
ani, dar din care au fost construiți doar 6,3 km de autostradă pe porțiunea Râșnov 
- Cristian. 

• Autostrada Brașov – Bacău (A13) se află în stadiu de proiectare și ar urma să 
aibă o lungime de aproape 280 km (circa 20 km traversează județul) și are 
menirea să preia traficul pe ruta Vest – Est.  

• Autostrada Brașov-Făgăraș-Sibiu este în stadiul de proiectare. Autostrada va 
avea o lungimea de circa 120 km. 

  

  

  

  

 
BRAȘOV - județ conectat 
direct la rețeaua TEN-T. 

Infrastructura de transport 
dezvoltată, cu grad crescut 

de siguranță în trafic 
  
▪ Aeroport Internațional 

functional. 
▪ 1 Parc logistic intermodal 

nou construit. 
▪ 12 km de linie de cale 

ferată nou construiți 
(Aeroport Brașov-
Ghimbav Bod). 

▪ Circa 140 km construiți de 
autostradă pe teritoriul 
județului Brașov 

   (A3; A13; A Sibiu-
Brașov). 

▪ Ponderea drumurilor 
naționale și județene 
modernizate crescută la 
90% (de la 62%). 

▪ Aproximativ 200 km de 
drumuri comunale 
modernizați.  

 
 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii majore de transport 

▪ Finalizarea construcției și punerea în funcțiune a Aeroportului Internațional Brașov (Ghimbav). 
▪ Conectarea Brașovului la rețeaua TEN-T, prin construcția autostrăzilor: A3 Borș-Brașov (tronsonul Ploiești-Brașov); 

A13  Brașov– Bacău și Autostrada Brașov – Sibiu (tronsonul Brașov – Făgăraș). 
▪ Construcția Parcului logistic intermodal în proximitatea Aeroportului. 

M. 1.2. Fluidizarea circulației pe drumurile europene, naționale și județene   
▪ Atragerea investițiilor pentru fluidizarea circulației pe drumurile europene, naționale și județene și realizarea traseelor 

ocolitoare pentru localitățile urbane: Săcele, Făgăraș, Râșnov, Ghimbav și Predeal, precum și comunele traversate 
și afectate de traficul de pe drumurile naționale. 

▪ Modernizarea drumurilor naționale și județene.  
▪ Realizarea perdelelor forestiere de protecție pe drumurile publice ce traversează județul Brașov. 

M. 1.3. Modernizarea și reabilitarea căilor de circulație locale - să corespundă cerințelor actuale de trafic 
▪ Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale și străzilor orășenești, inclusiv pentru transportul intermodal, precum 

și a străzilor din localitățile rurale.  
M. 1.4. Creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ 

▪ Îmbunătățirea siguranței infrastructurii și a mijloacelor de semnalizare orizontală și verticală. 
▪ Sensibilizarea populației pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea 

numărului de accidente vehicul – animal sălbatic prin utilizarea sistemelor inteligente. 
M 1.5. Modernizarea infrastructurii CFR ce traversează județul 

▪ Construcția liniei de cale ferată Aeroport Ghimbav-Brașov și reabilitarea infrastructurii CFR. 
▪ Modernizarea infrastructurii CFR ce traversează județul Brașov.  

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   2 

CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI 
INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE  

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

1 
Dezvoltarea infrastructurii de transport durabil și conectat 

direct la TEN-T 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportul public interurban de pasageri din județul Brașov este gestionat de către 
structurile Consiliul Județean Brașov, pentru a determină frecvența traseelor interurbane. 
Astfel, pentru traseele care străbat județul Brașov și care fac legătura cu județele învecinate 
sunt acreditați operatori locali sau/și naționali. Transportul public urban de pasageri este 
asigurat de către primăriile municipiilor din județ, care au în gestiune servicii de transport. 

Transportul Metropolitan Brașov este asigurat de RAT Brașov din anul 2019. Transportul 
de pasageri în Zona Metropolitană Brașov are loc pe 11 trasee noi ce cuprind localitățile: 
Cristian, Râșnov, Codlea, Ghimbav, Sânpetru, Bod, Hărman, Prejmer, Feldioara, Târlungeni, 
Vama Buzăului și Budila. Dezvoltarea transportului metropolitan contribuie nu numai la 
satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor din Zona Metropolitană Brașov, dar și la 
îmbunătățirea calității vieții și la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și 
eficiență economică.   

Pasageri transportați în transportul urban. În intervalul 2011-2019 în județ se înregistrează 
o creștere de 59% a numărului total de călători ce utilizează mijloacele de transport public 
urban de pasageri. 

Inventarul vehiculelor. Autobuzele de mică și mare capacitate constituie 94% din totalul 
transportului public urban, iar 6% constituie transportul urban electric. Transportul public pe 
combustie rămâne unul dintre principalii factori ce provoacă poluarea mediului prin emisiile de 
noxe. 

Transportul auto. În ultimii 10 ani INS raportează o creștere cu 57% a numărului de vehicule 
rutiere înmatriculate aflate în circulație din județul Brașov, de aici rezultă și intensificarea 
traficului pe drumurile din județ, supraaglomerarea în zonele urbane și poluarea cu emisii de 
CO2. Pe de altă parte, în ultimii ani a crescut numărul înmatriculărilor de autovehicule electrice 
noi, fapt ce conduce la necesitatea extinderii numărului de stații de încărcare a vehiculelor 
electrice. 

Securitatea rutieră. Potrivit datelor IPJ Brașov, în județul numărul accidentelor de circulație 
rutieră au înregistrat o creștere în anul 2019 cu 14% comparativ cu anul 2011, iar numărul 
persoanelor accidentate a crescut cu 9%, iar cele mai multe accidente rutiere au fost 
înregistrate pe sectoarele de drum DN 1 și DN13. Totodată, numărul  mediu al accidentelor 
provocate de pietoni în ultimii 5 ani au fost de circa 125 accidente anual, iar numărul mediu al 
accidentelor provocate de bicicliști pentru aceeași perioadă a fost de circa 85 accidente anual. 
În ultimii ani a crescut și numărul de accidente vehicul – faună sălbatică 

Transportul feroviar. Infrastructura feroviară din județul Brașov, mai are nevoie de investiții 
substanțiale în anii următori pentru reabilitare, modernizare și implementare sau modernizarea 
echipamentelor de siguranță a traficului. În perioada 2011-2019, numărul pasagerilor care 
utilizează transportul feroviar s-a diminuat în medie cu 6,5% călători pe an. Principale cauze 
ale scăderii numărului de pasageri fiind: nivelul scăzut de adecvare la necesitățile de mobilitate 
a clienților, durata de deplasare, gradul redus de confort al călătoriilor, lipsa serviciilor la bordul 
trenurilor. 

Transportul alternativ. În ultima perioadă a crescut interesul localnicilor și turiștilor pentru 
utilizarea bicicletelor și trotinetelor, dar infrastructura rutieră actuală nu este suficient de 
amenajată și de sigură pentru a încuraja înlocuirea transportul alternativ în detrimentul celui 
poluant. De asemenea, legislația din domeniu necesită armonizare pentru a crea un cadru 
comun privind dezvoltarea infrastructurii de cicloturism și siguranța rutieră. 

 

  

  

  

  

 
 

BRAȘOV - județ cu acces 
asigurat pentru cetățeni la 
transport public durabil, 

sigur și la prețuri echitabile 
  
 
▪ Studii și documente tehnice 

elaborate pentru construcția 
infrastructurii feroviare de 
transport metropolitan. 

▪ Transport metropolitan 
extins în localitățile din Zona 
Metropolitană Brașov și 
Zona Făgăraș. 

▪ Ponderea vehiculelor 
electrice în raport cu parcul 
de vehicule crescută la 25% 
de la 8%.    

▪ Aproximativ 400 de km de 
piste de biciclete construiți. 

▪ Număr crescut de stații de 
încărcare pentru 
autoturismele electrice noi 
construite. 

▪ Numărul accidentelor rutiere 
în descreștere. 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M. 2.1. Extinderea transportului public de călători spre zonele urbane/ rurale și în interiorul acestora 

▪ Asigurarea accesului la transport public de persoane la nivel local, județean și interjudețean. 
▪ Extinderea traseelor transportului metropolitan Brașov în localitățile din Zona Metropolitană Brașov (ZMB).   
▪ Inițierea procesului de creare a unor rute feroviare de transport metropolitan în ZMB.  

M. 2.2. Îmbunătățirea generală a calității serviciilor transportului public de persoane – la nivel județean cu respectarea 
condițiilor de protecția mediului  

▪ Modernizarea parcurilor de vehicule non-poluante. 

M.2.3. Încurajarea utilizării transportului alternativ celui poluant 

▪ Actualizarea/elaborarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă la nivel de județ, municipii și orașe. 
▪ Informarea și încurajarea populației pentru utilizarea transportului alternativ. 
▪ Sprijinirea construcției noilor stații de încărcare a vehiculelor electrice. 

M. 2.4. Dezvoltarea infrastructurii județene de biciclete (Bike Net)  

▪ Construcția/extinderea/amenajarea pistelor de bicicletă în județul Brașov.  
▪ Dezvoltarea sistemului de parcări și închirieri de biciclete. 

M. 2.5. Realizare spații de parcare în concordanță cu fluența traficului și a parcului auto  

▪ Extinderea spațiilor de parcare în localitățile urbane/rurale, lângă stațiile de autobuz și stațiile gărilor/haltelor feroviare, 
obiective turistice.  

 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   2 

CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI 
INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE  

Obiectivul specific 1.  
Obiectivul specific 

2 

Asigurarea accesului facil al cetățenilor județului la transport 
public durabil și sigur, la prețuri echitabile 

9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuințe decente. Numărul de locuințe nou construite în județul Brașov înregistrează o 
creștere constantă de la an la an. Cea mai importantă creștere se constată în anul 2018 – cu 
circa 60% față de anul 2017, păstrând același ritm și in anul 2019. Media persoanelor ce trăiesc 
într-o locuință este de 2,48 persoane peste media națională (2,2 persoane), suprafață medie 
de ~52 m2 per locuință la nivelul județului, peste media națională (47.7m2). Gradul de confort 
al locuințelor din mediul rural este mai scăzut comparativ cu cel urban, doar o pondere mică a 
acestora beneficiind de instalație de apă în locuință, canalizare, grup sanitar în interiorul 
locuinței.  

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Potrivit datelor INS în anul 2019 - 86% din populația 
județului era racordată la rețeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă, iar numărul 
consumatorilor a crescut în anul 2019 cu 11% față de anul 2011. 

Sistemul de canalizare publică. La finele anului 2019 s-a înregistrat o creștere cu 17,2% a 
populației conectate la rețeaua de canalizare, doar 71% din populație beneficiază de 
canalizare publică, iar 27 de comune rămân încă fără acces la serviciile de canalizare și 
epurare centralizată. 

Consumul de energie electrică înregistrează o creștere constantă în perioada anilor 2011-
2019, iar consumul casnic de energie electrică a crescut cu circa 13% în anul 2019 față de 
anul 2011, consumul per locuitor a crescut cu 17%, pentru aceeași perioadă. 

Energia termică centralizată nu este populară printre consumatorii județului Brașov, doar 5% 
dintre apartamentele din Brașov și 10% din locuințele din municipiul Făgăraș beneficiau de 
aceste servicii la finele anului 2019. Infrastructura de termoficare necesită investiții pentru 
modernizare și retehnologizare. 

Numărul de kilometri a rețelei de distribuție cu gaze naturale este ușor în creștere, la fel se 
întâmplă și cu numărul de localități racordate la rețeaua de distribuție cu gaze. Din cele 58 de 
comunități, 42 sunt racordate la rețeaua de distribuție cu gaze. Volumul gazului distribuit pentru 
uz casnic este în creștere continuă din anul 2014. 

Rețeaua de iluminat public stradal din localitățile județului Brașov a fost supus unor lucrări 
majore de reabilitare, renovare și extindere. Totodată, rețelele de iluminat public au nevoie de 
modernizare a sistemelor prin înlocuirea becurilor vechi cu corpuri LED care ar asigura o 
economie de până la 40% a consumului de energie electrică, precum și prin utilizarea 
tehnologiilor inteligente de gestionare a sistemului. 

Suprafața totală a spațiilor verzi în localitățile urbane din județul Brașov a înregistrat o 
scădere, în 2019 față de 2011 cu 9% de la 387 ha în 2011 la 351 ha în 2019. Totodată, media 
spațiilor verzilor în județul Brașov în anul 2018 era de 7,5 m2 per capita cu ~10% mai mică față 
de valoarea din anul 2011 și deci mult sub valoarea recomandată de UE. Calitatea locuirii 
constituie un element cheie al calității vieții cetățeanului. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare la nivel urban și rural va asigura condiții de locuire decente pentru toți cetățenii 
județului.  

 

  

  

  

  
BRAȘOV - județ cu acces 

asigurat la condiții de 
locuire adecvate și  

echitabile pentru toți  
cetățenii săi  

 

▪ Suprafața locuibilă ce 
revine în medie unui 
locuitor crescută la 30 m2 
(de la 21 m2).  

▪ Acces asigurat pentru toată 
populația urbană și rurală 
la serviciile de alimentare 
cu apă, canalizare și 
epurare, energie electrică, 
gaze naturale și iluminat 
stradal. 

▪ Suprafața spațiilor verzi per 
capita în zonele urbane 
crescută la 10 m2/ locuitor 
(de la 7.5 m2/ locuitor). 
 

  

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 3.1 Sprijinirea dezvoltării integrate a comunităților rurale și  urbane 
▪ Actualizarea/elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală, Strategiilor Integrate de dezvoltare Urbană a municipiilor și orașelor 
▪ Actualizare și digitalizare PATJ Brașov / PUG-lor / PUZ-lor 
▪ Elaborarea Planului de Amenajare Teritoriului (PAT) Zonei Metropolitane Brașov (ZMB) 
▪ Monitorizarea respectării legislației și reglementărilor tehnice din domeniul arhitectură, construcții și arhitecturală tradițională       

M 3.2 Asigurarea condițiilor de locuire decente prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 
▪ Construcția, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, sistemului de canalizare și epurare în județ  
▪ Facilitarea extinderii rețelei de încălzire termică în cartierele municipiilor Brașov și Făgăraș, încurajarea populației pentru 

reconectarea locuințelor la sistemul centralizat de încălzire termică 
▪ Facilitarea accesului populației județului Brașov la serviciile de alimentare cu gaze naturale și informarea despre beneficiile 

Programului național de racordare a populației la gaze 
▪ Extinderea rețelei și instalațiilor pentru distribuția energiei electrice 
▪ Extinderea și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal în localitățile rurale și urbane 
▪ Regenerarea, extinderea, amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor publice urbane și rurale (parcuri, zone verzi, zone de 

odihnă/agrement/sport, spații publice din cartierele de blocuri).  
▪ Facilitarea dotării serviciilor de deservire/întreținere a spațiilor publice locale cu tehnică, utilaje și echipamente necesare.  

M 3.3 Asigurarea securității în zonele urbane și rurale 
▪ Consolidarea clădirilor, digurilor, terenurilor periculoase etc. pentru prevenirea riscurilor provocate de calamitățile naturale: seisme, 

alunecări de teren, inundații, alte accidente nocive prin educarea și responsabilizarea populației în situații de risc.  
▪ Facilitarea dezvoltării și dotării serviciilor pentru situații de urgență (profesioniste/ voluntare) cu tehnică, mijloace și echipamente de 

intervenție care să permită reducerea timpului de intervenție în caz de urgență.  
▪ Asigurarea ordinii și securității publice prin măsuri de dezvoltare a serviciilor de ordine publică, prin dotarea cu 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 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   2 

CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI 
INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE  

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

3 
Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate și echitabile 

pentru toți cetățenii județului Brașov 

10



 

În anul 2020 România s-a situat pe locul 26 din cele 28 de state membre privind 
gradul de conectivitate, capitalul uman, utilizarea serviciilor de internet, integrarea 
tehnologiei digitale (indicele DESI). 

Rețelele de telecomunicații mobile în România sunt dezvoltate și au o acoperire 
de peste 90% din suprafață cu rețelele de telefonie mobilă 4G  

Servicii de Internet. Potrivit datelor INS în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) 
gradul de conectare la Internet în anul 2019 a fost de ~76% peste media națională. 
Ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care folosesc sau au folosit vreodată 
Internetul din RDC, în anul 2019 a fost de ~82%. Internetul este utilizat cel mai des 
prin intermediul telefoanelor mobile. Un interes deosebit îl manifestă elevii și studenții 
în accesarea Internetului pentru participarea la rețele de socializare (~90%) și pentru 
efectuarea apelurilor vocale sau video pe Internet (80%). 

Digitalizarea serviciilor publice. România înregistrează cea mai scăzută 
performanță, ocupând ultimul loc în UE. Potrivit  datelor INS ponderea populației 
RDC care a interacționat cu autoritățile sau serviciile publice în scop personal a 
reprezentat 16,8%, peste media națională (15%). Utilizatorii de internet care 
accesează site-urile autorităților și care utilizează serviciile publice se întâlnesc mai 
frecvent printre persoanele cu vârste cuprinse între 35-54 ani (17%) și cei din grupa 
de vârstă 16-34 ani (14%). 

Potrivit unei evaluări a implementării și eficienței guvernării electronice la nivel 
național, realizată de Universitatea Babeș-Bolyai, ce a fost promovată în septembrie 
2020, dintre toate orașele României, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Buzău și Oradea 
stau cel mai bine la capitolul serviciilor de guvernare electronică oferite cetățenilor, 
Brașov s-a situat pe locul doi, după Sibiu, urmat de Mureș încheind cu Covasna. 
Ceea ce înseamnă ca deși municipiul Brașov deține un scor bun, celelalte orașe au 
încă de investit în digitalizarea serviciilor și calitatea prezenței lor în mediul online. 

Digitalizarea serviciilor publice locale, precum și utilizarea soluțiilor SMART City și 
SMART Village va contribui la eficientizarea procesul administrativ, la creșterea 
interesului și satisfacției beneficiarilor privind serviciile publice calitative, sigure și 
rapide.  

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ cu 
comunități urbane & rurale 
dezvoltate, competitive și 

inteligente (SMART) 
 
 

▪ 1 strategie de 
digitalizare la nivelul 
județului Brașov 
elaborată și aprobată. 
 

▪ 95% dintre gospodării 
cu acces asigurat la 
rețeaua de telefonie 
mobilă și internet. 
 

▪ 80% din servicii publice 
și private digitalizate. 

 
 
 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
 

 M. 4.1.Creșterea calității și siguranței în funcționarea rețelelor de telefonie mobilă și internet la nivelul tuturor 
localităților din județul Brașov                                          

▪ Consolidarea conectivității digitale, prin dezvoltarea rețelelor în bandă largă de foarte mare capacitate, prin 
utilizarea noilor tehnologii digitale care conduc la creșterea vitezei și a volumului de date. 

▪ Sprijin în asigurarea securității cibernetice pentru securizarea serviciilor digitale.  

M. 4.2. Eficientizarea dezvoltării inteligente a orașelor (SMART City) și comunelor (SMART Village) prin 
intermediul soluțiilor digitale, a interacțiunilor dintre cetățeni, administrație publică și mediul de afaceri local 

▪ Digitalizarea datelor spațiale la nivel urban/rural/județ prin intermediul soluțiilor GIS.  
▪ Facilitarea digitalizării serviciilor publice și private la nivel urban/rural/județ prin dezvoltarea infrastructurii 

hardware și software pentru asigurarea respectării legislației europene și a inter conectivității sistemelor 
informatice și a schimbului de date.      

▪ Consolidarea capacității administrative privind digitalizarea și operarea serviciilor digitale prin programe de 
instruire și informare.  

▪ Încurajarea utilizării soluțiilor digitale pentru a îmbunătăți viața locuitorilor din mediul urban și rural. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   2 

CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI 
INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE  

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

4 
Dezvoltarea comunităților urbane și 

rurale inteligente (SMART) prin digitalizare 
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În județul Brașov s-a înregistrat o creștere a numărului de întreprinderi active cu ~ 25% 
față de anul 2011. Cele mai multe întreprinderi active sunt înregistrate în municipiul 
Brașov, urmat de municipiile Săcele și Făgăraș. 

În perioada anilor 2011-2019 s-a înregistrat o creștere a numărului de firme din domeniul 
serviciilor cu 51% din totalul companiilor de pe piața brașoveană, comerțul (ce 
reprezintă 30% din total) aflându-se în descreștere față de 2011.  

Numărul de întreprinderi active din domeniile industrie și construcții, a atins, în anul 
2019, o pondere relativ egală (10% și respectiv 11%) cunoscând însă dinamici diferite în 
perioada analizată. Industria deține cea mai mare pondere din cifra de afaceri, 
înregistrând o medie de 45% în perioada anilor 2011-2019, cunoscând de-a lungul 
timpului atât creșteri cât și descreșteri, de la minim 42% (2011) la maxim 46% (2018). 

Analiza evoluției ponderii ramurilor din industrie relevă creșterea cifrei de afaceri în 
domeniul prelucrării de la 77% în anul 2011 la 91% în anul 2019 (din cifra de afaceri 
totală). 

Industria de mașini, mijloacelor de transport și echipamente electrice/electronice a 
înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri în ultimii ani, iar ponderea acesteia a 
depășit 60% din totalul cifrei de afaceri în industria prelucrătoare. Pe când unele ramuri 
ale industriei prelucrătoare au scăzut constant această pondere în perioada anilor 2011-
2019: industria de prelucrare a lemnului și a mobilei (-5%); industria chimică (-4%) și 
industria textilelor (-3%). 

Din punctul de vedere al ponderii numărului întreprinderilor active în domeniul 
industriei prelucrătoare, la nivelul județului Brașov în anul 2019 se înregistrau 
următoarele:  

- industria de prelucrare a lemnului și a mobilei - 23%,  
- industria metalurgică și a construcțiilor metalice - 17%,  
- industria de mașini echipamente și a mijloacelor de transport - 15%,  
- industria alimentară și a băuturilor – 14%,  
- industria chimică și industria textilelor cu câte - 12%. 

Cei mai mulți salariați sunt în industria automotive și echipamente, cu o pondere de 
mai mult de 46%. De altfel este unica ramură a industriei prelucrătoare care au o creștere 
a numărului mediu de salariați, deoarece celelalte au micșorat constant această pondere. 

Județul Brașov are una din cele mai mari densități ale parcurilor industriale active 
din România (97)  și se află pe locul 3 după Prahova (15) și Cluj (11). Din totalul de 11 
parcuri industriale înființate în județul Brașov, doar 9 își continuă activitatea. Cele mai 
multe sunt concentrate în zona metropolitană Brașov, care de altfel este zona cu cele mai 
multe societăți din industrie, în timp ce în zona Rupea nu există nici un parc industrial. 
Astfel, numărul parcurilor industriale se află în scădere și sunt dezvoltate neproporțional 
la nivel teritorial. 

Industria tehnologiilor informaționale prezintă o creștere continuă a productivității și 
devine tot mai atractivă pentru forța de muncă. Totodată, la nivel de țară, cei mai mulți 
salariați în domeniu sunt concentrați în București și urbele cu centre universitare mai 
atractive cum ar fi Cluj și Iași. Brașovul deși e pe locul 5 în acest clasament și se menține 
cu o creștere a efectivului de salariați din domeniu de circa 8% anual alături de Cluj, totuși 
adună un număr mult mai mic de specialiști în IT comparativ cu celelalte centre ale 
României. 

 

  

  

  

  

 
BRAȘOV - județ competitiv 
cu infrastructură de afaceri 
dezvoltată și diversificată 

 
▪ Produsul intern brut 

(PIB) superior față de 
media pe țară cu o 
creștere de 5% anual.  

▪ Produsul intern brut per 
locuitor (PIB/locuitor) 
superior față de media 
pe țară. 

▪ Investiții atrase pentru 
diversificarea 
economică a sectoarelor 
în declin cu respectarea 
reglementărilor de 
mediu. 

 

 
Sursa datelor: INS 

 
 
 
 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 1.1. Reactivarea suprafețelor economice abandonate în urma fostelor exploatări industriale prin adaptarea 
infrastructurii și a utilităților și respectarea reglementărilor de mediu  
▪ Facilitarea procesului de tranziție justă pentru diversificarea economică a sectoarelor în declin cu respectarea 

reglementărilor de mediu și principiilor economiei circulare. 
▪ Atragerea investițiilor pentru diversificarea economică a sectoarelor în declin cu respectarea reglementărilor de mediu și 

principiilor economiei circulare. 
M 1.2. Sprijinirea dezvoltării și extinderii infrastructurii de afaceri din județ  
▪ Dezvoltarea, susținerea și promovarea de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de 

transfer tehnologic competitive și inovative. 
▪ Conectarea la utilități și căi de acces a locațiilor (parcuri industriale, zone industriale etc.) din județ, în special a locațiilor 

din zonele Făgăraș și Rupea.  
▪ Facilitarea diversificării infrastructurii de afaceri la nivel de județ corelată cu cererea regională prin încurajarea domeniilor 

care produc o valoare adăugată crescută și care creează bunăstare la nivel local (industria de soft-uri, IT etc). 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 

Obiectivul specific 1.  
Obiectivul specific 

1 
Dezvoltarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri 

județene   

3 
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Potrivit datelor INS în perioada anilor 2011-2019 în județul Brașov s-a înregistrat o 
creștere importantă a numărului de microîntreprinderi, pe fondul unei creșteri 
generale a numărului total de societăți, cu circa 26,7% față de anul 2011, urmată de 
cele mari (10%), mici (7%), în timp ce numărul de societăți mijlocii s-au micșorat față 
de anul de referință cu 5,7%. 

Sectorul IMM reprezintă principala sursă de locuri de muncă și creează o cultură 
a competiției bazată pe flexibilitate și competitivitate.  

Ponderea IMM-urilor în județ (99,6%) este foarte aproape de cea de la nivel 
național 99,7% și UE – 99,8%. Din totalul numărului de IMM-uri active în județ, 
microîntreprinderile constituie 88,9% (nivel național - 88,7%).  

Din datele oferite de Direcția Județeană de Statistică Brașov reiese că în anul 2018, 
IMM-urile au realizat o cifră de afaceri de 34,5 miliarde lei, reprezentând 61% din 
cifra de afaceri totală a județului. 

Inovarea, susținerea digitalizării întreprinderilor, stimularea asimilării tehnologiilor 
inteligente pe tot parcursul lanțurilor de valoare industriale, dezvoltarea 
întreprinderilor și internaționalizarea lor, sunt esențiale pentru o creștere economică 
inteligentă și durabilă în contextul „industry 4.0”. 

 
Sursa datelor: INS 

Tradiția industrială a județului Brașov impune tot mai accelerat implementarea 
„digitalizării sectorului producător”. Conform Barometrului digitalizării companiilor 
din România 2020, 47% dintre companii au menționat că digitalizarea a avut deja o 
influență mare asupra afacerii lor, iar 53% sunt încrezătoare în legătură cu succesul 
digitalizării și consideră că au cunoștințele necesare pentru a naviga acest proces. 

Parcurile industriale precum și clusterele de afaceri asigură competitivitatea 
economică în județ. În prezent, România are un număr de 72 de clustere și doar două 
sunt cu sediul în județul Brașov 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ competitiv 
cu număr crescut de 

întreprinderi inovative 
 

▪ Strat-up-uri și afaceri 

inovative sprijinite 

pentru dezvoltarea 

economiei potrivit 

domeniilor de 

specializare inteligentă.  

▪ Creșterea cu 
aproximativ 3% anual a 
numărului de 
întreprinderi. 

▪ Investiți atrase pentru 
digitalizarea și 
retehnologizarea 
proceselor de producere 
în întreprinderi. 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 2.1 Susținerea inițiativelor de afaceri inteligente și durabile 

▪ Încurajarea strat-up-urilor și afacerilor inovative corelate cu nevoile regionale și internaționale pentru 
dezvoltarea economiei inteligente, potrivit domeniilor de specializare inteligentă în: Sectorul IT și industriile 
creative; Industria ușoară; Industria aerospațială; Industria auto și mecatronică; Sectorul agroalimentar; Sectorul 
medical și farmaceutic; Mediul construit sustenabil; Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei. 

▪ Facilitarea creării lanțurilor valorice locale și dezvoltarea afacerilor conform cerințelor economiei circulare. 
▪ Sprijinirea IMM în atragerea investițiilor pentru digitalizarea și retehnologizarea proceselor de producere. 
▪ Facilitarea accesului întreprinzătorilor locali la programe de finanțare din fondurile naționale, UE și alte tipuri de 

instrumente financiare, inclusiv la credite accesibile necesare dezvoltării sectorului privat. 

M 2.2. Consolidarea și dezvoltarea structurilor asociative ale mediului de afaceri din județ 

▪ Sprijinirea inițiativelor de creare a unor structuri noi cu reprezentativitate sectorială de tip cluster economic. 
▪ Facilitarea cooperării mediului de afaceri cu mediul academic, de cercetare, public și asociativ. 
▪ Sprijinirea inițiativelor de aderare la rețele de inovare europene pentru IMM sau alte organizații, inclusiv pentru 

sinergii cu programe similare din alte State Membre/State Asociate etc.  

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 
 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

2 
Facilitarea creșterii competitivității mediului de afaceri din județ   

3 

13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructura CDI a județului Brașov reunește 26 de entități (conform platformei ERRIS), 
care acoperă o gamă largă de domenii de cercetare de interes local, regional, național și 
internațional și au atras cheltuieli în anul 2019 în valoare de 51.593 mii lei.  

Chiar dacă cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare au crescut în perioada anilor 2011-
2019, acestea rămân destul de mici raportate la cota parte alocată în formarea PIB, 
aspect valabil pentru majoritatea județelor din România. Singurul județ care depășește și 
țintele naționale și cele UE este Ilfov cu circa 6% din PIB în anul 2017. Brașovul în acest 
clasament se află la mijlocul listei, pe locul 18, cu 0,09% cheltuieli în cercetare-dezvoltare 
din PIB-ul județului. 

Finanțarea slabă a domeniului se reflectă în numărul persoanelor implicate în cercetare-
dezvoltare. Dacă la nivelul Regiunii Centru, numărul de salariați este în creștere cu 
14,8% de la 3.526 în 2011 la 4.140 în 2018, cu o scădere în perioada 2012 - 2013, atunci 
atragem atenția la o descreștere în județul Brașov (-50%), de la 2.259 în 2011 la 1.501 în 
2018. Numărul minim fiind înregistrat în 2015 – 1.400 salariați. 

Printre liderii cercetării-dezvoltării în județ se află Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
al Universității Transilvania din Brașov și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr. Această listă este completată cu alte 30 de societăți 
private active din domeniul cercetării-dezvoltării, care, în anul 2019, au contribuit la 
formarea unei cifrei de afaceri de peste 25 milioane lei.  

Brașovul dispune de un potențial inovator mai mare decât celelalte județe din regiune 
și se poziționează între primele 10 județe la nivel de țară. Conform datelor INS, în 
Regiunea Centru, numărul întreprinderilor inovatoare s-a micșorat în perioada 2012-2018 
de la 838 la 429. Un exemplu bun în acest sens, servește lansarea Centrului de afaceri, 
transfer tehnologic și incubator de afaceri (CATTIA), care vine în sprijinul de noi afaceri 
în domeniile viabile, asigurarea transferului de know-how și medierea de afaceri în Zona 
Metropolitană Brașov. 

Cele mai reprezentative societăți active cu activitate în cercetare dezvoltare 
 din județul Brașov, anul 2019 

Denumire Localitate Obiect de activitate Cifra de 
afaceri, 

milioane lei 

Mirsand SRL Brașov consultanta in tehnologia de calcul 
(hardware), editare de programe, 
consultanta si livrarea de produse software, 
activitati legate de baze de date. 

9,1 

Institutul National de 
Cercetare Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfecla 
de zahăr Brașov 

Brașov cercetarea şi dezvolt cartofului şi sfeclei de 
zahăr, precum şi a altor culturi agricole şi 
specii de animale specifice zonei înalte a 
ţării 

4,6 

Wildlife Management 
Consulting SRL 

Brașov cercetarea și monitoriazarea faunei 
sălbatice, habitaului acesteia. 

3,8 

Neomed Research 
SRL 

Brașov cercetare dezvoltare echipamente medicale 2,6 

Tekfinity SRL Râșnov cercetare dezvoltare în telecomunicații 2,5 

INAR SRL Brașov cercetare-dezvoltare-inovare autovehicule 
rutiere 

1,6 

Advanced 
Mechatronik 
Technologies SRL 

Brașov cercetare dezvoltare pentru sisteme 
mecanice (motoare cu ardere internă, 
pompe de caldură etc) 

1.5 

Barenbrug Romania 
SRL 

Sânpetru, 
Brașov 

cercetare și dezvoltare în domeniile fizicii, 
ingineriei și științelor vieții (cu excepția 
nanotehnologiei și biotehnologiei). 

1,2 

Sursa datelor: Lista firmelor din România, https://www.listafirme.ro/. Prelucrare date ADDJB 

  

  

  

 
BRAȘOV - județ cu o 

infrastructură de cercetare, 
dezvoltare, inovare (CDI) 

valorificată 

 
▪ Volumul cheltuielilor 

totale pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare 
ca pondere în PIB 
crescut cu circa 30% 
anual. 

▪ Numărul crescut al 
întreprinderilor 
inovatoare.   

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 

M 3.1  Dezvoltarea infrastructurii cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în județul Brașov 

▪ Facilitarea atragerii resurselor în modernizarea și dotarea infrastructurii CDI  din cadrul entităților publice și private.  
▪ Facilitarea dezvoltării competențelor de cercetare inovare și transfer tehnologic la nivel de organizații de CDI și 

întreprinderi.  

M 3.2  Susținerea colaborării dintre mediul de afaceri și cel academic pentru stimularea cercetării, dezvoltării și 
inovării în rândul IMM-uri-lor  

▪ Încurajarea transferului tehnologic de la etapa de prototipuri la cea de producție 

 
 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

3 
Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie și dezvoltarea 

rețelelor informaționale pentru afaceri 

3 

14

https://www.listafirme.ro/mirsand-srl-12906572/
https://www.listafirme.ro/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-cartof-si-sfecla-de-zahar-brasov-18923009/
https://www.listafirme.ro/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-cartof-si-sfecla-de-zahar-brasov-18923009/
https://www.listafirme.ro/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-cartof-si-sfecla-de-zahar-brasov-18923009/
https://www.listafirme.ro/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-cartof-si-sfecla-de-zahar-brasov-18923009/
https://www.listafirme.ro/wildlife-management-consulting-srl-18557030/
https://www.listafirme.ro/wildlife-management-consulting-srl-18557030/
https://www.listafirme.ro/neomed-research-srl-16403794/
https://www.listafirme.ro/neomed-research-srl-16403794/
https://www.listafirme.ro/tekfinity-srl-37942694/
https://www.listafirme.ro/inar-srl-1114208/
https://www.listafirme.ro/advanced-mechatronik-technologies-srl-34865821/
https://www.listafirme.ro/advanced-mechatronik-technologies-srl-34865821/
https://www.listafirme.ro/advanced-mechatronik-technologies-srl-34865821/
https://www.listafirme.ro/barenbrug-romania-srl-10634617/
https://www.listafirme.ro/barenbrug-romania-srl-10634617/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de societăți cu capital străin care activează în județul Brașov a înregistrat 
fluctuații în perioada 2011-2019. Valoarea medie pe anii analizați este de circa 176 
de societăți/an. 

Comparând datele statistice din anul 2019 cu cele din 2018, prezentate de Direcția 
Județeană de Statistică Brașov constatăm că numărul de societăți comerciale cu 
participare străină la capitalul social subscris a scăzut cu circa 14%, iar valoarea 
capitalului social subscris al societăților comerciale înregistrate cu participare 
străină a scăzut cu circa 62%. 

În 2019 Județul Brașov se află pe primul loc în topul destinațiilor privind lansarea/ 
înmatricularea afacerilor cu capital străin din Regiunea Centru, dar la nivel național 
deține aproximativ 3% din numărul total de societăți comerciale cu capital străin și 
1% din capitalul social subscris. 

Industria a beneficiat de cele mai mari investiții atât brute cât și nete, în medie 
circa 47% din totalul investițiilor urmată de sectorul Servicii cu 26%, Comerț – 14%, 
Construcții – 8% și Agricultura – 5%. 

 
Sursa datelor: DJS Braşov 

Din punct de vedere a Investițiilor străine brute la nivelul României, fluxul net a 
înregistrat nivelul de 5.173 milioane euro. Soldul acestor investiții în întreprinderile 
cu cel puțin 20 de salariați și în întreprinderile atipice din județul Brașov au atins 
valoarea de 2.581 milioane euro și au plasat Brașovul după București (45.961 
milioane euro), Ilfov (5.188 milioane euro) și Prahova (2.607 milioane euro) fiind 
urmat de județele Cluj (2.059 milioane euro) și Constanța (2.033 milioane euro). 
Prezența cât mai intensă pe piețele internaționale prin intermediul agențiilor 
guvernamentale sau unor instituții/structuri, platforme de discuție de atragere a 
investițiilor și promovare a exporturilor poate atrage cât mai mult astfel de investiții și 
facilita relația administrațiilor locale cu potențialii investitori. 

 

  

  

  

  
 

BRAȘOV - județ cu 
investiții noi atrase în 

sectorul economic 
 

▪ Volumul investițiilor nete 
ale IMM-urilor crescute cu 
25%. 

▪ Soldul investițiilor străine 
directe (ISD) crescute cu 
circa 15%.  

 
 
 

 

 
 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 

M 4.1 Consolidarea poziției județului Brașov ca locație preferențială pentru mediul de afaceri  

▪ Promovarea resurselor, serviciilor și produselor județului în rândul potențialilor investitori la nivel național și 
internațional.  

▪ Promovarea oportunităților de investiții/ a resurselor cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie (CCI), Camera 
Franceză de Comerț și Industrie în România, Consiliul Național al Întreprinderilor 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.  

M 4.2 Facilitarea relaționării între mediul de afaceri brașovean și investitori străini  

▪ Îmbunătățirea accesului la informații și contacte de afaceri internaționale pentru companiile din județ.  
▪ Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor Public-Privat în toate sectoarele economiei județului. 
▪ Crearea unui consiliu consultativ cu implicarea investitorilor/reprezentanților investitorilor străini. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 
 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

4 
Promovarea și atragerea investițiilor în județul Brașov   

3 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura joacă un rol important în Județul Brașov, raportat la mărimea populației 
rurale și la gradul de ocupare a forței de muncă, dar cu toate acestea ponderea 
participării la cifra de afaceri a județului este mică, de ~2%. Numărul de ferme 
agricole a înregistrat o creștere între anii 2011-2014 și o scădere în anii 2015-2020. 
Potrivit datelor de la Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov, în anul 2019, sunt 
înregistrate în total 6 grupuri de producători, constituite în principal cu scopul de a 
valorifica în comun producția obținută. 

Valoarea producției de bunuri și servicii agricole a Județului Brașov, în anul 2019, 
a fost de 1.400.019 mii lei, reprezentând 1,6% din valoarea producției agricole a 
României. În anul 2019, în județul Brașov, activau 497 de societăți comerciale în 
domeniul agricol, silvic și pescuit cu o cifră de afaceri de 1,3 miliarde lei. 

Suprafața fondului funciar al județului Brașov, pe categorii de folosință cuprinde 
suprafața neagricolă – 251.903 hectare, reprezentând 47% din suprafața totală a 
județului și 284.406 hectare sau 53% - suprafața agricolă. 

Atât suprafața agricolă, cât și cea arabilă sunt extrem de fărâmițate urmare a 
constituirii și reconstituirii dreptului de proprietate, ceea ce are implicații nefavorabile 
asupra utilizării eficiente a resurselor funciare. Suprafețele cele mai mari sunt 
cultivate de către exploatațiile comerciale (S.C., S.A.) ce lucrează maxim 22% din 
suprafața arabilă a județului.  

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 a stabilit prioritar 
înregistrarea terenurilor agricole până la finele anului 2020 cu toate acestea 
activități în această direcție încă urmează. Din totalul de 9,54 milioane ha de terenuri 
agricole în România ce fac obiectul subvențiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară 5,94 milioane ha (62,25%). Doar un singur UAT 
din județul Brașov a finalizat înregistrarea, altele 21 sunt cu lucrări în derulare. 

Conform Catalogului Produselor Alimentare Certificate, din totalul de 523 de produse 
certificate în cele șase județe ale Regiunii Centru, 181 sunt la nivelul județului Brașov. 
Cele mai multe produse alimentare tradiționale certificate sunt din carne (95), urmate 
de cele din lapte (58), urmate de produse de panificație, pește și apicole. Potrivit 
Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, în anul 2019, sunt certificați pentru 
practicarea agriculturii ecologice 313 operatori-producători, 8 procesatori înregistrați, 
92 de ferme înregistrate (albine). 

Din perspectivă economică, silvicultura prezintă interes prin volumul de lemn 
exploatat, potrivit ASFOR, în România se recoltează cca. 60% din creșterea 
pădurilor.  

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ cu un 
sector agroalimentar 
competitiv și atractiv 

pentru investiții 
 

▪ Creșterea numărului 
de întreprinderi active, 
pe activități ale 
economiei agricultură, 
silvicultură și pescuit 
cu 10%. 

▪ Creșterea numărului 
de certificate produse 
bio și ecologice cu 
25%.   

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 5.1  Sprijinirea sectorului agroalimentar 

▪ Facilitarea accelerării înregistrării sistematice a tuturor terenurilor agricole. 
▪ Facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale.  
▪ Susținerea cooperativelor, a grupurilor de producători, pentru creșterea competitivității.  
▪ Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare și digitalizare, creare de baze de cunoștințe și de noi metode în agricultură. 
▪ Facilitarea dezvoltării producției bio și ecologice tradiționale prin exploatarea potențialului natural și comercializarea 

produselor naturale de calitate superioară certificată. 
▪ Încurajarea dezvoltării culturilor energetice și resurselor de bio-masă în zonele rurale. 
▪ Refacerea sistemelor de irigații cu respectarea normelor de dezvoltare durabilă și protejarea resurselor de ape 

subterane.  
▪ Susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor. 

M 5.2 Dezvoltarea sectorului zootehnic 
▪ Susținerea și dezvoltarea activităților pentru creșterea animalelor în special în zona de nord a județului și în zona 

Făgăraș folosind material genetic de calitate. 
▪ Refacerea pajiștilor și a pășunilor comunale cu asigurarea defrișărilor periodice și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare; 

asigurarea încărcării optime a pășunilor cu animale pentru menținerea calității pășunilor. 
▪ Sprijinirea omologării și promovării produselor agroalimentare cu specific local. 

M 5.3 Conservarea și dezvoltarea resurselor forestiere în vederea ameliorării condițiilor de mediu și de viață  
▪ Creșterea suprafeței acoperite cu păduri în situațiile în care acestea sunt importante pentru asigurarea condițiilor de 

mediu și de viață.  
▪ Extinderea suprafeței pădurilor în special pe terenuri degradate preluate improprii culturilor agricole.  

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 
 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

5 
Creșterea competitivității sectorului agroalimentar   

3 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din numărul total al populației rezidente a județului de peste 553 mii locuitori în 2020, 
349 mii (63%) reprezintă resursa de muncă. Divizat pe sexe, femeile reprezintă 48% 
din totalul resurselor de muncă. Totodată rata de ocupare a femeilor este mai mică 
comparativ cu cea a bărbaților.  

Populația activă civilă, care cuprinde forța de muncă potențială și șomerii înregistrați, 
cunoaște o ușoară creștere, de la 251,4 mii în 2014 la 262,7 mii oameni în 2019 pe 
fondul creșterii vârstei de pensionare. 

 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (TEMPO) 

Ponderea populației ocupată civilă în 2019 este: 36% în servicii (93 mii) urmată 
de 28% în industrie (73 mii), 16% comerț (40 mii), construcții 11% (27 mii) și 
agricultură 9% (23 mii). Rata șomajului înregistrat, conform datelor INS, se află în 
descreștere continuă, astfel că a scăzut de la 5% cât era în 2011, la 2% în anul 2019. 
Valorile cele mai mici ale ponderii șomerilor înregistrați sunt prezente în zona 
metropolitană – mai puțin de 2% cu excepția localităților Târlungeni, Budila și Teliu, 
iar cele mai mari (10% și mai mult) Cincu, Șoarș, Ticușu, Hoghiz, Racoș, Ormeniș, 
Lisa și Șinca. 

În Regiunea Centru cea mai înaltă rată de ocupare a resurselor umane este 
înregistrată în județului Alba, care deține întâietate pe întreaga perioadă de referință 
cu o rată de ocupare medie pe perioada anilor 2014-2019 de 79,2%. Județul Brașov 
cu o rată de ocupare de 70,9% a resurselor umane se află pe poziția trei în regiune 
devansat de județul Sibiu cu o rată medie 74,6%. 

Numărul absolvenților cu diplomă de licență, master, cursuri postuniversitare, 
doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată este în creștere începând 
cu anul 2015. În medie, anual, între anii 2014-2019, numărul absolvenților cu diploma 
a unei universități a fost de 4.793 peroane.  

Conform datelor INS numărul participanților la cursurile de formare profesională 
continuă la nivel național a crescut cu 25,5%, de la 544.090 participanți în 2010 la 
730.876 în 2015. Totodată Eurostat, constată că România are o rată de participare 
a angajaților la programe de dezvoltare de doar 8%, printre cele mai mici din Uniunea 
Europeană. 

 

  

  

  

  

BRAȘOV - județ cu resurse 
umane, calificate 

competitive cu acces 
asigurat la locuri de muncă 

decente 
 

▪ Creșterea ratei de 
ocupare a resurselor 
umane de la 56% la 
60%. 

▪ Creșterea ratei de 
ocupare a femeilor de la 
66% la 80%. 

▪ Creșterea ratei de 
ocupare a tinerilor (în 
vârsta de 16-24 ani) de 
la 24,7% la 26%. 

 
 
 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M. 6.1. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe adaptate la cerințele pieței 
muncii  

▪ Adaptarea programelor de învățământ universitar și profesional la cerințele pieței muncii. 
▪ Sprijinirea și promovarea învățământului dual, profesional, universitar și formarea profesională continuă a forței 

de muncă 
▪ Asigurarea stagiilor de practică ale studenților pe termen lung în unitățile de producție brașovene 
▪ Formarea profesională continuă a forței de muncă. 

M. 6.2. Facilitarea participării active a forței de muncă pe piața muncii   
▪ Creșterea ocupării în rândul tinerilor.  
▪ Facilitarea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă.   
▪ Încurajarea participării femeilor pe piața muncii, inclusiv prin măsuri suport de reconciliere a vieții profesionale cu 

cea de familie. 
▪ Facilitarea participării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin dezvoltarea de măsuri 

care să combine suportul social cu activarea.  
M 6.3  Integrarea pe piața muncii a lucrătorilor defavorizați  

▪ Promovarea economiei sociale.     
▪ Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor vulnerabile prin încurajarea întreprinderilor de inserție.    
  

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE 
DURABILE ȘI COMPETITIVE 
 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

6 
Consolidarea forței de muncă competitive și îmbunătățirea 

accesului la locuri de muncă decente 

3 

17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing și promovare turistică. Potențialul turistic complex al judeţului oferă 
multiple posibilități turiștilor și localnicilor pentru practicarea a numeroase forme de 
turism: montan, cultural-istoric, religios, ecoturism, agroturism, sportiv, de 
recreere/agrement, de afaceri etc. 

Activitatea de promovare și marketing turistic judeţean se realizează individual de 
către operatorii din turism sau prin intermediul celor douăsprezece Centre de 
Informare Turistică prezente pe teritoriul județului, în principal prin metode clasice de 
promovare și marketing: publicarea ofertelor de cazare, a activităților turistice ce pot 
fi practicate, panouri de informare cu privire la obiectivele turistice sau la accesul la 
obiectivele turistice etc.  

 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

 

Utilizarea acestor practici de promovare și marketing se reflectă în datele statistice 
oficiale:  

• județul Brașov se plasează pe locul al 2-lea în topul destinaţiilor pentru 
sosirile interne și internaționale, dar cifra de afaceri în turism (sectorul 
“Hoteluri și restaurante”) a reprezentat în anul 2019 doar 2,57% din totalul 
cifrei de afaceri a judeţului, cu toate că a crescut cu 191% față de anul 2011.  

• indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a 
crescut între 2011 – 2019 de la 22,01% la 28,72%, dar continuă să se situeze 
la un nivel foarte scăzut.  

• durata sejurului este destul de scăzută: 1,97 zile (1,96 zile la turiştii români 
şi 2,03 zile la cei străini), mai mică decât în 2011, când a fost 2,68 zile.  

• interesul turiştilor străini pentru Braşov s-a menținut la aceleași cote între anii 
2011 – 2018 (17,5% - 19,40%), înregistrând o ușoară scădere în anul 2019 
(15,60%). 

 

  

  

  

  

Politică județeană de 
promovare turistică 

dezvoltată 
 

▪ Două organizații de 
management al destinației 
(la nivel județean și local) 
create; 

▪ Un sistem GIS de 
colectare de date în 
domeniul turismului creat 
și utilizat; 

▪ O strategie de marketing 
turistic dezvoltată și 
implementată la nivelul 
județului Brașov; 

▪ Minim un parteneriat în 
domeniul turismului și 
ecoturismului creat la 
nivel local; 

▪ O rețea eficientă a 
centrelor de informare 
turistică; 

▪ O platformă de promovare 
turistică online dezvoltată 
și îmbunătățită; 

▪ Un program centrat pe 
conștientizarea populației 
asupra valorilor naturale, 
istorice şi culturale ale 
județului. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ȚINTE  
2030 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

DEZVOLTAREA UNUI TURISM SUSTENABIL ȘI ATRACTIV PENTRU 
TURIȘTI ȘI LOCUITORII SĂI 

Obiectivul specific 1.  Obiectivul specific 

1 
Facilitarea creării cadrului pentru realizarea managementului și 

marketingului turistic 

4 

18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri și acțiuni 
 M 1.1 Încurajarea înființării unor organizații de management al destinației reprezentative la nivel județean și 
local/zonal cu rol în administrare, protejare, informare și valorificare turistică sustenabilă, cu o atenție sporită 
pentru o coordonare a acestora și evitarea suprapunerii de teritorii 
 

▪ Înființarea de organizații de management al destinației la nivelul județului Brașov  
▪ Realizarea unei analize care să pună județul Brașovul în context regional și național 
▪ Evaluarea şi catalogarea corectă și unitară a calităţii serviciilor turistice la nivelul judeţului 

M 1.2 Întărirea capacității administrației de a colecta, accesa și dispune rapid de date relevante în domeniul 
turismului pentru a crește gradul de informare și capacitatea de a acționa și a lua decizii informate în domeniul 
turismului 

▪ Arhivarea datelor din turism existente la nivelul județului într-o variantă digitală, vectorizată și georeferențiată 
în vederea creării sistemului GIS și implementarea directivei UE “Directiva Inspire” 

▪ lmplementarea Conceptului MIPS (material intensity per service unit) la nivelul evaluărillor si criteriilor de 
dezvoltare turistică la nivelul județului Brașov 

▪ Implementarea conceptului de Turism 4.0, prin încurajarea utilizării seturilor de date de mari dimensiuni (big 
data) și a datelor provenite din surse neconvenționale ce pot fi utilizate în procesul decizional atât în sectorul 
public, cât și în cel privat 

▪ Elaborarea unui regulament privind marcarea, omologarea, marketingul și managementul traseelor turistice 
la nivelul județului pentru activitatea pedestră și cicloturistică 

M 1.3 Realizarea și implementarea unei strategii de marketing a Județului Brașov în domeniul turismului 
▪ Crearea și implementarea unui model de taxare/turist pentru asigurarea unui buget propriu  de investiții pentru 

susținerea proiectelor propuse prin strategia județeană de dezvoltare turistică sustenabilă 
▪ Realizarea unei strategii de marketing și promovare a turismului județean 
▪ Evaluarea periodică a gradului de satisfacție a turiștilor în raport cu serviciile și produsele turistice existente 

la nivelul județului Brasov 
▪ Crearea unei oferte turistice cu specific local în conformitate cu principiile de protecție a mediului și de 

conservarea a capitalului cultural al județului competitivă  
▪ Dezvoltarea de planuri de management al vizitatorilor, care să includă strategii eficiente de sustenabilitate şi 

management  
M 1.4 Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea numărului de parteneriate în 
domeniul turismului și ecoturismului, la nivel local, regional şi naţional 

▪ Reglementarea cadrului de cooperare în domeniul turismului de către autoritățile locale și județene care au 
atribuții în domeniul turismului 

▪ Încurajarea dezvoltării de parteneriate pentru dezvoltare și promovare turistică 
▪ Formarea de clustere între diferitele industrii din sectorul turismului cu scopul de a diversifica produsele 

turistice regionale și de a prelungi sezonul turistic 
▪ Diversificarea ofertelor turistice în parteneriat cu agențiile de turism și tur-operatori de incoming 

M 1.5 Crearea unei rețele eficiente de centre de informare turistică (CIT-uri), atât prin dezvoltarea unora noi, 
dar și prin modernizarea celor deja existente la nivelul județului Brașov, conferindu-le rolul de  promotor activ 
în domeniul turismului și sprijinindu-le să răspundă cât mai coerent la nevoile complexe ale turiștilor 

▪ Crearea cadrului necesar la nivelul județului pentru dispecerizarea preluării grupurilor de turiști 
▪ Interconectarea CIT-urilor de la nivelul județului 
▪ Sprijinirea funcţionării și dotării cu echipamente și materiale utile, îmbunatățirea competențelor angajaților CIT-

urilor, precum si extinderea programului de funcționare a CIT-urilor și în weekend sau dezvoltarea de 
parteneriate public-private pentru suplinirea funcționării lor  

M 1.6 Creşterea gradului de conștientizare, apreciere şi cunoaștere a valorilor naturale, istorice şi culturale, 
precum și crearea de acțiuni de educare la nivelul membrilor comunităților locale, a autorităților locale şi a 
vizitatorilor /turiștilor, dar și a oportunităților de punere în valoare a acestora într-o manieră sustenabilă 

▪ Stimularea dezvoltării turismului responsabil prin elaborarea și promovarea unui cod de conduită pentru 
practicarea unui turism responsabil, în general, creat de autoritățile și operatorii turistici și prin crearea de 
parteneriate cu școlile pentru educarea copiilor și tinerilor în vederea practicării activităților turistice și pentru 
conștientizarea valorii turismului județean prin diverse activități 

▪ Dezvoltarea de programe centrate pe creșterea nivelului de conștientizare, apreciere şi cunoaștere a valorilor 
naturale şi culturale în rândul angajaților administrațiilor publice locale, a ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ, 
altor instituţii şi organizaţii cu activitate în turism 

▪ Participarea reprezentanților CJBV la întâlniri cu diverse asociații zonale a căror activitate contribuie și la 
dezvoltarea turismului 
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Obiectivul specific 1.  

Infrastructură turistică. Județul Brașov ocupă primul loc între județele Regiunii 
Centru în privința numărului structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, cu 
o pondere a de 41,4% și locul 3 în privința capacității de găzduire a evenimentelor 
de afaceri. Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de hoteluri, hosteluri, 
moteluri, vile şi cabane turistice, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, tabere de 
elevi, pensiuni turistice (urbane, rurale şi agroturistice).  

Infrastructura de acces la obiectivele turistice este insuficientă, inadecvată sau haotic 
dezvoltată, locurile de parcare și grupurile sanitare din vecinătatea a numeroase 
obiective turistice, inclusiv în centrul Brașovului sunt insuficiente, lipsesc căile de 
acces către destinațiile turistice, iar în unele zone accesul la infrastructura turistică 
(poteci de drumeție, acces ecvestru sau ciclo) este îngrădit prin împrejmuirea 
proprietăților din extravilanul localităților. Utilitățile de bază (canalizare, alimentare cu 
apă, curent electric) sunt subdimensionate sau lipsesc. 

 

Infrastructura la scară mică (centre de informare, marcaje turistice, servicii de 
salvamont ș.a.) este, de asemenea, slab dezvoltată, ca și infrastructurile de 
agrement și de vizitare (lipsesc centrele de vizitare tematică, lipsesc investițiile în 
dezvoltarea și menținerea traseelor și popasurilor montane, sunt insuficiente potecile 
de drumeție, de acces ecvestru sau cu bicicleta etc. 

Acestea, precum și calitatea serviciilor și dotărilor oferite, determină ca 60% dintre 
turiști să prefere cazarea în hoteluri, datorită confortului și serviciilor oferite. 

 

  

  

  

  
BRAȘOV - județ cu 

infrastructură de turism 
consolidată 

 
▪ Minim o măsură 

implementată pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de acces al turiștilor către 
destinațiile turistice. 

▪ Indicele de utilizare a 
capacității de cazare 
turistică aflate în funcțiune 
crește la 35%. 

▪ Numărul de turiști raportat 
la locuitori crește la 300 
turiști/100 locuitori. 

▪ Căi de acces spre 
obiectivele turistice create 
și/sau 
modernizate/reabilitate. 

▪ Mijloace alternative pentru 
transportul turistic durabil 
în interiorul și către 
destinațiile turistice 
introduse. 

▪ Infrastructură de turism 
pentru petrecerea timpului 
liber (agrement) şi a 
utilităților aferente 
dezvoltată. 

▪ Structuri de cazare 
modernizate. 

▪ Un studiu elaborat la 
nivelul județului Brașov 
privind strategia de 
dezvoltare a peisajului 
montan, traseele și 
destinațiile turistice din 
zona de munte. 

▪ Obiective de infrastructură 
turistică din zona colinară 
și din zona montană înaltă 
modernizate. 
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Obiectivul specific 1.  

Măsuri și acțiuni 
 

M 2.1 Crearea condițiilor pentru o mobilitate durabilă pentru îmbunătățirea condițiilor de acces al turiștilor 

către destinațiile turistice și pentru interconectarea obiectivelor turistice naturale, istorice sau culturale 

▪ Crearea de planuri de mobilitate ușoară la nivelul județului și dezvoltarea infrastructurii ușoare de vizitare, 

plimbare și relaxare accesibilă atât turiștilor, cât și localnicilor, familiilor și persoanelor cu dizabilități. 

▪ Reabilitarea/ modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice – infrastructura rutieră - drumuri, parcări. 

▪ Dezvoltarea, întreținerea, gestionarea şi promovarea unei rețele de „drumuri verzi” în România pentru 

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

▪ Dezvoltarea de piste și de rețele de piste de biciclete și a infrastructurii specifice (depozitare, reparare, 

închiriere, etc.) pentru ciclişti în zonele rurale și montane. 

▪ Identificarea unor metode alternative pentru transportul turistic durabil în interiorul și către destinațiile turistice. 

▪ Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de turism pentru petrecerea timpului liber (agrement) şi a 

utilităţilor aferente. 

▪ Realizarea la Braşov a unui centru de expoziţii şi conferinţe de nivel internaţional care să permită organizarea 

de evenimente de mare amploare. 

▪ Realizarea de parcări sub/supraterane la limita centrului istoric pentru vizitatori. 

M 2.2 Dezvoltarea de infrastructuri la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice 

▪ Asigurarea de către autoritățile locale/operatorii economici privați a unor investiţii în infrastructura 

complementară din jurul obiectivelor turistice. 

▪ Dezvoltarea şi modernizarea bazelor și adăposturilor Salvamont. 

▪ Amenajarea de zone de relaxare ad-hoc. 

▪ Implementarea conceptului de urbanism tactic (tactical urbanism). 

M 2.3 Dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor de cazare pentru a spori calitatea serviciilor oferite 

▪ Modernizarea structurilor învechite de primire turistică în vederea asigurării unui confort sporit și construirea 

de noi unități în zonele turistice ce au în prezent o capacitate de cazare insuficientă. 

▪ Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret și reabilitarea spațiilor cu destinație culturală. 

▪ Stimularea proprietarilor de structuri de cazare privată din zonele în care nu este declarată capacitatea reală 

de cazare, de a obține autorizarea acestora. 

M 2.4 Dezvoltarea sustenabilă și consolidarea infrastructurii turistice din zona colinară și din zona montană 

înaltă  

▪ Valorificarea potențialului turistic montan.  

▪ Crearea unui cadru legislativ favorabil dezvoltării facile de infrastructură de vizitare și interpretare e turismului 

concomitent cu limitarea accesului turiștilor de masă care distrug fauna și flora montană. 

▪ Îmbunătăţirea serviciilor oferite în ariile naturale protejate. 

▪ Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică 

▪ Valorificarea condițiilor de mediu specifice zonei montane și a produselor comunităților locale. 

▪ Crearea de zone de liniște ca obiective de atracție turistică.  
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Obiectivul specific 1.  

Turism sustenabil. Județul Brașov are un potențial ridicat pentru practicarea unui turism 
sustenabil.  

Munţii şi dealurile ocupă aproape jumătate din suprafața județului. Arealele cu valoare 
peisagistică deosebită din județ, Parcul Naţional Piatra Craiului și Parcul Natural Bucegi, cele 
31 de rezervaţii şi monumente ale naturii, cele 16 arii naturale protejate (10 SCI-uri - SIT-uri 
de importanță comunitară și 6 SPA-uri - Arii de protecție specială avifaunistică), zona umedă 
de importanță internațională (Complexul Piscicol Dumbrăvița), reţeaua hidrografică, 
biodiversitatea, geodiversitatea și peisajele agro-pastorale montane și colinare unice în 
Europa compun cadrul natural al judeţului și sunt propice dezvoltării ecoturismului, oferind 
posibilitatea practicării unei multitudini de activități și sporturi în aer liber în toate anotimpurile 
anului. 

Trecutul bogat în istorie şi îmbinarea culturală şi multietnică din județul Braşov fac din acesta 
unul dintre cele mai interesante și atractive locuri, nu numai din România, dar şi din întreaga 
regiune.  

Cu toate acestea, Braşovul nu a atins potenţialul de a deveni una dintre cele mai interesante 
destinaţii turistice din estul Europei. 

 

  

  
  

  

Grad sporit de sustenabilitate 
în turism brașovean: 

 

▪ Minim o acțiune de 
conștientizare asupra 
practicării unui turism 
sustenabil și importanței 
protejării mediului natural. 

▪ Ponderea numărului de 
turiști străini din numărul total 
de turiști crește la 20%. 

▪ Durata medie de sejurului 
per turist crește la 2,5 
înnoptări/persoană. 

▪ Un plan de management al 
vizitatorilor creat și 
implementat, care să includă 
strategii de sustenabilitate. 

▪ Un sistem de certificare a 
destinațiilor ecoturistice 
locale și a celor ce adoptă 
practici de turism  durabil 
creat și implementat. 

▪ Minim o măsură de stimulare 
a antreprenorilor locali din 
turism pentru a practica un 
turism sustenabil. 

 

 
 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 3.1 Informarea corectă și încurajarea operatorilor de turism și a celorlalți stakeholderi din domeniu să participe 
activ la conservarea şi gestionarea durabilă a mediului ca modalitate de asigurare a unui turism sustenabil 

▪ Realizarea de campanii de conștientizare a turiștilor pentru diminuarea amprentei de carbon, cu privire la importanța 
prezervării mediului înconjurător astfel încât să sporească respectul pentru mediul natural şi cultural, pentru trecerea 
de la volum la valoare, calitate vs cantitate.  

▪ Realizarea de acţiuni de protecția mediului și dezvoltare durabilă la nivelul destinaţiilor ecoturistice sau cu potenţial 
ecoturistic. 

▪ Întocmirea unei liste georeferentiate “oficiale” a obiectivelor de turism sustenabil la nivelul județului, atât naturale 
cât și culturale. 

▪ Atragerea de voluntari care să monitorizeze prezervarea parcurilor/ariilor naturale protejate prin întărirea rolului pe 
care acestea îl joacă la nivel local din punct de vedere turistic. 

M 3.2 Promovarea, susținerea și certificarea turismului sustenabil care produce locuri de muncă promovează 
diversitatea culturală, produsele locale și respectarea tradițiilor și mediului și protejează patrimoniul cultural, 
identitatea culturala si profesiile tradiționale alături de promovarea cooperării interculturale și toleranței 

▪ Dezvoltarea de produse și servicii ecoturistice. 
▪ Identificarea și sprijinirea inițiativelor în turism, inclusiv dezvoltarea de clustere privind experiențele autentice din 

Carpați care să promoveze produse și servicii turistice sustenabile. 
▪ implementarea unui sistem de certificare a destinațiilor și a celor ce adoptă  practici de turism  durabil. 
▪ Sprijinirea cu prioritate a unor proiecte de dezvoltare microturistică din zonele mai puțin accesibile, cu impact pozitiv 

asupra dezvoltării comunităților locale și cu efecte minime asupra mediului. 
▪ Stabilirea unor subvenții sau măsuri de sprijinire a afacerilor locale în turismul sustenabil  și de dezvoltare a unor 

produse turistice sustenabile. 
M 3.3 Valorificarea sustenabilă a potenţialului natural 

▪ Dezvoltarea turismului SPA în zonele în care sunt disponibile resurse pentru acest tip de activitate. 
▪ Includerea monumentelor istorice și a peisajelor cultural-naturale în traseele realizate de agențiile de turism. 
▪ Finanțarea și dezvoltarea de destinații noi la nivelul județului Brașov. 
▪ Adaptarea turismului la noile dezvoltări dinamice valorificând mai bine tehnologiile IT şi digitale. 
▪ Diversificarea serviciilor și produselor turistice cu implicarea autorităților publice și a OMD-urilor. 
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Obiectivul specific 1.  

Resurse umane calificate. Există un raport negativ calitate-preț pentru serviciile 
turistice oferite pe tot teritoriul județului, în general, și în stațiunile ce oferă facilități 
pentru practicarea sporturilor de iarnă, în particular, în comparație cu destinații 
similare din Europa. Aceste situații apar ca urmare a neadaptării activităților și a 
serviciilor turistice oferite la dinamica schimbărilor apărute pe piața turistică și a 
valorificării insuficiente și necorespunzătoare a resurselor turistice locale, care se 
reflectă în ponderea cifrei de afaceri în turism - 2,6% din totalul cifrei de afaceri a 
județului, în durata sejurului destul de scăzută - 1,97 zile (1,96 zile la turiştii români 
şi 2,03 zile la cei străini), dar și în interesul turiştilor străini pentru a-și petrece 
vacanțele în județul Braşov - ponderea turiștilor străini a oscilat între 17,5% și 19,4% 
între anii 2011 – 2018 și a înregistrat o ușoară scădere în anul 2019: 15,6%.   

Există programe de instruire disponibile în judeţ în domeniul turismului, atât școlare, 
cât și de formare profesională continuă, dar tendințele în continuă schimbare în 
turism fac evidentă nevoia de extindere şi actualizare a instruirii pentru angajații din 
turism în domenii ca: planificare, marketing şi management, servicii de ghizi turistici, 
ghizi montani etc., dar și de utilizare a noilor tehnologii moderne.  

La aceasta se adaugă lipsa unui management profesionist al destinației turistice ce 
ar trebui să realizeze politica de dezvoltare a turismului și politica de marketing atât 
la nivel județean, cât și la nivel de destinație turistică zonală/locală. 

 

 

 

  

  

  

  
BRAȘOV - județ cu resurse 
umane în turism adaptate la 

noile tendințe ale pieței muncii 
și utilizate eficient 

▪ Productivitatea muncii în 
sectorul “Hoteluri și 
restaurante” crește la 
200.000 mii lei/salariat. 

▪ Manageri de destinație 
formați. 

▪ Participarea la cursuri de 
formare profesională 
pentru utilizarea noilor 
tehnologii ale informației 
și comunicării în 
activitatea de creare și 
promovare a ofertelor 
turistice. 

 

 

 
 

 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
 

M 4.1 Dezvoltarea abilităţilor personalului din domeniul turismului atât la nivel de execuţie, cât şi la nivel de 
conducere 

▪ Participarea la cursuri de formare profesională. 
▪ Crearea de parteneriate cu furnizorii de educație. 
▪ Formarea de manageri de destinație. 
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Acces la oferta culturală județeană. În județ există instituții cu tradiție în realizarea 
educației culturale, dar lipsesc programe de specializare superioară în domeniul 
artelor, iar capacitatea multor instituții de cultură din județ de a dezvolta proiecte de 
educație culturală a populației este destul de restrânsă. 

Conviețuirea multietnică din județ a contribuit la dezvoltarea unui bogat patrimoniu 
cultural-istoric ce atrage mulți vizitatori, făcând ca Brașovul să se situeze, în ultimii ani, 
pe primul loc între județele din Regiunea Centru, în ceea ce privește vizitele culturale.  

Cu toate că potențialul cultural-istoric al județului este ridicat, el nu este folosit la întreaga 
sa capacitate: doar jumătate din cele 335 de obiective de patrimoniu de valoare 
internațională și națională existente în județ pot fi vizitate, celelalte aflându-se într-o stare 
de degradare fizică medie sau avansată, iar arhitectura urbană și rurală sunt afectate din 
punct de vedere al peisajului construit și al peisajului natural. 

Infrastructura pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial/intangibil este 
deficitară. La nivelul județului lipsesc spațiile convenționale și cele alternative 
multifuncționale, iar principalele instituții culturale care găzduiesc spectacole şi concerte 
în județ și puțin peste o treime dintre muzeele și colecțiile publice (13) sunt concentrate 
în zona centrală a municipiului Brașov și își desfășoară activitatea în spații improprii și 
insuficiente. Totodată, se remarcă lipsa unui program permanent/calendar de evenimente 
și a unei baze de date comune accesibilă publicului larg, care să cuprindă oferta culturală 
din județ și instituțiile publice și private active în plan cultural, dar și lipsa unor rețele 
acreditate de desfacere a produselor culturale tradiționale (de ex. produsele artizanale 
meșteșugărești, produsele artiștilor plastici etc.) 

 

Libertatea de exprimare în cultură. Caracterul multicultural se reflectă în pluralismul 
religios existent, în activitatea centrelor culturale ale diverselor comunități etnice, în 
menținerea tradițiilor și obiceiurilor locale, în perpetuarea folosirii limbilor materne de către 
minoritățile locale.  

La nivelul județului există un număr redus de evenimente și proiecte culturale anuale și o 
diversitate scăzută a ofertei culturale brașovene, neadaptată la noile tendințe și interese 
ale publicului larg și se remarcă un grad redus de adaptabilitate a operatorilor culturali 
publici și privați pentru a genera produse și servicii culturale atractive. De asemenea, 
elementele ce definesc spațiul culturii tradiționale continuă să fie înlocuite treptat cu 
elemente moderne ca urmare a migrării tinerilor din rural în zonele urbane și în 
străinătate, dar și a lipsei de motivare și de suport al factorilor implicați în menținerea 
tradițiilor.  

Totodată, mediul economic privat local este slab implicat în sprijinirea culturii brașovene, 
gradul de atragere a finanțărilor nerambursabile pentru proiecte culturale este foarte 
scăzut, iar alocările bugetare pentru finanțarea proiectelor culturale la nivel local și 
județean sunt insuficiente.  

 

  

  

  

  

 

Acces crescut al publicului 
la conținutul cultural oferit 
de operatorii culturali din 

județul BRASOV: 
 

▪ Educarea culturală a 
populației/ mass-mediei 
locale/autorităților publice din 
mediul urban și rural în 
vederea conștientizării 
importanței culturii și creșterii 
apetitului pentru cultură. 

▪ Infrastructura de patrimoniu 
cultural material modernizată 
/ restaurată / renovată și 
dezvoltată inclusiv pentru 
facilitatea accesului fizic al 
publicului. 

▪ Un spațiu cultural 
multifuncțional dedicat 
găzduirii, conservării, 
restaurării și valorificării 
patrimoniului  cultural al 
județului Brașov  (colecțiile și 
expozițiile muzeale). 

▪ Un spațiu cultural 
multifuncțional dedicat 
evenimentelor culturale nou 
creat organizării și 
desfășurării de evenimente 
culturale publice și private; 

▪ Susținerea tuturor formelor 
culturale în mediul urban și 
rural prin organizarea de 
târguri, festivaluri culturale 
de artă și alte evenimente 
culturale. 

▪ Încurajarea fiscală și 
financiară pentru protejarea 
și conservarea patrimoniului 
cultural. 

▪ Digitalizarea patrimoniului 
cultural local. 

▪ Minim un parteneriat 
multidisciplinar integrat 
dezvoltat. 

▪ Alocări financiare dedicate 
culturii prin 
proiecte/programe crescute. 
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Îmbunătățirea accesului publicului la conținutul cultural oferit 
de operatorii culturali din județul Brasov 

Obiectivul specific 

1 
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Îmbunătățirea accesului publicului la conținutul cultural oferit 
de operatorii culturali din județul Brasov 

Obiectivul specific 

1 

Măsuri și acțiuni 
M.1.1. Dezvoltarea audienței publicului prin dezvoltarea unor instrumente/măsuri/programe de educare culturală a 
populaţiei din mediul urban și rural în vederea creșterii apetitului pentru cultură și conștientizării importanței culturii în 
viața comunității 
▪ Transfer de bune practici între operatorii culturali privați și publici. 
▪ Promovarea cunoașterii identității și a patrimoniului cultural material și imaterial. 
▪ Dezvoltarea de proiecte pilot de alfabetizare digitală a populației pentru a încuraja accesul la oferta culturală. 
▪ Proiecte menite să aducă publicului, prin platforme și modalități de comunicare (cu precădere din domeniul noilor tehnologii), 

poveștile și tradițiile locale și aspirațiile creative ale tinerilor ș.a.). 
▪ Promovarea și sprijinirea educației culturale a reprezentanților mass-mediei locale. 
▪ Creșterea interesului pentru perpetuarea tradițiilor culturale în special în mediul rural de către operatorii culturali individual sau 

în parteneriat. 
▪ Acțiuni de atragere de  voluntari, mediatori, educatori și facilitatori culturali în comunitate și implicarea lor pentru atragerea de 

noi categorii de public. 
M 1.2. Extinderea, modernizarea, restaurarea și renovarea infrastructurii de patrimoniu cultural material 
▪ Stabilirea monumentelor istorice care intră cu prioritate în programul de restaurare pe baza unor criterii clare și alocarea de 

fonduri pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural din mediul urban și rural. 
▪ Reconversia culturală a unor zone din cartierele urbane ale municipiului Brașov și din centrul altor localități urbane și rurale 

cu potențial de dezvoltare culturală în cartiere creative, centre culturale etc. 
▪ Construirea de spații culturale multifuncționale moderne: 

- Construirea unui centru cultural multifuncţional, modern, a unui spațiu pentru spectacole și evenimente. 
- Construirea unui centru muzeal modern care să găzduiască colecțiile muzeale și muzeele fără sediu propriu. 

▪ Asigurarea de condiții și facilități egale pentru toate categoriile de deținători și indiferent de regimul de utilizare în vederea 
protejării, întreținerii, conservării și restaurării bunurilor patrimoniului cultural. 

▪ Reglementarea juridică a statutului de co-proprietar al monumentului istoric. 
▪ Crearea cadrului instituțional de către autorități în care proprietarii obiectivelor istorice şi culturale să colaboreze cu 

administrațiile locale şi centrale, cu instituțiile de cultură, cu universități de profil și cu ONG-uri pentru atragerea fondurilor 
necesare reabilitării, restaurării şi managementul necesar introducerii acestor monumente în circuit turistic și asigurarea 
accesului comunității locale și turiștilor la patrimoniul cultural din localitate. 

▪ Asigurarea accesibilității fizice pentru toți consumatorii de produse culturale în spațiile nou amenajate sau în spațiile 
neconvenționale ce vor găzdui evenimente culturale. 

▪ Crearea  instrumentelor  pentru  protejarea  și  menținerea  arhitecturii  tradiționale  și  pentru limitarea  procesului  de 
urbanizare. 

M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial/intangibil 
▪ Dezvoltarea infrastructurii de servicii și a ofertei culturale pentru producție și consum cultural de proximitate. 
▪ Stimularea programelor care vizează digitalizarea patrimoniului local care ar facilita prezervarea patrimoniului cultural pentru 

arhive, biblioteci, muzee etc. si ar oferi acces mai facil si altor consumatori de artă care sunt interesați să acceseze astfel 
informațiile culturale. 

▪ Realizarea, modernizarea și exploatarea de rețele și circuite cultural-turistice care promovează patrimoniul cultural material 
și imaterial și care să asigure accesul publicului la monumentele istorice și la obiceiurile/tradițiile locale. 

▪ Introducerea noilor tehnologii ale comunicațiilor (digitalizare) în crearea de conținuturi culturale. 
▪ Obținerea acreditării UNESCO pentru unele obiective sau produse culturale. 
▪ Creșterea finanțării, inclusiv prin atragerea de fonduri nerambursabile, pentru realizarea de investiții pentru dezvoltarea de noi 

centre culturale, inclusiv puncte muzeale, produse, servicii și evenimente culturale în mediul urban și rural. 
▪ Crearea unui departament specializat descentralizat pentru atragerea de finanțări pentru proiecte culturale. 
▪ Încurajarea constituirii și dezvoltării unor hub-uri și a unor clustere creativ-inovative locale şi/sau sectoriale. 

M.1.4.Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare prin susținerea tuturor formelor culturale în mediul 
urban și rural 
▪ Dezvoltarea de proiecte pentru atragerea, încurajarea și implicarea copiilor și tinerilor să participe la dezvoltarea artistică și 

culturală şi promovarea noilor tendințe în cultură. 
▪ Dezvoltarea de programe de încurajare și susținere a exprimării culturale a grupurilor minoritare și extinderea ariei intervențiilor 

culturale pentru grupurile vulnerabile. 
▪ Organizarea de către IMM-uri sau ONG-uri de târguri, festivaluri culturale de artă și alte evenimente de anvergură. 
▪ Dezvoltare de proiecte pentru punerea în valoare şi promovarea multiculturalităţii judeţului valorificarea obiceiurilor tradiţionale 

specifice diverselor etnii, punând accent pe cele cu caracter de unicitate. 
▪ Acordarea de sprijin financiar/logistic de către instituțiile de cultură a proiectelor care exprimă abordările creative 

contemporane ale artiștilor și creatorilor.  
▪ Acordarea de burse sau stimulente artiștilor pentru a-i încuraja  să expună sau să performeze în mediul rural sau în orașe 

mici (turnee/manifestări artistice itinerante). 
▪ Susținerea de proiecte și programe de către operatorii culturali care cresc contactul dintre creatori și public sau care dau 

publicului posibilitatea de a deveni creator de conținuturi culturale.    
▪ Stimularea consumului cultural în spații tradiționale culturale și în spații alternative prin diversificarea ofertei de activități 

culturale atât pentru localnici, cât și pentru turiști. 
▪ Sprijinirea financiară si logistică de către autorități a organizării manifestărilor anuale de succes. 
▪ Îmbunătățirea condiţiei creatorului prin oferirea de stimulente financiare și non-financiare de către autoritățile locale și 

județene pentru recompensarea rezultatelor, în special în legătură cu capacitatea de a atrage un public larg. 
▪ Încurajarea dezvoltării culturale multidisciplinare integrate prin reunirea experților din diferite sectoare pentru a elabora o 

abordare strategica în ceea ce priveste dezvoltarea culturală multidisciplinară. 
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Dezvoltarea antreprenoriatului cultural creativ la nivelul 
județului Brașov 

Obiectivul specific 

2 

Antreprenoriat cultural creativ. Sectoarele culturale și creative (SCC) sunt văzute 
ca motoare ale creșterii economice și, mai ales, ca sursă de creare de locuri de 
muncă. Acestea sunt reprezentate de 7 domenii culturale: cărți și presă, arte vizuale, 
arhitectură, artele spectacolului, audiovizual și multimedia, publicitate, 
meșteșuguri/artizanat.  
 
La nivelul județului Brașov, cu excepția industriei editoriale destul de dezvoltate, care 
îl plasează pe primul loc la nivelul Regiunii Centru cu 187 edituri înregistrate în anul 
2020, celelalte sectoare culturale creative mai au mult spațiu de dezvoltare.  
Se constată o creștere a dorinței tinerilor de a se implica și a valorifica creativitatea 
pentru crearea de produse, servicii și acte artistice și în configurarea ofertei culturale 
creative, ceea ce a dus la apariția Hub-urilor culturale creative, dar și a unor proiecte 
și festivaluri tot mai apreciate atât la nivel local, cât și național.  
 
În același timp, activitățile meșteșugarilor și artizanilor brașoveni sunt aduse deseori 
în atenția publicului larg prin organizarea de diverse evenimente: târguri, festivaluri, 
sărbători locale, ateliere de creație etc. 
 
 

 

  

 
  

Antreprenoriatul cultural 
creativ dezvoltat la nivelul 

județului Brașov: 
 
▪ Ponderea cifrei de 

afaceri în sectorul 
activități culturale din 
totalul cifrei de afaceri 
pe economie crește la 
0,40%. 

▪ Minim un parteneriat 
dezvoltat între operatorii 
culturali şi instituțiile de 
învățământ cu 
specializări “Artă şi 
design” pentru 
dezvoltarea unor acţiuni 
specifice SCC. 

▪ Facilități fiscale acordate 
pentru înființarea și/sau 
dezvoltarea de start-up-
uri în domeniul SCC. 

▪ Minim un cluster creativ 
și un Hub creativ pentru 
a creşte capacitatea de 
a experimenta, inova şi 
de a reuşi ca 
antreprenori. 

 
 
 

 

 

 ȚINTE  
2030 

 

 Măsuri și acțiuni 
M 2.1 Susținerea si promovarea economiei creative prin valorificarea economică a resurselor culturale și 

creative 

▪ Stimularea potenţialul competitiv al SCC. 
▪ Crearea şi consolidarea unor parteneriate între operatorii culturali şi instituțiile de învățământ cu specializări 

“Artă şi design” pentru dezvoltarea unor acţiuni specifice SCC. 
▪ Dezvoltarea unor centre locale dedicate stimulării economiei creative şi inovării. 
▪ Îmbunătăţirea corespondenţei dintre oferta de competenţe şi cererea de pe piaţa muncii. 
▪ Sustinerea start-up-urilor înființate și dezvoltate în domeniul SCC. 
▪ Creşterea capacităţii de a experimenta, inova şi de a reuşi ca antreprenori. 
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Diversificarea strategiilor de marketing și de promovare 
culturală 

Obiectivul specific 

3 

Strategii de marketing și promovare culturală. Una dintre principalele probleme 
cu care se confruntă cultura brașoveană o reprezintă lipsa unei viziuni strategice de 
dezvoltare a culturii la nivelul județului Brașov, care să propună măsuri de realizare 
a marketingului și promovării produselor și serviciilor culturale oferite publicului de 
către operatorii culturali.  

Din analizarea domeniilor culturale, s-a constatat faptul că la nivelul județului Brașov 
există o ofertă culturală lipsită de creativitate și de performanță dublată de o 
promovare ineficientă în rândul publicului a produselor și serviciilor culturale 
realizate. Promovarea ofertei culturale este necesară atât pentru educarea publicului, 
pentru atragerea unui public nou, dar și pentru a aduce noile produse și servicii 
culturale create în atenția consumatorilor culturali obișnuiți. 

Marketingul și promovarea ofertei culturale sunt ineficiente pe de o parte ca urmare 
a precarității instrumentelor folosite, generată și de lipsa competențelor profesionale 
ale personalului implicat în promovarea și dezvoltarea culturii și a evenimentelor 
culturale, în special a competențelor digitale de utilizare a noilor tehnologii, iar pe de 
altă parte ca urmare a absenței indicatorilor-cheie de măsurare a performanței în 
cultură (există doar indicatori statistici cantitativi care urmăresc activitatea culturală 
a numai 6 categorii de operatori culturali) și a absenței unor instrumente centralizate 
de colectare și analiză date cantitative și calitative, de monitorizare și evaluare a 
activităților culturale și a cheltuirii resurselor financiare publice (de ex. studii 
sociologice de consum cultural). 

Pandemia de Covid-19 a scos însă la iveală interesul operatorilor culturali de 
adaptare a activității la noile condiții generate de restricțiile impuse (de ex. 
organizarea de spectacole și evenimente culturale în mediul on-line), precum și 
necesitatea adaptării actului cultural la noile tendințe de pe piața de consum cultural, 
în general. 

 

 
 

Strategii de marketing și de 
promovare culturală la 
nivelul județului Brașov 

diversificate: 
 

▪ Cel puțin o practică nouă 
de marketing cultural 
pentru promovare și 
dialog cu publicul prin 
utilizarea realității virtuale 
adoptată. 

▪ Un calendar anual de 
evenimente la nivelul 
județului Brasov diseminat 
prin diverse mijloace de 
comunicare. 

▪ Cel puțin două campanii 
de informare (inclusiv în 
mediul on-line și prin 
rețelele de socializare) 
centrate pe obiectivele 
culturale mai puțin 
cunoscute de public 
realizate. 

▪ Minim un parteneriat 
public-privat creat care să 
contribuie la 
îmbunătățirea promovării 
evenimentelor culturale. 

 

 

 ȚINTE  
2030 

 

 Măsuri și acțiuni 
M 3.1. Modernizarea serviciilor de promovare și informare privind oferta culturală județeană prin 

utilizarea noilor tehnologii pentru sporirea accesului publicului la conținutul cultural 

▪ Diversificarea surselor de informare și promovare a evenimentelor culturale de către instituțiile cu atribuții în 
domeniul culturii. 

▪ Realizarea unor planurile de interpretare pentru public a obiectivelor de patrimoniu, respectându-se adevărul 
istoric. 

▪ Apelarea la noi practici de marketing cultural pentru promovare și dialog cu publicul. 
▪ Realizarea unui calendar anual de evenimente la nivelul județului Brașov diseminat prin diverse mijloace de 

comunicare. 
▪ Derularea unor campanii de informare (inclusiv în mediul on-line şi prin rețelele de socializare) centrate pe 

obiectivele culturale mai puțin cunoscute de public. 

M 3.2. Derularea de acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea situației culturii afectată de pandemia 
Covid 19 

▪ Crearea unui instrument financiar dedicat sectorului cultural în special pentru arta teatrală, operă, dans, 
muzică etc si sprijinirea lucrătorilor din domeniul artistic. 

▪ Informarea stakeholderilor brașoveni din domeniul culturii privind schema de ajutor de stat pentru cultură. 
▪ Acordarea de servicii de consultanță operatorilor culturali pentru dezvoltarea de proiecte culturale. 
▪ Informarea publicului despre evenimentele culturale transmise online, modalitățile de participare etc. 
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Dezvoltarea resurselor umane din domeniul cultural Obiectivul specific 

4 

Resurse umane dezvoltate. Județul Brașov se situa la nivelul anului 2019 pe primul 
loc între județele Regiunii Centru în privința numărului de angajați din cadrul unor 
instituții culturale publice (397 persoane angajate în muzee și colecții publice, 266 
persoane angajate în biblioteci și 590 persoane angajate în instituțiile și companiile 
publice care organizează și găzduiesc spectacole sau concerte). 

Cu toate acestea, o parte dintre problemele identificate la nivelul județului Brașov în 
sectorul cultural sunt generate de o capacitate instituțională culturală publică și 
privată slabă tradusă prin lipsa de performanță a managementului cultural din unele 
organizații culturale; resurse umane insuficiente și necalificate în crearea de conținut 
cultural atractiv și în concordanță cu cerințele pieței culturale dublate de lipsa 
competențelor profesionale ale personalului implicat în promovarea și dezvoltarea 
culturii, a evenimentelor și proiectelor culturale (în special a competențelor digitale 
de utilizare a noilor tehnologii).  

Capacitatea instituțională slabă se transpune într-un grad redus de adaptabilitate a 
operatorilor culturali publici și privați în a genera produse și servicii culturale atractive; 
în incapacitatea unor instituții de cultură din județ de a dezvolta proiecte culturale și 
de a accesa finanțări nerambursabile, precum și în lipsa specializării culturale a 
angajaților din instituțiile publice finanțatoare ale culturii. 

 

 
  

Resursele umane din 
domeniul cultural de la 
nivelul județului Brașov 

dezvoltate: 
 

▪ Productivitatea muncii în 
sectorul activități culturale 
în creștere.  

▪ Un sistem de evaluare 
obiectivă a competențelor 
și responsabilităților 
managerilor și angajaților 
din instituțiile culturale 
creat. 

▪ Număr crescut de 
participanți angajați/ 
manageri culturali la 
cursuri de formare 
profesională care 
furnizează metode 
specifice și inovatoare 
intervenției culturale, 
competențe de utilizare a 
noilor tehnologii ale 
informației și comunicării 
în activitatea desfășurată 
și pentru accesarea de 
finanțări nerambursabile. 

 

 

 ȚINTE  
2030 

 

  

Măsuri și acțiuni 
 

M 4.1. Întărirea capacității instituționale culturale publice și private prin profesionalizarea angajaților și 

îmbunătățirea perfomanței managementului 

 

▪ Dezvoltarea capacității angajaților din instituțiile publice de cultură de a atrage un public divers, inclusiv din 
grupurile vulnerabile. 

▪ Dezvoltarea capacității manageriale în cadrul instituțiilor culturale neperformante. 
▪ Dezvoltarea unui sistem coerent și articulat de competențe și responsabilități ale salariaților. 
▪ Creșterea numărului de posturi de specialitate în cadrul serviciilor publice deconcentrate prin atragerea de 

profesioniști care să gestioneze proiectele/programele culturale, inclusiv finanțarea acestora, în paralel cu 
desființarea posturilor vacante ce nu mai corespund nevoilor curente și instruirea personalului existent în 
domeniul managementului proiectelor culturale. 

▪ Atragerea de persoane calificate și motivate să dezvolte servicii culturale în mediul rural. 
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Populația școlară. La nivelul anului 2019, populația școlară a județului Brașov 
reprezenta 3% din populația școlară a României și 26% din cea a Regiunii Centru, 
fiind și cea mai numeroasă din regiune. O problemă comună tuturor tipurilor de 
învățământ existente de la nivelul județului, cu excepția celui universitar, o reprezintă 
infrastructura educațională deficitară. 
 

În perioada 2014 - 2019 educația ante preșcolară s-a desfășurat în sistem public 
doar în două orașe ale județului. Practic, pentru întreg mediul rural și pentru celelalte 
orașe ale județului Brașov nu există acces la prima etapă a educației timpurii. 
 

Învățământul preșcolar este afectat de o suprapopulare în multe unități urbane cu 
program prelungit. În ce pe privește învățământul de nivel ISCED 1 și 2 (învățământ 
primar și gimnazial), în județul Brașov se evidențiază creșterea numărului de elevi din 
mediul urban, în special în Municipiul Brașov.  
Numărul elevilor înscriși la școlile profesionale din județul Brașov în perioada 2011 -
2019 a crescut de ~13 ori, iar numărul celor înscriși la liceu a scăzut cu 29%, Migrarea 
către învățământul profesional se datorează, în mare măsură, beneficiilor evidente 
ale sistemului dual.  
 

Învățământul universitar din județul Brașov, dispune de infrastructura și dotările 
necesare și de 30 de centre în cadrul institutului propriu de cercetare, fapt ce a atras 
o evoluție remarcabilă a Universității Transilvania Brașov în clasamentele 
internaționale. 
 

Din datele analizate, dar și din recenta provocare pe care pandemia SARS Cov2 a 
reprezentant-o pentru educație, au ieșit la iveală problemele generate de lipsa 
dotărilor cu mijloace moderne necesare unui învățământ de calitate, în special lipsa 
tehnologizării și a digitalizării spațiilor educaționale.  

 

  

  

  

  

Brașov – județ cu acces 
ridicat la educație 

pentru toate mediile și 
categoriile sociale 

▪ Infrastructura școlară 
modernizată și dotată 
corespunzător. 

▪ Centre școlare inovative 
create pentru dezvoltarea 
competențele 
profesionale și 
educaționale ale elevilor. 

▪ Parteneriate public-
private construite în 
vederea creșterii gradului 
de conectivitate pentru 
fiecare comunitate. 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.1.1. Dezvoltarea infrastructurii din învățământul antrepreșcolar și preuniversitar 

▪ Construcția de creșe atât în mediul urban, cât și în cel rural în vederea asigurării accesului la educație timpurie 
a tuturor copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani, în județul Brașov. 

▪ Renovarea / reabilitarea școlilor și grădinițelor din mediul rura. 
▪ 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. 

▪ Construcția de grădinițe în cartierele noi ale Municipiului Brașov și în localitățile periferice care s-au dezvoltat 
rezidențial în ultimii ani. 

▪ Reabilitarea/modernizarea clădirilor liceelor teoretice, tehnologice și a școlilor profesionale din județ, 
asigurarea infrastructurii digitale, a dotărilor acestora, inclusiv a laboratoarelor și atelierelor pentru practică cu 
echipamente noi, moderne, similare cu cele utilizate în companiile de pe piața locală. 

▪ Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sportive la nivelul instituțiilor de învățământ și facilitarea practicării 
sporturilor individuale și de echipă. 

M.1.2. Îmbunătățirea dotărilor, utilizarea inovației și a noilor tehnologii  
▪ Dotarea creșelor și grădinițelor cu materiale didactice și mobilier accesibil  
▪ Dotarea școlilor și liceelor cu mobilier, echipamente IT și echipamente moderne pentru laboratoare /centre de 

științe integrate. 
▪ Dotarea bibliotecilor școlilor și oferirea de acces online gratuit pentru cadrele didactice și elevi la biblioteci 

virtuale cu materiale actuale. 
▪ Crearea centrelor școlare inovative pentru dezvoltarea competențelor profesionale și educaționale ale elevilor, 

cu accent pe specializare inteligentă. 
▪ Identificarea comunităților unde elevii nu au avut acces la internet pentru acces la școala online și rezolvarea 

conectivității. 
▪ Crearea infrastructurii pentru hotspot-uri în spațiile publice din comunitățile vulnerabile în vederea asigurării 

conectivității elevilor 24/7, în colaborare cu autoritățile locale, cu parteneri din sectorul privat și societatea 
civilă. 

▪ Crearea unor laboratoare itinerante pentru dezvoltarea competențelor profesionale și educaționale ale elevilor, 
cu accent pe specializarea inteligentă, inclusiv în comunitățile defavorizate. 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de educație universitară și cercetare interdisciplinară din cadrul Institutului de 
Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov prin dotarea cu linii integrate de echipamente și 
software din cadrul celor 30 de centre ale institutului. 

 
 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 

Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate în 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor, utilizarea 

inovației și a noilor tehnologii 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

1 

6 

29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un factor cheie pentru asigurarea serviciilor de educație de calitate este reprezentat 
de numărul cadrelor didactice, dar și de calitatea resursei umane din domeniu. 
Barometrul educațional 2020 realizat de Asociația District Hub în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Brașov prin care sunt vizate aspecte comune ale 
activității educaționale – percepții referitoare la predare, evaluare, mediul școlar și 
relațiile dintre actorii educaționali, semnalează faptul că 40% dintre părinți susțin că 
apelează la meditații deoarece modul în care se face predarea nu este benefic 
procesului de învățare.  
 

O nouă provocare adusă de contextul pandemiei COVID 19 o reprezintă predarea 
online. Totodată, există o disonanță în modul în care este apreciată calitatea predării, 
profesorii fiind cei care apreciază pozitiv  într-o proporție mult mai mare această 
activitate, comparativ cu elevii și părinții.  

 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (TEMPO) 

Un alt semnal de alarmă este reprezentat de rezultatele pe care România le 
înregistrează la testele PISA, cele mai recente rezultate fiind și cele mai slabe din 
seria ultimelor 3 testări, la toate cele 3 domenii evaluate – citire/lectură, matematică 
și științe. 

 

  

  

  

  

 
 

Brașov- județ în care 
este facilitat accesul la 

educație de calitate 
 

▪ Creșterea numărului 
beneficiarilor cadre 
didactice la programe 
de formare continua. 
 

▪ Dezvoltarea 
parteneriate în care 
sunt implicate unitățile 
de învățământ. 
 
 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.2.1. Dezvoltarea capitalului uman din învățământul brașovean  

▪ Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și a maiștrilor de la liceele tehnologice 
și școlile profesionale. 

▪ 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. 

▪ Formarea de comunități profesionale la nivelul școlilor, care să faciliteze transferul de bune practici și schimbul 
de experiență între profesori. 

M.2.2. Dezvoltarea capitalului relațional în învățământul brașovean 

▪ Dezvoltarea colaborării între elevi, părinți, familii și personalul școlar cu scopul de a consolida identificarea 
tinerilor cu sistemul școlar, a spori motivația lor de a învăța și a încuraja implicarea în procesele decizionale 
bazate pe cooperare. 

▪ Intensificarea colaborării între instituțiile de învățământ, UAT-uri 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. 

▪ Crearea de campusuri școlare pentru învățământul profesional și tehnic. 
▪ Oferirea de pachete culturale și/sau sportive atractive și accesibile pentru studenții universităților brașovene. 
▪ Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ de nivel ISCED 3-4 și 5-8 din Brașov cu unități de 

învățământ din țară sau străinătate. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 

 

Creșterea capitalului uman și capitalului relațional în sistemul 
de educație din județul Brașov 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

2  

6 

30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă educația brașoveană o 
reprezintă rata ridicată a abandonului școlar. La nivelul județului, se observă o 
suprapunere mare între harta zonelor marginalizate, harta elevilor cu probleme 
școlare și harta ponderii populației rome în populația totală dintr-o localitate.  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, rata abandonului școlar 
în județul Brașov, la toate nivelurile învățământului preuniversitar, pe toată perioada 
2011 - 2017, este mai mare decât la nivel regional sau național.. Astfel, rata de 
abandon în învățământul primar, deși cunoaște o îmbunătățire a situației între anii 
2016 – 2018, totuși rămâne la o distanță de 1,2 procente față de cea de la nivel 
regional și 2,2 procente față de cea de la nivel național. 

 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (TEMPO) 

Unele școli din județul Brașov sunt menționate frecvent în clasamentele școlilor 
dezavantajate incluse în studii care urmăresc unitățile de învățământ cu cele mai 
mari procente ale elevilor cu situația școlară neîncheiată / repetenți / exmatriculați, 
ponderea cadrelor didactice fără pregătire în unitățile școlare, unitățile de învățământ 
cu cele mai mici note înregistrate la Evaluarea Națională. 

 

1,8

1,8

1,4

1,5

2

1,8

1,6

1,7

1,6

2,2

2,4

2

2,2

2,8

2,5

2,6

2,4

2,5

2,9

3,4

3,1

3,2

3,7

3,5

3,2

2,9

3,3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evoluția ratei abandonului școlar la nivel primar - național, regional și județean, în 
perioada 2010-2018  

Brasov Regiunea CENTRU TOTAL

  

  

  

  

Brașov – județ incluziv, 
care pregătește capital 
uman pentru asigurarea 

sustenabilității 
 

▪ Realizarea unui program 
județean holistic de 
furnizare de servicii 
sociale integrate pentru 
antepreșcolarii, 
preșcolarii și elevii din 
medii dezavantajate. 

 
 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.3.1. Încurajarea copiilor din medii defavorizate de a participa activ la educația obligatorie 

▪ Realizarea de campanii periodice și măsuri de încurajare pentru înscrierea copiilor la grădiniță începând de la 
o vârstă cât mai mică, în special în beneficiul familiilor cu capital material, social, educațional limitat. 

▪ Generalizarea programului ”școală după școală” și subvenționarea meselor pentru elevii din medii 
defavorizate, măsură ce va contribui și la reducerea ratei de abandon școlar. 

▪ Promovarea de programe de furnizare de servicii sociale integrate (atât din perspectiva susținerii școlare a 
elevului, dar și din perspectiva susținerii integrării economice a familiei, a sănătății copilului, a condițiilor de 
locuire). 

▪ Acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele defavorizate sau care au un număr mare de elevi care 
vin din medii defavorizate. 

▪ Realizarea de parteneriate public-private pentru sprijinirea activităților de învățare nonformală. 
▪ Furnizarea unei game largi de activități extracurriculare și extrașcolare accesibile – de exemplu, activități 

interculturale, în sfera sportivă, artistică, a voluntariatului sau a activităților pentru tineret. 
▪ Oferirea voucherelor pentru internet pentru elevii din familii vulnerabile. 

M.3.2 Susținerea școlilor cu pondere mare a elevilor din medii defavorizate 

▪ Sprijin pentru profesorii cu abilități reduse: coaching/mentoring, cursuri de prevenire și combatere a 
discriminării și bullyingului. 

▪ Alocarea echitabilă a resurselor pentru școli în funcție de riscul educațional. 
▪ Recunoașterea meritelor și compensarea eforturilor pentru personalul unităților de învățământ care 

funcționează în comunități dezavantajate. 
▪ Asistență tehnică pentru școlile care funcționează în zone dezavantajate în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile. 
 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 

Asigurarea unui sistem de educație echitabil și incluziv prin 
furnizarea de măsuri integrate elevilor care fac parte din grupuri 

vulnerabile 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

3 

6 

31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește formarea continuă a adulților, ponderea participării acestora la 
astfel de cursuri este mult sub media europeană, iar accesul celor din mediul rural 
continuă să fie dificil fiind îngreunat și de lipsa la nivel local a centrelor comunitare 
de învățare permanentă.  
 
Ponderea participării adulților cu vârsta între 25 și 64 de ani la învățare, datele 
Eurostat arată că România, evaluată după acest criteriu, ocupă un ultim loc printre 
țările europene la nivelul anului 2019. Totodată, din analiza datelor privind evoluția 
acestui indicator în perioada 2011 - 2019 reiese că intervalul în care acesta se 
situează este 1,2% în anul 2016 și 8,9% în anul 2018, această valoare contrastând 
mult cu ceilalți ani analizați, cel mai probabil datorită ofertei de cursuri de formare 
gratuite oferite în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. La nivelul anului 
2019, participarea adulților la învățare revine la valorile precedente atingând 
procentul de 1,3%. 
 
Principalul obiectiv pentru educație, în toate etapele acesteia, constă în 
îmbunătățirea accesului egal la formare de calitate, incluzivă.  
 
Instituțiile de învățământ trebuie să fie încurajate să adopte principiile de durabilitate 
atât în activitatea de predare, dar și prin aplicarea lor practică.  
 
În acord cu Documentul de reflecție – Către o Europă durabilă până în 2030 – 
Uniunea Europeană 2019, durabilitatea ar trebui să fie abordate în toate acțiunile de 
reformare și modernizare a sistemului de învățământ, de la construirea de școli 
ecologice și campusuri ecologice la dezvoltarea de noi competențe pentru economia 
digitală 
 

 

  

 

  

  

  

 

Brașov – județ cu acces 
ridicat la învățare pe tot 

parcursul vieții   
 
 

▪ Parteneriate eficient 
create între toate părțile 
interesate relevante 
pentru învățare pe tot 
parcursul vieții (ÎPV). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.4.1. Crearea mediului favorabil pentru formarea continuă 

▪ Promovarea oportunităților ÎPV. 
▪ Acordarea de stimulente pentru angajatori și participanți la ÎPV. 
▪ Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a ÎPV. 
▪ 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. 

▪ 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. 
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STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 

 
Creșterea participării la învățare pe tot parcursul vieții 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

4 

6 

32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportul este un fenomen complex, având în vedere efectele sale asupra educației, 
sănătății, socializării și economiei.  
 

În general, infrastructura, clima și relieful județului Braşov permit practicarea unor activități 
sportive de performanță sau de masă diverse, precum: fotbal, tenis, ciclism, handbal, 
planorism, parapantism, schi, patinaj, alpinism, bowling, înot, tir, baschet, arte marţiale, 
volei sau gimnastică.  
  

Județul Brașov are un total de 380 de baze sportive. Distribuția lor este disproporționată 
teritorial, existând un număr aproape dublu în mediul urban față de rural.  
 

Deși există o bună acoperire din punct de vedere al densității facilităților sportive în mediul 
urban, starea fizică a infrastructurii sportive este precară, multe dintre facilități având 
nevoie de investiții pentru renovare. 
 

 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (TEMPO) 

 

În momentul de faţă, pe teritoriul județului Brașov sunt înregistrate la Ministerul Tineretului 
şi Sportului un număr de 318 asociații şi cluburi sportive la care erau legitimați, în 2019, 
un număr de 11.084 de sportivi. 
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Brașov – județ care 
beneficiază de calitate și 

echitate în furnizarea 
serviciilor sportive 

 

▪ 1 program județean extra-
școlar de sport creat.  

▪ Campanie de informare și 
conștientizare pentru 
dezvoltarea sportului 
pentru toți. 

▪ Baze sportive din mediul 
urban și rural nou 
construite sau modernizate. 

▪ 1 centru de pregătire 
sportivă cu atribuții în 
identificarea talentelor. 

▪ Parteneriate public-private 
create pentru sprijinirea 
sportului de performanță. 

▪ Campionate 
naționale/internaționale 
organizate la nivelul 
județului. 
 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M 5.1. Creșterea numărului de participanți și facilitarea accesului acestora la programe sportive 
▪ Monitorizarea tendințelor consumatorilor de sport, a factorilor care motivează și a celor care limitează implicarea în 

activitățile fizice. 
▪ Lărgirea oportunităților de practicare a sportului ca modalitate de petrecere a timpului liber cu dezvoltarea unor 

programe extra-școlare de sport, cu obiective care aparțin educației civice și sociale: sport individual – sport de echipă. 
sport și ecologie, turism scolar. 

▪ Informarea și conștientizarea autorităților locale asupra avantajelor pe care le pot obține, pentru comunitățile pe care 
le coordonează, din dezvoltarea sportului pentru toți. 

▪ Facilitarea accesului tuturor categoriilor sociale la bazele sportive. 
▪ Modernizarea infrastructurii sportive urbane și rurale, prin implicarea directă a administrației publice locale în 

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

plecând de la nevoile specifice acestora. 
▪ Inițierea unor măsuri de stimulare a cetățenilor, în vederea practicării activităților fizice/sportive (costuri reduse la 

abonamente de acces la cluburile sportive locale, ziua porților deschise la cluburile sportive etc.). 
▪ Încurajarea angajatorilor să promoveze practicării activităților fizice/sportive prin politicile de resurse umane 

(abonamente plătite pentru angajați la cluburile sportive locale, etc.). 
▪ Dezvoltarea și amenajarea unor centre polisportive la nivel local, pentru practicarea sportului pentru toți. 

M 5.2. Dezvoltarea sistemului de selecție și identificare a elementelor cu potențial bio-psiho-motric pentru 
performanţă 
▪ Dezvoltarea centrelor de pregătire sportivă cu atribuții în identificarea talentelor și facilitarea pentru pregătirea juniorilor 

mici pentru dezvoltarea capacității competitive. 
▪ Crearea de parteneriate public-private și obținerea sprijinului mediului economic. 
▪ Susținerea modernizării bazelor sportive, ca resursă pentru centre de excelență sportivă. 
▪ Investiţii în ramurile sportive și intensificarea activităţilor de sponsorizare. 
▪ Îmbunătăţirea infrastructurii pentru sportul de competiţie şi sportul de performanţă. 
▪ Finanţarea/susţinerea campionatelor şi cupelor naţionale şi internaţionale organizate în judeţ. 

 
 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 

Încurajarea dezvoltării sportului brașovean, atât la nivel de 
performanță, cât și la nivel de sport de masă prin acțiuni integrate și 

complementare adresate populației și stockholderi-lor locali 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

5 

6 
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Unități sanitare. Brașovul are o rețea de 14 spitale publice și 13 spitale private cu un număr total 
de 3.923 paturi spitalizare continuă și 290 paturi spitalizare de zi . Toate aceste spitale au 
contractate servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate. Unitățile sanitare din județ care asigură 
asistența medicală primară sunt cabinetele medicale de specialitate (248), cabinetele medicale de 
familie (314), centre de permanență (11) cabinetele stomatologice (393), farmaciile (265) și altele. 
Cele mai multe unități sanitare sunt amplasate în mediul urban.  

Personalul medico-sanitar. În sistemul sanitar brașovean, în anul 2019, au activat 3.871 cadre 
sanitare cu studii superioare, din care: 1.799 medici, 449 stomatologi, 610 farmaciști, 1.013 alte 
tipuri de personal sanitar.  

Numărul personalul sanitar cu studii medii și al personalului auxiliar din unitățile sanitare s-a aflat în 
creștere cu o creștere de circa 29% a personalului cu studii medii și o creștere de 31% a personalului 
sanitar auxiliar. Dintre aceștia, conform datelor INS din 2018, 93,4% au activat în mediul urban și 
doar 6,6% în mediul rural. 

Sistemul brașovean de sănătate duce lipsă în mod special de specialiști în chirurgie generală și 
medicină internă, urmate de pediatrie, obstetrică ginecologie, chirurgie toracică și geriatrie. 

Servicii de asistență medicală primară în localitățile din județul Brașov sunt asigurate de către 
cabinetele medicilor de familie și centrele de permanență a medicilor de familie. Din cele 314 
cabinete ale medicilor de familie 77% activează în mediul urban și respectiv 23% în mediul rural, 
astfel în medie la 1000 de locuitori din mediul urban se revenea circa 1,9 cabinete medicale de 
familie și 2,4 cabinete medicale de familie în mediul rural. În anul 2019 numărul de consultații 
prestate pentru un locuitor a constituit 2,5 mai mica decât media națională, care a fost de 4,0 
consultații pentru un locuitor, pe  când numărul de tratamente pentru o persoană a crescut la 0,9, 
fiind egal cu media pe România 

Serviciile de ambulanță în județul Brașov sunt asigurate de către 1 stație din municipiul Brașov și 
11 substații localizate în: Poiana Brașov, Codlea, Făgăraș, Predeal, Râșnov, Rupea, Săcele, 
Victoria, Zărnești , Târlungeni și Bran.  

Servicii de spitalizare. Potrivit datelor oferite de  Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov în 
anul 2019 au fost internați 91.769 (bolnavi/an), totodată aceștia au fost spitalizați în total - 763.101 
(zile/an). În total utilizarea paturilor în această perioadă a constituit 256,59 (zile/pat), iar durata 
medie de spitalizare a fost de 8,32 zile/bolnav. Cea mai mare valoare a indicatorului “durata 
medie de spitalizare” se înregistrează pentru bolnavii internați in secțiile de psihiatrie cronici și 
îngrijiri paliative. Printre cele mai importante proceduri efectuate în spitale publice din județ care de 
altfel au crescut ca număr în anul 2019 față de 2018 sunt: tomografiile computerizate (CT) în 
creștere cu 17%; imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) în creștere cu 24,5% și angioplastii în 
creștere cu 3,5%.  

 

  

  

  

  

 

BRAȘOV - județ  cu 
acces la servicii sanitare 
de calitate, sustenabile 
și la prețuri accesibile 

 
▪ 1 spital clinic regional 

construit. 
▪ Infrastructură sanitară 

dezvoltată prin 
extinderea, 
modernizarea și dotarea 
unităților sanitare. 

▪ Servicii sanitare 
diversificate calitative 
asigurate cetățenilor. 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M.6.1 Modernizarea, dezvoltarea și dotarea unităților sanitare 

▪ Construcția și dotarea Spitalului Clinic Regional, inclusiv construcția unui Heliport.   
▪ Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților sanitare din județul Brașov.    
▪ Dotarea cu echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță a unităților sanitare din județul Brașov. 

M. 6.2 Asigurarea accesului populației la servicii sanitare diversificate și de calitate 
▪ Consolidarea și eficientizarea activității medicale în ambulatoriile de specialitate prin trecerea unor servicii medicale din spitalizare 

continuă în ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi. 
▪ Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență.  
▪ Îmbunătățirea performanței și calității serviciilor de sănătate prin regionalizarea/ concentrarea asistenței medicale spitalicești. 
▪ Creșterea accesului la servicii de calitate de recuperare, paliative și de îngrijiri pe termen lung.  
▪ Crearea de rețele de furnizori de asistență medicală la nivel local, judetean și regional. 
▪ Constituirea unui Centru de sănătate mintală pentru pacienții cu demențe. 
▪ Înființarea Centrului Regional de Fibroză chistică (mucoviscidoză) pentru adulți. 
▪ Dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară, integrate și comprehensive. 

M.6.3 Creșterea performanței sistemului județean de sănătate 
▪ Reorganizarea unităților sanitare din județ prin fuzionarea Spitalului de Pneumoftiziologie cu  Spitalul de Boli Infecțioase. 
▪ Asigurarea unui management eficient al resurselor şi eficiență economică în serviciile de sănătate. 
▪ Promovarea și asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar.  
▪ Promovarea și asigurarea de resursă umană înalt calificată prin colaborare cu programele de studii ale Facultății de Medicină.  
▪ Asigurarea dezvoltării instituționale prin actualizarea Planurilor strategice de dezvoltare a spitalelor. 
▪ Creșterea gradului de satisfacție a pacienților prin utilizarea strategilor de comunicare între pacient și personalul medical. 
▪ Implicarea în activitățile de cercetare-inovare în medicină prin dezvoltarea de proiecte comune de cercetare.  
▪ Reclasificarea Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov de la spital II M la nivel de Institut Clinic și de 

Cercetare a Sănătății Mamei și Copilului. 
▪ Transformarea Camerei de Gardă existente la nivelul Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov în 

compartiment Primiri Urgențe (CPU). 
▪ Transformarea Camerei de Gardă existente la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli infecțioase Brașov în Compartiment 

Primire Urgențe (CPU). 
▪ Reglementarea juridică a dreptului de proprietate a unităților sanitare publice din județ.   

M 6.4.Digitalizarea serviciilor și activităților medicale și implementarea soluțiilor SMART în activitatea medicală 
▪ Asigurarea standardizării și interoperabilității în sectorul informatic din unitățile sanitare. Dezvoltarea suportului informatic, inclusiv 

cel care ține de protecția datelor. 
▪ Creșterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de consultații la distanță și de telemedicină, inclusiv pentru 

serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped.  
▪ Implementarea unui sistem unitar de telemedicină la nivel prespitalicesc și la nivel inter-spitalicesc pentru efectuarea consulturilor 

interdisciplinare. Dezvoltarea unui sistem unitar de transmitere a informațiilor intre unități medicale. 
▪ Investiții în programe de training, specializări, educație medicală continuă, schimburi de experiență. 

 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
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Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile 

Obiectivul specific 
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Starea sănătății populației. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2019, în 
România speranța de viață la naștere era de 78,2 ani, cu 5,9 ani mai puțin față de nivelul 
mediu al speranței de viață în țările UE. Durata medie a vieții populației județului Brașov se 
apropie de speranța de viața la naștere în special pentru populația urbană care atinge vârsta 
de 78,29 ani, totodată populația rurală deși se apropie de cifrele naționale a duratei medii de 
viață totuși în medie trăiește mai puțin ca cea urbană cu 3,29 ani. Dintre județele României, 
Brașovul se bucură de o vârstă a populației mult mai ridicată și se află printre primele 5 județe 
a duratei medii de viață fiind devansat de județele Vâlcea, Cluj și municipiul București. 

Nevoia de sănătate după vârstă. Vârsta reprezintă un determinant important al nevoilor de 
sănătate. Printre toate categoriile de vârstă cele mai vulnerabile din punct de vedere a sănătății 
sunt vârstele aflate la extreme și anume copii și vârstnicii.  

Nevoile de sănătate ale copiilor sunt diferențiate pe grupe de vârste, dare generalizate se 
exprimă prin: asigurarea creșterii și dezvoltării armonioase, alimentație corespunzătoare, 
prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijire în prezența bolilor acute și cronice, sprijin în situația de 
afecțiuni sau tulburări psihologice, îngrijire și sprijin în situația de afecțiuni generatoare de 
handicap, cunoștințe adecvate atât ei cât și părinții lor despre boli și prevenirea acestora. 
Problemele majore de sănătate pentru aceste categorii de vârstă de obicei sunt legate de 
expunerea la factorii de risc asociați civilizației 

Starea sănătății populației. Din datele Direcției județene de Statistică pentru anul 2017 
rezultă că cea mai mare incidență a bolilor la copii de vârsta 0-14 ani sunt cele legate de 
aparatul respirator 57,84% la mia de locuitori, urmată de bolile aparatului digestiv cu 10% la 
mia de locuitori, totodată sunt prezente bolile pielii și țesutului celular subcutanat, infecțioase 
și parazitare, ochiului, urechii și altele. La grupa de vârsta 15-64 ani cele mai mari incidențe 
sunt evidențiate prin bolile aparatului respirator, digestiv, osteo-articular, genito-urinar și 
circulator, fără a enumera un șir lung de boli cu incidența până la 10% la mia de locuitori. Lista 
bolilor cu incidență înaltă pentru persoanele vârstnice este cu mult mai mare decât la vârstele 
anterioare, dintre care se evidențiază: bolile aparatului circulator, sistemului osteo-articular, 
aparatului respirator, digestiv și genito-urinar.    

 

 

  

  

  

  

 

BRAȘOV - județ cu o 
populație sănătoasă 

 
▪ Speranța de viață la 

naștere peste media 
națională și UE.  

▪ Rata persoanelor care 
au boli cardiovasculare 
descrescută. 

▪ Rata persoanelor cu 
probleme de obezitate 
în scădere.   

▪ Rata deceselor cauzate 
de boli scăzută. 

 

 

ȚINTE  
2030 

Măsuri și acțiuni 
M. 7.1 Promovarea unui stil de viață sănătos - educație pentru sănătate  

▪ Dezvoltarea unui centru județean de promovare a sănătății care să asigure realizarea de campanii de promovarea sănătății, 
printr-un parteneriat cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității Transilvania Brașov, bazat pe resurse proprii, 
voluntariat, programe și proiecte. 

▪ Sprijinirea medicinei școlare și includerea membrilor acesteia în activitățile centrului de promovarea sănătății. 
▪ Crearea parteneriatelor locale pentru sprijinirea asistenței medicale, asistenței stomatologice. 
▪ Crearea parteneriatelor locale pentru promovarea modului sănătos de viață și pentru organizarea campaniilor de informare 

a populației pentru prevenția bolilor. 
▪ Prevenire și combaterea consumului de tutun, de alcool și droguri. 
▪ Promovarea modului de alimentație sănătoasă: 

- profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă intre 0 – 12 luni care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de 
lapte praf;  

- profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mica la naștere. 
M. 7.2 Supravegherea stării de sănătate a populației 

▪ Monitorizarea factorilor determinați din mediul de viață și muncă și Supravegherea apei potabile distribuite in sistem 
centralizat: 
- supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantilă, generate de apa la fântâni; 
- monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor; 
- monitorizarea intoxicațiilor acute neprofesionale cu produse chimice; 
- monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicala; 
- evaluarea stării de nutriție și a tipului de alimentație al populației; 
- monitorizarea calității si valorii nutritive a alimentelor; 
- supravegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni, mutageni, azbest, la radiații ionizante, monitorizarea 

incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala. 
▪ Crearea platformei unice de colectare a datelor privind starea de sănătate populației județului Brașov. 
▪ Realizarea Anchetei stării de sănătate a populației județului Brașov. 

M. 7.3 Prevenirea și combaterea bolilor  
- Depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, a cancerului de sân și a cancerului colo-rectal. 
- Supravegherea și controlul bolilor transmisibile prioritare și al infecției HIV/SIDA, tuberculozei, bolilor cardiovasculare. 
- Supravegherea și controlul bolilor legate de sănătate mintală. Dezvoltarea unui program de sănătate mintală și de suport 

a persoanelor externate din spitalele de psihiatrie și neurologie.   
- Supravegherea si controlul infecțiilor respiratorii.  
- Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. 
- Protejarea sănătății populației în contextul epidemiilor/pandemiilor. Supravegherea colectivității în contextul pandemic 

provocat de COVID 19 și riscului epidemiologic. 
- Caravane mobile de informare- educare- comunicare a populației și activități de prevenție prin controale medicale gratuite, 

cu precădere în zonele rurale. 
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Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor județului Brașov Obiectivul specific 

1 

Obiectivul specific 
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Beneficiarii serviciilor sociale. Copiii din familiile sărace, vârstnicii singuri şi persoanele cu 
dizabilităţi se regăsesc printre categoriile cele mai vulnerabile şi care au nevoie de acces la 
serviciile sociale. La nivel județean, sunt identificate şi alte categorii de persoane vulnerabile, 
precum victimele violenței domestice și consumatorii de droguri în sens larg (legale şi 
nelegale). 

Instituțiile și serviciile sociale. Județul Brașov se află în regiunea cu cea mai mare pondere 
a serviciilor sociale din România, cu o rețea de servicii sociale în continuă expansiune (114 
servicii sociale). Serviciile sociale sunt asigurate de furnizori publici și privați cu ponderi relativ 
echilibrate ale serviciilor sociale licențiate acordate – 59% (67 servicii sociale licențiate 
acordate de către furnizori publici de servicii sociale - DGASPC și UAT-uri prin Direcția de 
Asistență Socială - DAS-uri), respectiv 41% (47 servicii sociale licențiate acordate de către 
furnizori privați de servicii sociale). Furnizorii privați de servicii sociale prezenți la nivelul 
județului acoperă 50% din capacitatea serviciilor sociale prestate.  

Serviciile sociale existente acoperă doar 32% din necesarul de servicii sociale identificate la 
nivelul județului (354). Potrivit datelor INS în anul 2019 ponderea cheltuielilor pentru sectorul 
asistență socială din bugetele locale ale primăriilor și CJ Brașov a reprezentat 8% din total. 

Există colaborare între instituțiile locale și serviciile publice descentralizate ale ministerelor și 
ONG-urile de profil și un portofoliu de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile adresate 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, destinate dezvoltării serviciilor sociale la nivelul 
localităților. 

Se înregistrează o prezență slabă la nivelul județului a serviciilor de tip îngrijiri la domiciliu, 
precum și Centre de tip Respiro pentru persoanele care necesită îngrijiri la domiciliu, persoane 
nedeplasabile, cu diverse boli sau forme de handicap.  

 
Sursa datelor: MMJS, 2020 

Lipsesc centrele de zi pentru copii și cele pentru persoane cu dizabilități, care oferă servicii 
integrate în toate localităţile rurale mai puţin dezvoltate. 

În ce privește accesul la servicii sociale, a fost identificată necesitatea unei mai bune acoperiri 
spaţiale a furnizorilor de servicii sociale în zona rurală şi, în zonele marginalizate aflate departe 
de oraşele mari.  

Capacitatea instituțională a serviciilor sociale este destul de redusă și insuficientă ca urmare 
a implicării reduse a actorilor locali și a lipsei subcontractării serviciilor de către instituţiile 
publice, ceea ce a condus la subdezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar.   

Una dintre cauzele slabei performanţe a furnizorilor publici de servicii sociale în identificarea 
nevoilor şi în sprijinirea celor aflaţi în nevoie este reprezentată de: 

▪ ponderea redusă a personalului de specialitate calificat în domeniul asistenţei sociale în 
primării şi servicii publice de asistență socială (SPAS-uri) din zona rurală şi a oraşelor mici, 
respectiv numărul insuficient de asistenţi sociali angajaţi la primării/SPAS-uri. Doar 18 
localități din județ sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale prin direcțiile si/sau 
compartimentele specializate.  

▪ lipsa actelor de identitate sau a altor acte necesare întocmirii dosarelor sociale sunt printre 
barierele administrative birocratice care împiedică unele persoane să devină beneficiari de 
servicii și prestații sociale.  
 

 

  

  

  

  

 

BRAȘOV - județ cu 
servicii sociale 

dezvoltate, integrate, 
orientate spre 

promovarea unui trai 
independent în 

comunitate 

 
▪ Creșterea numărului de 

servicii sociale de la 114 
la 354. 
   

▪ Ponderea cheltuielilor 
publice pentru sectorul 
asistență socială crescut 
de la 8% la 12% 
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Dezvoltarea de servicii sociale, integrate, orientate spre 
promovarea unui trai independent în comunitate 
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Măsuri și acțiuni 
M.8.1. Corelarea serviciilor sociale cu nevoile grupurilor vulnerabile pentru creșterea gradului de satisfacere 
a nevoii de servicii sociale 

A 8.1.1. Sprijinirea dezvoltării sistemului județean de servicii sociale prin înființarea de noi servicii sociale pentru a 
răspunde nevoilor neacoperite. 

A 8.1.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului județean de servicii sociale prin dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor 
sociale existente prin: 

▪ Creșterea calității serviciilor din sistemul de  protecție a copilului prin dezvoltarea unor mecanisme de 
monitorizare;  

▪ 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; 
▪ 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 vulnerabile (persoane care au fost private de 

libertate, persoane  dependente de alcool, droguri, substanțe, migranți, refugiați etc.); 
▪ Intervenție comunitară menită să reducă riscul de sărăcie și gradul de marginalizare prin creșterea gradului de 

incluziune socială a comunităților marginalizate și a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; 
▪ Eliminarea discriminării grupurilor vulnerabile de către autorități pentru scăderea nivelului de prejudecată al 

reprezentanților și personalului din instituțiile publice față de grupuri vulnerabile; 
▪ Diminuarea prejudecăților populației față de grupurile vulnerabile prin creșterea gradului de informare, demararea 

de campanii publice cu scopul creșterii nivelului de informare privind importanța serviciilor sociale la nivel local și 
a problemelor structurale care cauzează sărăcie sau excluziune. 

▪ Dezvoltarea rețelei de servicii sociale la nivel local prin: 
o Contractarea serviciilor sociale din fonduri publice; 
o Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile publice și cele private pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

necesare și neacoperite de furnizorii publici; 
o Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin activitatea de contractare cu furnizorii privați de servicii 

sociale, pentru externalizarea unor servicii sociale licențiate aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. 
Brașov, în scopul diversificării serviciilor oferite beneficiarilor (copii, adulți cu dizabilități, vârstnici, etc.);  

o Acțiuni pentru monitorizarea gradului de acoperire a serviciilor sociale necesare; 
o Dezvoltarea colaborării intre Consiliul Judetean Brașov si UAT-urile din județ în vederea dezvoltării 

serviciilor sociale. 
▪ Rețea de servicii sociale dezvoltată la nivel local care să corespundă nevoilor reale ale comunităților. 

M.8.2.  Creșterea accesului beneficiarilor la servicii sociale integrate 

A 8.2.1. Creșterea sustenabilă a finanțării serviciilor sociale prin asigurarea finanțării de către UAT- uri.  

A 8.2.2. Creșterea sustenabilă a finanțării serviciilor sociale prin atragerea fondurilor cu finanțare europeană pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale. 

M.8.3. Accelerarea tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiale la servicii comunitare 

A 8.3.1. Acțiuni necesare pentru prevenirea (re)instituționalizării copilului: 
▪ Închiderea tuturor centrelor de plasament destinate copiilor separați temporar sau definitiv de familie; 
▪ Continuarea dezvoltării serviciilor de tip familial pentru sistemul de protecție specială a copilului; 
▪ Dezvoltarea rețelei AMP; 
▪ Dezvoltarea rețelei de persoane/familii de plasament. 

A 8.3.2. Acțiuni necesare pentru prevenirea (re)instituționalizării adulților cu dizabilități: 
▪ Dezvoltarea serviciilor de tip familial pentru adulții cu dizabilități; 
▪ Dezvoltarea serviciilor specifice asigurate pentru nevoile adulților cu dizabilități; 
▪ Acțiuni pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ale adulților cu dizabilități, în limitele abilităților 

personale, într-un mediu cât mai apropiat de mediul familial, în condiții de siguranță și accesibilitate. 

 

Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate în 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor, utilizarea 

inovației și a noilor tehnologii 

Obiectivul specific 

1 
Obiectivul specific 

8 

DIRECȚIA  
STRATEGICĂ   

CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE 
SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI 
LOCUITORII 
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MATRICEA LOGICĂ. CORELAREA PROVOCĂRILOR CU DIRECȚIILE STRATEGICE, OBIECTIVELE, MĂSURILE ȘI ȚINTELE 2030 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Grad mare de poluare a aerului în 
special în municipiul Brașov datorat în 
mare parte traficului rutier, insuficienta 
dezvoltare de metode alternative de 
transport mai prietenoase cu mediul (ex. 
piste pentru biciclete) și activităților 
industriale 

• Insuficienta utilizare a resurselor de 
energie regenerabilă 

• Poluare mare produsă de fostele 
platforme industriale (în Făgăraș, 
Victoria) care au funcționat/funcționează 

• Monitorizare insuficientă a calității 
aerului la nivelul întregului județ 

• Număr redus de investiții în 
eficientizarea energetică la nivelul 
clădirilor și al iluminatului public 

DS 1. Îmbunătățirea 
factorilor de mediu, 
eficiență energetică, 
energie regenerabilă 
și schimbări 
climatice 

OS 1. Îmbunătățirea 
eficienței energetice și 
reducerea poluării 

M.1.1. Îmbunătățirea eficienței 
energetice a clădirilor  
M.1.2. Eficientizarea iluminatului 
public în localitățile județului Brașov 
M.1.3. Îmbunătățirea eficienței 
energetice în domeniul încălzirii 
centralizate  
M.1.4. Încurajarea utilizării de 
resurse regenerabile în vederea 
producerii de căldură și electricitate  
M.1.5. Îmbunătățirea monitorizării 
calității aerului  
M.1.6. Promovarea de investiții de 
tip oraș verde (acoperișuri verzi, 
pereți verzi verticali etc.)  

BRAȘOV - județ eficient energetic și cu 
poluare redusă 
• 10 clădiri publice eficientizate energetic  
• 21 de proiecte realizate pentru eficientizarea 

iluminatului public  
• 3 ansambluri rezidențiale nou construite 

conectate la încălzire centralizată  
• 4 proiecte care utilizează resurse 

regenerabile implementate 
• scăderea cu 30 % a cantității de gaze cu 

efect de seră față de 2018 
• 5 stații și senzori de monitorizare a calității 

aerului instalate 
• 10 proiecte de conștientizare privind 

necesitatea reducerii poluării desfășurate 
• 2000 mp de infrastructură de tip oraș verde 

amenajate 

• Creșterea emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES) la operatorii economici din 
județul Brașov care dețin autorizație 
privind GES și au emisiile verificate 

• Insuficiente măsuri de reducere a 
inundațiilor și a efectelor schimbărilor 
climatice prin amenajări și/sau folosind 
soluții bazate pe natură 

• Lipsa unei strategii privind atenuarea și 
adaptarea la schimbările climatice la 
nivelul județului Brașov  

 
 

OS 2. Adaptarea la 
schimbările climatice, 
prevenirea riscurilor și 
reziliența în fața 
dezastrelor 

M.2.1. Protejarea habitatelor 
naturale de fenomenele 
meteorologice și hidrologice 
extreme  
M.2.2. Evaluarea adaptării și a 
impactului asupra mediului la 
schimbările climatice în județul 
Brașov  
M.2.3. Refacerea sistemelor 
forestiere  
M.2.4. Reducerea impactului 
asupra mediului  

BRAȘOV - județ care se adaptează la 
schimbările climatice și care contribuie la 
atenuarea acestora 
• 8.000 de persoane beneficiază de măsuri de 

protecție împotriva dezastrelor naturale legate 
de climă 

• 2 studii elaborate la nivelul județului privind 
adaptarea și reducerea impactului asupra 
mediului la schimbările climatice 

• creșterea suprafeței acoperite de păduri cu 
0,38 %  

• 10 acțiuni de conștientizare privind 
schimbările climatice desfășurate 

• Existența unor depozite necontrolate de 
deșeuri pe teritoriul mai multor localități 
din județ  

• Lipsa  tratării pentru majoritatea 
deșeurilor colectate înainte de a fi 
depozitate 

• Gestionarea ineficientă a deșeurilor  

• de la depozitul ecologic din județ 
(Săcele) care generează mirosuri 
neplăcute 

• Rata scăzută de reciclare a deșeurilor 
municipale 

OS 3. Managementul 
eficient al deșeurilor și 
promovarea tranziției 
către o economie 
circulară 

M.3.1. Managementul integrat al 
deșeurilor în județul Brașov 
M.3.2. Asigurarea igienizării zonelor 
cu multe deșeuri depozitate 
necontrolat  
M.3.3. Îmbunătățirea gradului de 
colectare selectivă și reciclare a 
deșeurilor 
M.3.4. Prevenirea sau reducerea 
cantității de deșeuri generate  

BRAȘOV - județ cu un management eficient 
al deșeurilor și care promovează tranziția 
către o economie circulară 
• 1 proiect privind managementul integrat al 

deșeurilor în județul Brașov 
implementat/operațional 

• 8 depozite de deșeuri municipale 
neconforme închise la: Brașov – Triaj, 
Râșnov, Făgăraș, Victoria, Zărnești, Săcele, 
Codlea, Rupea 

• 18 puncte de colectare a deșeurilor și 50 de 
containere achiziționate 
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• Gradul mic de colectare selectivă a 
deșeurilor 

• 80 de containere anti urs instalate în zone 
locuite în care pătrund urșii frecvent 

• creșterea gradului de conectare la serviciile 
de salubritate de la 75 % la 100 % în toate 
localitățile din mediul rural ale județului 
Brașov 

• 25 ha de suprafețe cu deșeuri depozitate 
necontrolat, igienizate  

• creșterea ratei de colectare selectivă de la 
6,25 % la 20 % 

• creșterea ratei de valorificare a deșeurilor 
municipale colectate de la 14 % la 30 %  

• creșterea cifrei de afaceri a firmelor implicate 
în economia circulară cu 10 %  

• Abandonarea practicilor agricole 
tradiționale pășunat/cosit care afectează 
habitatele de pajiște și scad valoarea 
peisajului 

• Existența unor situri contaminate sau 
potential-contaminate în Brașov, 
Zărnești, Codlea, Predeal, Feldioara și 
Făgăraș 

• Starea ecologică moderată sau slabă a 
unor corpuri de apă din bazinul 
hidrografic Olt 

• Scăderea suprafețelor pe care se 
practică agricultura ecologică 

• Creșterea suprafețelor (proprietate 
publică și privată) pe care s-au aplicat 
îngrășăminte chimice în județul Brașov  

 
 

 

OS 4. Protecția naturii 
și conservarea 
biodiversității, 
asigurarea 
conectivității 
ecologice, remedierea 
siturilor 
degradate/abandonate 

M.4.1. Sprijinirea măsurilor de 
conservare și protecție a 
biodiversității  
M.4.2. Asigurarea conectivității 
ecologice  
M.4.3. Facilitarea accesului 
organizațiilor cu rol in 
managementul biodiversității la 
servicii de asistență tehnică, 
cercetare și echipamente pentru 
îmbunătățirea nivelului de 
cunoaștere a biodiversității și a 
ecosistemelor, formarea unui 
consorțiu de specialiști de mediu 
din județ  
M.4.4. Reabilitarea spațiilor 
degradate/abandonate  
M.4.5. Protecția apelor și solurilor  

BRAȘOV - județ care să asigure protecția și 
conservarea biodiversității, cu coridoare 
ecologice bine definite, spații 
degradate/abandonate reabilitate, ape și 
soluri protejate  
• suprafața ariilor protejate din județ crescută 

cu 1 %  
• 5 coridoare ecologice delimitate, inclusiv un 

sistem realizat de management, guvernanță 
și monitorizare a acestora  

• 5 organizații cu rol în managementul 
biodiversității care beneficiază de servicii de 
asistență tehnică, inclusiv de dotarea cu 
echipamente 

• 32 ha de terenuri degradate/abandonate pe 
care se realizează acțiuni de reconstrucție 
ecologică 

• ponderea apelor aflate în stare ecologică 
foarte bună sau bună crescută de la 40 % 
în 2020 la 60% în anul 2030 

• ponderea terenurilor cultivate în sistem de 
agricultură ecologică din totalul suprafeței 
agricole a județului Brașov crescută cu  ~ 1 
% (de la 2,04% la 3%) 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Lipsa  autostrăzii care să asigure 
legătura județului Brașov de celelalte 
zone urbane naționale și de 
coridoarele de transport europene. 

• O parte din drumurile județene și 
comunale sunt în stare 
necorespunzătoare traficului.  

DS 2. Conectivitate 
durabilă, dezvoltare 
integrată și 
inteligentă a 
comunităților urbane 
& rurale  

OS 1. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport durabil și 
conectat direct la 
rețeaua TEN-T 
 

M.1.1. Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii majore de transport 
M. 1.2. Fluidizarea circulației pe 
drumurile europene, naționale și 
județene   
M. 1.3. Modernizarea și reabilitarea 
căilor de circulație locale - să 

BRAȘOV - județ conectat direct la rețeaua 
TEN-T. Infrastructura de transport 
dezvoltată și cu grad crescut de siguranță 
în trafic 

• Aeroport Internațional funcțional 
• 1 Parc logistic intermodal nou construit 
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• Lipsa centurilor de ocolire în municipii, 
orașe și localități rurale situate pe 
drumurile naționale/județene ce 
provoacă aglomerări și ambuteiaje. 

• Insuficiența locurilor de parcare în 
zonele urbane 

• Lipsa infrastructurii de transport 
alternativ. Lipsa pistelor de biciclete 
(cele standard) – cele existente nu 
respecta standardele  

• Lipsa infrastructurii bazate pe 
tehnologii de monitorizare a traficului 
rutier și sisteme inteligente pentru 
reducerea accidentelor 

• Numărul de accidente vehicul – faună 
sălbatică a crescut în ultimii ani 

• Nerespectarea măsurilor de siguranță 
a traficului în zonele de conflict (ex: 
urși, situri, zone cu grad ridicat de 
accidente).  

• Infrastructura CFR necesită 
modernizare  (gări, halte nefuncționale, 
viteza medie 

 corespundă cerințelor actuale de 
trafic. 
M. 1.4. Creșterea siguranței rutiere 
pe drumurile publice din județ 
M 1.5. Modernizarea infrastructurii 
CFR ce traversează județul 
  

• 12 km de linie de cale ferată nou construiți 
(Aeroport Brașov-Ghimbav Bod) 

• ~ 140 km construiți de autostradă pe 
teritoriul județului Brașov 

•    (A3; A13; A Sibiu-Brașov) 
• Ponderea drumurilor naționale și județene 

modernizate crescută la 90% (de la 62%) 

• ~200 km de drumuri comunale modernizați 

• Creșterea numărului de vehicule 
poluante de mâna a doua și ponderea 
mică a vehiculelor electrice în raport cu 
parcul de vehicule a transportului urban 
de pasageri   

• Insuficienta informare și încurajare a 
populației din partea autorităților locale 
legat de transportul alternativ celui 
poluant 

• Insuficiența stațiilor de încărcare a 
vehiculelor electrice 

• Există localități greu accesibile din 
cauza lipsei transportului public de 
călători (între unele comunități rurale 
din Rupea și Făgăraș) 

• Lipsa de eficiență și atractivitate a 
transportului de persoane a CFR 
reduce atractivitatea și profitabilitatea 
folosirii transporturilor pe calea ferată 

OS 2. Asigurarea 
accesului facil al 
cetățenilor județului la 
transport public 
durabil și sigur, la 
prețuri echitabile 
 

M. 2.1. Extinderea transportului 
public de călători spre zonele 
urbane/ rurale și în interiorul 
acestora   
M. 2.2. Îmbunătățirea generală a 
calității serviciilor transportului 
public de persoane  la nivel 
județean cu respectarea condițiilor 
de protecția mediului  
M.2.3. Încurajarea utilizării 
transportului alternativ  
M. 2.4. Dezvoltarea infrastructurii 
județene de biciclete (Bike Net) 
M. 2.5. Realizare spații de parcare 
în concordanță cu fluența traficului 
și a parcului auto  
 

BRAȘOV - județ cu acces asigurat pentru 
cetățeni la transport public durabil, sigur și 
la prețuri echitabile 
• Studii și documente tehnice elaborate pentru 

construcția infrastructurii feroviare de 
transport metropolitan 

• Transport metropolitan extins în localitățile 
din Zona Metropolitană Brașov și Zona 
Făgăraș 

• Ponderea vehiculelor electrice în raport cu 
parcul de vehicule crescută la 25% de la 8%    

• Aproximativ 400 de km de piste de biciclete 
construiți 

• Număr crescut de stații de încărcare pentru 
autoturismele electrice noi construite 

• Numărul accidentelor rutiere în descreștere 
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• Gradul de confort al locuințelor din 
mediul rural este mai scăzut  

• O pondere mică a locuințelor din mediul 
rural beneficiază de instalații de apă în 
locuință, canalizare, grup sanitar în 
interiorul locuinței 

• Scăderea numărului de locuințe 
construite din surse publice 

• Gradul scăzut de acoperire cu 
rețele/servicii de canalizare în mediul 
rural a Zonelor Rupea și Făgăraș 

• Un procent semnificativ din rețelele de 
distribuție a apei, precum și rețelele de 
canalizare sunt uzate fizic și moral 
înregistrând pierderi mari 

• Infrastructura de termoficare din 
municipiile Brașov și Făgăraș sunt 
ineficiente, cu pierderi de resurse din 
rețea  

• Număr scăzut de apartamente 
conectate la sistemul central de 
termoficare  

• Costuri excesive pentru racordarea la 
rețeaua de gaze și rețeaua electrică. 

• Insuficiența surselor publice pentru 
extinderea infrastructurii de iluminat 
public stradal 

• Insuficiența spațiilor publice verzi în 
localitățile urbane din județ 

OS 3. Asigurarea 
accesului la condiții de 
locuire adecvate și 
echitabile pentru toți 
cetățenii județului 
Brașov 
 

M 3.1 Sprijinirea dezvoltării 
integrate a comunităților rurale și  
urbane 
M 3.2 Asigurarea condițiilor de 
locuire decente prin îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-edilitare 
iluminat public stradal în localitățile 
rurale și urbane 
M 3.3 Asigurarea securității în 
zonele urbane și rurale 

BRAȘOV - județ cu acces asigurat la 
condiții de locuire adecvate și echitabile 
pentru toți cetățenii săi   

• Suprafața locuibilă ce revine în medie unui 
locuitor crescută la 30 m2 (de la 21 m2)  

• Acces asigurat pentru toată populația 
urbană și rurală la serviciile de alimentare 
cu apă, canalizare și epurare, energie 
electrică, gaze naturale și iluminat stradal 

• Suprafața spațiilor verzi per capita în 
zonele urbane crescută la 10 m2/ locuitor 
(de la 7.5 m2/ locuitor) 

• Există zone montane unde rețeaua de 
telefonie mobilă și Internet nu are 
acoperire sau sunt slab acoperire.  

• Lipsa datelor și studiilor privind sectorul 
TIC la nivel de județ, localități 

• România înregistrează cea mai scăzută 
performanță pentru digitalizarea 
serviciilor la nivel urban și rural 

• Utilizare redusă de către populație a 
serviciilor publice on-line existente 

OS 4. Dezvoltarea 
comunităților urbane și 
rurale inteligente 
(SMART) prin 
digitalizare 
 

M. 4.1.Creșterea calității și 
siguranței în funcționarea rețelelor 
de telefonie mobilă și internet la 
nivelul tuturor localităților din județul 
Brașov.                                          
M. 4.2. Eficientizarea dezvoltării 
inteligente a orașelor (Smart City) și 
comunelor (Smart Village) prin 
intermediul soluțiilor digitale, a 
interacțiunilor dintre cetățeni, 
administrație publică și mediul de 
afaceri local 

BRAȘOV - județ cu comunități urbane & 
rurale dezvoltate, competitive și inteligente 
(SMART) 
• 1 strategie de digitalizare la nivelul județului 

Brașov elaborată și aprobată 
• 95% din gospodării cu acces asigurat la 

rețeaua de telefonie mobilă și internet  
• 80% din servicii publice și private digitalizate 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Disparități în dezvoltarea economică în 
raporturile: urban – rural; zona 
metropolitană și celelalte zone ale 
județului 

DS 3. Consolidarea 
și dezvoltarea 
economiei județene 

OS 1. Dezvoltarea, 
extinderea și 
diversificarea 

M 1.1. Reactivarea suprafețelor 
economice abandonate în urma 
fostelor exploatări industriale prin 
adaptarea infrastructurii și a 

BRAȘOV - județ competitiv cu 
infrastructură de afaceri dezvoltată și 
diversificată 
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• Numărul parcurilor industriale în scădere 
și neproporțional dezvoltate la nivel 
teritorial 

durabile și 
competitive 

infrastructurii de 
afaceri județene 

utilităților și respectarea 
reglementărilor de mediu.  
M 1.2. Sprijinirea dezvoltării și 
extinderii infrastructurii de afaceri 
din județ. 

• Produsul intern brut (PIB) superior față de 
media pe țară cu o creștere de 5% anual  

• Produsul intern brut per locuitor 
(PIB/locuitor) superior față de media pe țară 

• Investiții atrase pentru diversificarea 
economică a sectoarelor în declin cu 
respectarea reglementărilor de mediu. 

• Numărul mic de întreprinderi inovative  
și de clustere economice la nivel de 
județ/RDC 

OS 2. Facilitarea 
creșterii competitivității 
mediului de afaceri din 
județ 

M 2.1 Susținerea inițiativelor de 
afaceri inteligente și durabile 
M 2.2. Consolidarea și dezvoltarea 
structurilor asociative ale mediului 
de afaceri din județ 

BRAȘOV - județ competitiv cu număr 

crescut de întreprinderi inovative 

• Strat-up-uri și afaceri inovative sprijinite 

pentru dezvoltarea economiei potrivit 

domeniilor de specializare inteligentă.  

• Creșterea cu aproximativ 3% anual a 
numărului de întreprinderi 

• Investiți atrase pentru digitalizarea și 
retehnologizarea proceselor de producere în 
întreprinderi. 

• Dezvoltarea insuficientă a serviciilor de 
cercetare-dezvoltare și utilizarea redusă 
a inovației în rândul IMM-urilor 

• Centrele de cercetare și inovare din 
Brașov au infrastructură dezvoltată dar 
învechită 

 

OS 3. Sprijinirea 
cercetării, a 
transferului de 
tehnologie și 
dezvoltarea rețelelor 
informaționale pentru 
afaceri 

M 3.1  Dezvoltarea infrastructurii 
cercetare, dezvoltare și inovare 
(CDI) în județul Brașov 
M 3.2  Susținerea colaborării dintre 
mediul de afaceri și cel academic 
pentru stimularea cercetării, 
dezvoltării și inovării în rândul IMM-
uri-lor 

BRAȘOV - județ cu o infrastructură de 
cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) 
valorificată 
• Volumul cheltuielilor totale pentru activitatea 

de cercetare-dezvoltare ca pondere în PIB 
crescut cu circa 30% anual. 

• Numărul crescut al întreprinderilor 
inovatoare.  

• Investiții scăzute ale mediului privat mai 
ales în localitățile urbane și rurale din 
afara Zonei Metropolitane Brașov și 
municipiului Făgăraș 

• Lipsa unei reprezentanțe la nivel de 
județ care să poată promova potențialul 
județului și să atragă investiții 

OS 4. Promovarea și 
atragerea investițiilor 
în județul Brașov 

M 4.1 Consolidarea poziției 
județului Brașov ca locație 
preferențială pentru mediul de 
afaceri 
M 4.2 Facilitarea relaționării între 
mediul de afaceri brașovean și 
investitori străini. 

BRAȘOV - județ cu investiții noi atrase în 
sectorul economic 

• Volumul investițiilor nete ale IMM-urilor 
crescute cu 25%. 

• Soldul investițiilor străine directe (ISD) 
crescute cu circa 15%.  

• Diminuarea suprafeței totale cultivate la 
nivelul județului Brașov  

• Număr foarte mare al exploatațiilor de 
mici dimensiuni (sub 5 ha)  

• Numărul de autorizații pentru atestare a 
producătorilor agricoli a fost în scădere 
în anul 2019, comparativ cu anul 2017   

• Comasare prea lentă a terenurilor 
agricole și reticența asocierii micilor 
producători agricoli în structuri 
asociative cu rol economic  

OS 5. Creșterea 
competitivității 
sectorului 
agroalimentar 

M 5.1  Sprijinirea sectorului 
agroalimentar 
M 5.2 Dezvoltarea sectorului 
zootehnic 
M 5.3 Conservarea și dezvoltarea 
resurselor forestiere în vederea 
ameliorării condițiilor de mediu și de 
viață 

BRAȘOV - județ cu un sector agroalimentar 
competitiv și atractiv pentru investiții 
• Creșterea numărului de întreprinderi active, 

pe activități ale economiei agricultură, 
silvicultură și pescuit cu 10%. 

• Creșterea numărului de certificate produse 
bio și ecologice cu 25%.   
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• Lanțuri agroalimentare insuficiente și 
număr mic de grupuri de producători 
agricoli 

• Scăderea suprafețelor forestiere de 
regenerare 

• Unele localități au forță de muncă 
salariată extrem de polarizată în 
sectoarele economiei.  

• Depopularea zonei Rupea care 
generează insuficiența forței de muncă  

• Lipsa infrastructurii rutiere moderne și 
de transport rapid  

• Costuri mari pentru transportul 
muncitorilor pentru angajatori, în 
condițiile respectării distanțării sociale 

OS 6. Consolidarea 
forței de muncă 
competitive și 
îmbunătățirea 
accesului la locuri de 
muncă decente 

M. 6.1. Dezvoltarea unei resurse 
umane cu un nivel înalt de calificare 
și competențe adaptate la cerințele 
pieței muncii  
M. 6.2. Facilitarea participării active 
a forței de muncă pe piața muncii   
M 6.3  Integrarea pe piața muncii a 
lucrătorilor defavorizați  

 

BRAȘOV - județ cu resurse umane, 
calificate competitive cu acces asigurat la 
locuri de muncă decente 
• Creșterea ratei de ocupare a resurselor 

umane de la 56% la 60%. 
• Creșterea ratei de ocupare a femeilor de la 

66% la 80%. 
• Creșterea ratei de ocupare a tinerilor (în 

vârsta de 16-24 ani) de la 24,7% la 26%. 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Lipsa unui management profesionist 
de destinație turistică ce ar trebui să 
realizeze politica de dezvoltare a 
turismului și politica de marketing atât 
la nivel județean, cât și la nivel de 
destinație turistică zonală/locală 

• Lipsa unei strategii de dezvoltare a 
turismului sustenabil pentru Județul 
Brașov; 

• Utilizare insuficientă a mijloacelor de 
informare pentru promovare și 
marketing (oferte de cazare, activitățile 
turistice ce pot fi practicate, accesul la 
obiectivele turistice ș.a.), atât prin 
intermediul CIT-urlor, cât și prin 
afișarea de panouri de informare și 
utilizarea noilor tehnologii. 

• Valorificarea insuficientă și 
necorespunzătoare a resurselor 
turistice 

 

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

OS 1. Facilitarea 
creării cadrului pentru 
realizarea 
managementului și 
marketingului turistic 
 

M 1.1 Încurajarea înființării unor 
organizații de management al 
destinației reprezentative la nivel 
județean și local/zonal cu rol în 
administrare, protejare, informare și 
valorificare turistică sustenabilă, cu 
o atenție sporită pentru o 
coordonare a acestora și evitarea 
suprapunerii de teritorii 
M 1.2 Întărirea capacității 
administrației de a colecta, accesa 
și dispune rapid de date relevante 
în domeniul turismului pentru a 
crește gradul de informare și 
capacitatea de a acționa și a lua 
decizii informate în domeniul 
turismului 
M 1.3 Realizarea și implementarea 
unei strategii de marketing a 
Județului Brașov în domeniul 
turismului 
M 1.4 Crearea cadrului de 
cooperare inter-instituţională pentru 
creşterea numărului de parteneriate 
în domeniul turismului și 
ecoturismului, la nivel local, 
regional şi naţional 
M 1.5 Crearea unei rețele eficiente 
de centre de informare turistică 
(CIT-uri), atât prin dezvoltarea 

Politică județeană de promovare turistică 
dezvoltată 

• Două organizații de management al 
destinației (la nivel județean și local) create; 

• Un sistem GIS de colectare de date în 
domeniul turismului creat și utilizat; 

• strategie de marketing turistic dezvoltată și 
implementată la nivelul județului Brașov; 

• Minim un parteneriat în domeniul turismului 
și ecoturismului creat la nivel local; 

• rețea eficientă a centrelor de informare 
turistică; 

• platformă de promovare turistică online 
dezvoltată și îmbunătățită; 

• Un program centrat pe conștientizarea 
populației asupra valorilor naturale, istorice şi 
culturale ale județului. 
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unora noi, dar și prin modernizarea 
celor deja existente la nivelul 
județului Brașov, conferindu-le rolul 
de  promotor activ în domeniul 
turismului și sprijinindu-le să 
răspundă cât mai coerent la nevoile 
complexe ale turiștilor 
M 1.6 Creşterea gradului de 
conștientizare, apreciere şi 
cunoaștere a valorilor naturale, 
istorice şi culturale, precum și 
crearea de acțiuni de educare la 
nivelul membrilor comunităților 
locale, a autorităților locale şi a 
vizitatorilor /turiștilor, dar și a 
oportunităților de punere în valoare 
a acestora într-o manieră 
sustenabilă 
 

• Infrastructură de vizitare a obiectivelor 
turistice insuficientă sau dezvoltată 
haotic (rutieră, aeriană, feroviară și de 
cicloturism, poteci de drumeție, acces 
ecvestru sau ciclo, cabane montane, 
parcări, grupuri sanitare, utilități de 
bază, centre de vizitare tematice ș.a.) 

• Infrastructura la scară mică (centre de 
informare, marcaje turistice, servicii de 
salvamont ș.a.) și de agrement (ex. 
circuite și drumeții tematice), în special 
în zonele în care se practică turismul 
rural, sunt slab dezvoltate 

• Lipsa sau neaplicarea normelor de 
construcție în unele localități/zone 
turistice, în special în perimetrul 
parcurilor și ariilor protejate; 

• Ofertă scăzută a posibilităților de 
agrement și a programelor turistice  

• Lipsa unui GIS de monitorizare a 
infrastructurii turistice (naturală și 
edilitară); 

OS 2. Consolidarea 
infrastructurii de 
turism 

M 2.1 Crearea condițiilor pentru o 
mobilitate durabilă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de acces al 
turiștilor către destinațiile turistice și 
pentru interconectarea obiectivelor 
turistice naturale, istorice sau 
culturale 
M 2.2 Dezvoltarea de infrastructuri 
la scară mică pentru valorificarea 
atracțiilor turistice 
M 2.3 Dezvoltarea/modernizarea 
infrastructurilor de cazare pentru a 
spori calitatea serviciilor oferite 
M 2.4 Dezvoltarea sustenabilă și 
consolidarea infrastructurii turistice 
din zona colinară și din zona 
montană înaltă  

BRAȘOV - județ cu infrastructură de turism 
consolidată 

• Minim o măsură implementată pentru 
îmbunătățirea condițiilor de acces al turiștilor 
către destinațiile turistice. 

• Indicele de utilizare a capacității de cazare 
turistică aflate în funcțiune crește la 35%. 

• Numărul de turiști raportat la locuitori crește 
la 300 turiști/100 locuitori. 

• Căi de acces spre obiectivele turistice create 
și/sau modernizate/reabilitate. 

• Mijloace alternative pentru transportul turistic 
durabil în interiorul și către destinațiile 
turistice introduse. 

• Infrastructură de turism pentru petrecerea 
timpului liber (agrement) şi a utilităților 
aferente dezvoltată. 

• Structuri de cazare modernizate. 

• Un studiu elaborat la nivelul județului Brașov 
privind strategia de dezvoltare a peisajului 
montan, traseele și destinațiile turistice din 
zona de munte. 

• Obiective de infrastructură turistică din zona 
colinară și din zona montană înaltă 
modernizate. 
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• Grad scăzut de sustenabilitate în turism 
• Neadaptarea activităților și a serviciilor 

turistice oferite la dinamica schimbărilor 
apărute pe piața turistică 

OS 3. Creșterea 
gradului de 
sustenabilitate în 
turism 

M 3.1 Informarea corectă și 
încurajarea operatorilor de turism și 
a celorlalți stakeholderi din domeniu 
să participe activ la conservarea şi 
gestionarea durabilă a mediului ca 
modalitate de asigurare a unui 
turism sustenabil 
M 3.2 Promovarea, susținerea și 
certificarea turismului sustenabil 
care produce locuri de muncă 
promovează diversitatea culturală, 
produsele locale și respectarea 
tradițiilor și mediului și protejează 
patrimoniul cultural, identitatea 
culturala si profesiile tradiționale 
alături de promovarea cooperării 
interculturale și toleranței 
M 3.3 Valorificarea sustenabilă a 
potenţialului natural 

BRAȘOV - județ cu infrastructură de 
turism consolidată 

• Minim o măsură implementată pentru 
îmbunătățirea condițiilor de acces al turiștilor 
către destinațiile turistice. 

• Indicele de utilizare a capacității de cazare 
turistică aflate în funcțiune crește la 35%. 

• Numărul de turiști raportat la locuitori crește 
la 300 turiști/100 locuitori. 

• Căi de acces spre obiectivele turistice create 
și/sau modernizate/reabilitate. 

• Mijloace alternative pentru transportul turistic 
durabil în interiorul și către destinațiile 
turistice introduse. 

• Infrastructură de turism pentru petrecerea 
timpului liber (agrement) şi a utilităților 
aferente dezvoltată. 

• Structuri de cazare modernizate. 

• Un studiu elaborat la nivelul județului Brașov 
privind strategia de dezvoltare a peisajului 
montan, traseele și destinațiile turistice din 
zona de munte. 

• Obiective de infrastructură turistică din zona 
colinară și din zona montană înaltă 
modernizate. 

• Resurse umane insuficiente și/sau slab 
calificate în activități de management 
turistic, de marketing și promovare 
turistică 

 

OS 4. Dezvoltarea şi 
utilizarea eficientă a 
capitalului uman și 
adaptarea calificărilor 
la noile tendințe de pe 
piața muncii 

M 4.1 Dezvoltarea abilităţilor 
personalului din domeniul turismului 
atât la nivel de execuţie, cât şi la 
nivel de conducere 

BRAȘOV - județ cu resurse umane în turism 
adaptate la noile tendințe ale pieței muncii 
și utilizate eficient 

• Productivitatea muncii în sectorul “Hoteluri și 
restaurante” crește la 200.000 mii lei/salariat. 

• Manageri de destinație formați. 

• Participarea la cursuri de formare 
profesională pentru utilizarea noilor 
tehnologii ale informației și comunicării în 
activitatea de creare și promovare a ofertelor 
turistice. 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Lipsa unei viziuni strategice de 
dezvoltare a culturii la nivelul județului 
Brașov 

• Infrastructura pentru găzduirea 
evenimentelor și a produselor culturale 
deficitară în întreg județul 

• Diminuarea valorii istorice, 
arhitecturale şi ambientale a 

DS 5. Dezvoltarea 
sustenabilă 
integrată și unitară a 
culturii brașovene 
prin respectarea 
moștenirii trecutului 
și asigurarea de 
investiții permanente 

OS 1. Îmbunătățirea 
accesului publicului la 
conținutul cultural 
oferit de operatorii 
culturali din județul 
Brasov 

M.1.1. Dezvoltarea audienței 
publicului prin dezvoltarea unor 
instrumente/măsuri/programe de 
educare culturală a populaţiei din 
mediul urban și rural în vederea 
creșterii apetitului pentru cultură și 
conștientizării importanței culturii în 
viața comunității 

Acces crescut al publicului la conținutul 
cultural oferit de operatorii culturali din 
județul Brasov: 
• educarea culturală a populației/ mass-mediei 

locale/autorităților publice din mediul urban și 
rural în vederea conștientizării importanței 
culturii și creșterii apetitului pentru cultură; 
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obiectivelor de patrimoniu cultural 
• Ofertă culturală lipsită de creativitate și 

de performanță  

• Percepție slabă a locuitorilor județului 
cu privire la moștenirea culturală și la 
cultura vie existente la nivelul județului 
Brașov 

• Absența indicatorilor-cheie de măsurare 
a performanței în cultură 

• Subfinanțare cronică a domeniului 
cultural/proiectelor culturale la nivel local 
și județean 

 
 

în inițiativele 
culturale și artistice 
de calitate oferite 
locuitorilor și 
turiștilor 

M 1.2. Extinderea, modernizarea, 
restaurarea și renovarea 
infrastructurii de patrimoniu cultural 
material 
M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii 
pentru valorificarea patrimoniului 
cultural imaterial/intangibil 
M.1.4. Dezvoltarea unui mediu 
favorabil pentru libertatea de 
exprimare prin susținerea tuturor 
formelor culturale în mediul urban și 
rural 

• infrastructura de patrimoniu cultural material 
modernizată / restaurată / renovată și 
dezvoltată inclusiv pentru facilitatea accesului 
fizic al publicului; 

• un spațiu cultural multifuncțional dedicat 
găzduirii, conservării, restaurării și valorificării 
patrimoniului  cultural al județului 
Brașov  (colecțiile și expozițiile muzeale);  

• un spațiu cultural multifuncțional dedicat 
evenimentelor culturale nou creat organizării 
și desfășurării de evenimente culturale publice 
și private; 

• susținerea tuturor formelor culturale în mediul 
urban și rural prin organizarea de târguri, 
festivaluri culturale de artă și alte evenimente 
culturale; 

• încurajarea fiscală și financiară pentru 
protejarea și conservarea patrimoniului 
cultural; 

• digitalizarea patrimoniului cultural local; 
• minim un parteneriat multidisciplinar integrat 

dezvoltat; 
• alocări financiare dedicate culturii prin 

proiecte/programe crescute. 

• Sectoarele culturale creative sunt slab 
dezvoltate  

 

 

OS 2. Dezvoltarea 
antreprenoriatului 
cultural creativ la 
nivelul județului 
Brașov 

M 2.1 Susținerea și promovarea 
economiei creative prin valorificarea 
economică a resurselor culturale și 
creative 

Antreprenoriatul cultural creativ dezvoltat la 
nivelul județului Brașov 
• ponderea cifrei de afaceri în sectorul activități 

culturale din totalul cifrei de afaceri pe 
economie crește la 0,40%; 

• minim un parteneriat dezvoltat între operatorii 
culturali şi instituțiile de învățământ cu 
specializări “Artă şi design” pentru dezvoltarea 
unor acţiuni specifice SCC; 

• facilități fiscale acordate pentru înființarea 
și/sau dezvoltarea de start-up-uri în domeniul 
SCC; 

• minim un cluster creativ și un Hub creativ 
pentru a creşte capacitatea de a 
experimenta, inova şi de a reuşi ca 
antreprenori. 

• Promovare ineficientă în rândul 
publicului a produselor și serviciilor 
culturale 

• Lipsa de coordonare și colaborare între 
operatorii culturali la nivel local și 
județean 

OS 3. Diversificarea 
strategiilor de 
marketing și de 
promovare culturală
  

M 3.1. Modernizarea serviciilor de 
promovare și informare privind 
oferta culturală județeană prin 
utilizarea noilor tehnologii pentru 
sporirea accesului publicului la 
conținutul cultural 

Strategii de marketing și de promovare 
culturală la nivelul județului Brașov 
diversificate 
• cel puțin o practică nouă de marketing cultural 

pentru promovare și dialog cu publicul prin 
utilizarea realității virtuale adoptată; 
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 M 3.2. Derularea de acțiuni care să 
contribuie la îmbunătățirea situației 
culturii afectată de pandemia Covid 
19 
 

• un calendar anual de evenimente la nivelul 
județului Brasov diseminat prin diverse 
mijloace de comunicare; 

• cel puțin două campanii de informare (inclusiv 
în mediul on-line și prin rețelele de socializare) 
centrate pe obiectivele culturale mai puțin 
cunoscute de public realizate; 

• minim un parteneriat public-privat creat care 
să contribuie la îmbunătățirea promovării 
evenimentelor culturale. 

• Capacitate instituțională culturală 
publică și privată slabă (resurse umane 
insuficiente și necalificate în crearea 
de conținut cultural atractiv și în 
concordanță cu cerințele pieței 
culturale, lipsa de performanță a 
managementului cultural din unele 
organizații culturale și insuficiența și 
slaba calificare a resurselor umane 
pentru a dezvolta proiecte culturale și a 
accesa finanțări nerambursabile) 

 

OS 4. Dezvoltarea 
resurselor umane din 
domeniul cultural 

M 4.1. Întărirea capacității 
instituționale culturale publice și 
private prin profesionalizarea 
angajaților și îmbunătățirea 
performanței managementului 

Resursele umane din domeniul cultural de 
la nivelul județului Brașov dezvoltate 
• productivitatea muncii în sectorul activități 

culturale în creștere  
• un sistem de evaluare obiectivă a 

competențelor și responsabilităților 
managerilor și angajaților din instituțiile 
culturale creat; 

• număr crescut de participanți angajați/ 
manageri culturali la cursuri de formare 
profesională care furnizează metode 
specifice și inovatoare intervenției culturale, 
competențe de utilizare a noilor tehnologii ale 
informației și comunicării în activitatea 
desfășurată și pentru accesarea de finanțări 
nerambursabile. 

Provocări  Direcții strategice Obiective Măsuri  Ținte  

• Infrastructura și dotările precare ale 
școlilor primare și gimnaziale din județul 
Brașov; 

• Lipsa creșelor în mediul rural și în 
celelalte orașe ale județului, cu excepția 
Municipiului Brașov, Municipiului Codlea 
și a Municipiului Făgăraș; 

• Grădinițele nu dispun de spații adecvate, 
amenajările și dotările corespunzătoare 

 
 

DS 6. 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 

OS 1. Asigurarea și 
dezvoltarea unor 
medii de învățare de 
calitate în educație 
prin îmbunătățirea 
infrastructurii și 
dotărilor, utilizarea 
inovației și a noilor 
tehnologii 

M.1.1. Dezvoltarea infrastructurii 
din învățământul antrepreșcolar și 
preuniversitar 
M.1.2. Îmbunătățirea dotărilor, 
utilizarea inovației și a noilor 
tehnologii 

Brașov – județ cu acces ridicat la educație 
pentru toate mediile și categoriile sociale 

• Infrastructura școlară modernizată și dotată 
corespunzător. 

• Centre școlare inovative create pentru 
dezvoltarea competențele profesionale și 
educaționale ale elevilor. 

• Parteneriate public-private construite în 
vederea creșterii gradului de conectivitate 
pentru fiecare comunitate. 

• Număr mare de copii/ educator la 
grădinițele cu program prelungit din 
mediul urban; 

• Număr insuficient de  personal calificat 
din creșe (educatori-puericultori) 

• Învățământ preuniversitar ineficient, în 
urma căruia mulți dintre elevii formați 
obțin rezultate foarte slabe la teste care 

OS 2. Creșterea 
capitalului uman și 
capitalului relațional în 
sistemul de educație 
din județul Brașov 

M.2.1. Dezvoltarea capitalului uman 
din învățământul brașovean 
M.2.2. Dezvoltarea capitalului 
relațional în învățământul 
brașovean 

Brașov- județ în care este facilitat accesul 
la educație de calitate 

• Creșterea numărului beneficiarilor cadre 
didactice la programe de formare continua. 

• Dezvoltarea parteneriate în care sunt 
implicate unitățile de învățământ. 
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evaluează măsura în care elevii pot 
aplica cunoștințele acumulate în viața 
cotidiană; 

• Județul Brașov este reprezentat în 
clasamentul național al școlilor cu 
pondere mare a cadrelor didactice fără 
pregătire 

• Lipsa unor programe de formare 
continuă a cadrelor didactice adaptate 
noilor realități și tendințe la nivel 
european, precum programe de formare 
pentru pedagogie digitală, programe de 
formare pentru realizarea de resurse 
educaționale digitale, introducerea în 
curricula cursurilor de bază a modulelor 
de comunicare, facilitarea lucrului în 
echipă etc. 

• Rata abandonului școlar a județului 
Brașov este, pe toată perioada 2011-
2018, atât la nivel primar, cât și la nivel 
gimnazial, mai mare decât rata 
abandonului școlar a regiunii Centru și a 
României; 

• 7 din 31  dintre cele mai dezavantajate 
școli din țară (media perioadei 2016-
2019) se află în județul Brașov, toate în 
UAT-uri unde sunt prezente c comunități 
marginalizate cu pondere semnificativă a 
populației rome; 

• Scăderea dramatică a numărului de 
absolvenți de învățământ liceal 
(aproximativ 33%), scădere continuă 
înregistrată la nivelul tuturor localităților 
în care se desfășoară învățământ liceal; 

• Prezența multor comunități sărace, 
marginalizate, cu pondere mare a 
romilor, care au nevoie de măsuri 
compensatorii pentru asigurarea 
accesului la educație echitabil. 

OS 3. Asigurarea unui 
sistem de educație 
echitabil și inclusiv 
prin furnizarea de 
măsuri integrate 
elevilor care fac parte 
din grupuri 
vulnerabile, cu accent 
pe cei care fac parte 
din comunitățile roma 
sau care provin din 
familii în care nu sunt 
prezenți unul sau 
ambii părinți, în 
vederea reducerii 
fenomenului de 
părăsire timpurie a 
școlii 

M.3.1. Încurajarea copiilor din medii 
defavorizate de a participa activ la 
educația obligatorie 
M.3.2. Susținerea școlilor cu 
pondere mare a elevilor din medii 
defavorizate 

Brașov – județ incluziv, care pregătește 

capital uman pentru asigurarea 

sustenabilității 

• Realizarea unui program județean holistic de 

furnizare de servicii sociale integrate pentru 

antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din medii 

dezavantajate. 

• Lipsa unităților de învățământ de tip 
ISCED 4 (școli postliceale și școli de 
maiștri) în zona Rupea; 

• Participare redusă a adulților la programe 
de formare continuă, comparativ cu 
media UE. 

 

OS 4. Creșterea 
participării la învățare 
pe tot parcursul vieții 

M.4.1. Crearea mediului favorabil 
pentru formarea continuă 

Brașov – județ cu acces ridicat la învățare 
pe tot parcursul vieții   

• Parteneriate eficient create între toate 
părțile interesate relevante pentru învățare 
pe tot parcursul vieții (ÎPV). 
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• Infrastructură sportivă deficitară în 
special în mediul rural; 

• Distribuție disproporționată a bazelor 
sportive în urban – rural; 

• Număr scăzut de asociații și cluburi pe 
ramuri de sport și tipuri de activități 
sportive; 

• Implicarea insuficientă a comunității de 
afaceri din Brașov în susținerea 
sportivilor de performanță; 

• Lipsa unor parteneriate public‐private 
reale; 

• Populația feminină la nivel național 
participă în pondere semnificativ mai 
mică la activități sportive decât bărbații. 

 

OS 5 Încurajarea 
dezvoltării sportului 
brașovean, atât la 
nivel de performanță, 
cât și la nivel de sport 
de masă prin acțiuni 
integrate și 
complementare 
adresate populației și 
stockholderi-lor locali 

M 5.1. Creșterea numărului de 
participanți și facilitarea accesului 
acestora la programe sportive 
M 5.2. Dezvoltarea sistemului de 
selecție și identificare a elementelor 
cu potențial bio-psiho-motric pentru 
performanţă 

Brașov – județ care beneficiază de calitate 
și echitate în furnizarea serviciilor sportive 
• 1 program județean extra-școlar de sport 

creat.  
• Campanie de informare și conștientizare 

pentru dezvoltarea sportului pentru toți. 
• Baze sportive din mediul urban și rural nou 

construite sau modernizate. 
• 1 centru de pregătire sportivă cu atribuții în 

identificarea talentelor. 
• Parteneriate public-private create pentru 

sprijinirea sportului de performanță. 
• Campionate naționale/internaționale 

organizate la nivelul județului. 

• Infrastructură sanitară improprie și 
insuficientă, în special în mediul rural 

• Număr insuficient de paturi de zi pentru 
spitalizarea persoanele cu boli cronice  

• Număr scăzut al cadrelor medicale şi 
personalului medical și auxiliar sanitar 
pentru unele specializări medicale din 
județ, mai ales în secțiile de terapie 
intensivă, comparativ cu nevoile 
medicale ale locuitorilor  

• Insuficiența echipamentelor medicale de 
înaltă performanță destinate 
investigațiilor 

• Utilizare slabă și ineficientă a noilor 
tehnologii în sistemul de sănătate 

• Grad scăzut de digitalizare a serviciilor 
medicale  

• eficiență economică scăzută în serviciile 
de sănătate 

OS 6. Creșterea 
accesului egal și în 
timp util la servicii de 
sănătate calitative, 
sustenabile și la 
prețuri accesibile 

M.6.1 Modernizarea, dezvoltarea și 
dotarea unităților sanitare 
M. 6.2 Asigurarea accesului 
populației la servicii sanitare 
diversificate și de calitate 
M.6.3 Creșterea performanței 
sistemului județean de sănătate 
M 6.4.Digitalizarea serviciilor și 
activităților medicale și 
implementarea soluțiilor SMART în 
activitatea medicală 

BRAȘOV - județ  cu acces la servicii 
sanitare de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile 
• 1 spital clinic regional construit 
• Infrastructură sanitară dezvoltată prin 

extinderea, modernizarea și dotarea unităților 
sanitare 

• Servicii sanitare diversificate calitative 
asigurate cetățenilor 

• rata ridicată de decese cauzate de boli   
• indicele de malnutriție a copiilor în 

vârsta de 0-2 ani la 100 de locuitori 
peste media națională 

• îmbătrânirea demografică a populației, 
mai ales în mediul rural  

• creșterea numărului îmbolnăvirilor 
cauzate de factorii de risc: fumatul, 
alcool, consumul de droguri și mediu 
poluat 

OS 7. Îmbunătățirea 
stării de sănătate a 
locuitorilor județului 
Brașov  

M. 7.1 Promovarea unui stil de viață 
sănătos - educație pentru sănătate 
M. 7.2 Supravegherea stării de 
sănătate a populației 
M. 7.3 Prevenirea și combaterea 
bolilor 

BRAȘOV - județ cu o populație sănătoasă 
• Speranța de viață la naștere peste media 

națională și UE  
• Rata persoanelor care au boli 

cardiovasculare descrescută 
• Rata persoanelor cu probleme de obezitate în 

scădere   
• Rata deceselor cauzate de boli scăzută 
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• creșterea numărului de zile de internare 
şi implicit a costurilor per pacient 

• nevoile reale nu sunt identificate în 
totalitate la nivelul de comunităților 
(serviciile sociale existente acoperă doar 
32% din necesarul de servicii sociale la 
nivelul județului) 

• dezvoltarea și diversificarea serviciilor 
sociale nu este centrată pe nevoile reale 
identificate la nivelul județului Brașov și 
nu este corelată cu resursele disponibile 
(o prezență slabă la nivelul județului a 
serviciilor sociale de tip îngrijiri la 
domiciliu, centre de tip Respiro, centre 
de zi destinate copiilor și persoanelor cu 
dizabilități si o slabă acoperire spațială a 
furnizorilor de servicii sociale, în special 
în zona rurală) 

• capacitate instituțională redusă (pondere 
redusă a personalului de specialitate 
calificat în domeniul asistenței sociale în 
primării și servicii publice de asistență 
socială (SPAS-uri) din zona rurală și a 
orașelor mici; nu sunt suficiente 
acțiuni/programe/campanii pentru 
rezolvarea problemelor sociale 
identificate și eficienţa scăzută a 
colaborării între serviciile de prevenţie, 
identificare şi intervenţie timpurie) 

OS 8. Dezvoltarea de 
servicii sociale, 
integrate, orientate 
spre promovarea unui 
trai independent în 
comunitate  

M. 8.1  Corelarea serviciilor sociale 
cu nevoile grupurilor vulnerabile 
pentru creșterea gradului de 
satisfacere a nevoii de servicii 
sociale 
M.8.2  Creșterea accesului 
beneficiarilor la servicii sociale 
integrate 
M. 8.3 Accelerarea tranziției de la 
servicii de îngrijire rezidențiale la 
servicii comunitare 

BRAȘOV - județ cu servicii sociale 
dezvoltate, integrate, orientate spre 
promovarea unui trai independent în 
comunitate 
• Creșterea numărului de servicii sociale de la 

114 la 354. 
• Ponderea cheltuielilor publice pentru sectorul 

asistență socială crescut de la 8% la 12%  
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CADRUL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

Structura pentru implementarea strategiei 

Pentru a avea o dezvoltare coerentă este necesară implicarea tuturor actorilor locali la 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Mecanismul de 

implementare trebuie să fie asigurat de către: 

• Administrația Judeteană – prin Consiliul Județean si instituțiile aflate în subordinea 

acestuia, care trebuie să planifice metodologia și pașii de urmat pentru implementarea 

măsurilor și acțiunilor stabilite prin Planul Acțiuni de la nivel Județean, concentrându-

se pe capacitarea din perspectivă instituțională, logistică, financiară tuturor celor 

implicați; 

• Administrațiile Locale - prin Instituția Primăriilor și Consiliile Locale, care trebuie să-și 

planifice dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex 

necesar pentru Planul Acțiuni de la nivel Județean; 

• Comunitatile Locale - cetățeni și societatea civilă (ONG, actori principali ai dezvoltării 

locale) prin implicare, atitudine și participare activă; 

• Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, drept suport financiar și logistic 

(informații și tehnologii moderne). 

Planul de acțiune pentru implementarea strategiei 

Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 

reprezintă un pachet de măsuri și idei de proiecte capabile să genereze schimbări la nivel de 

comunități, contribuind la atingerea unor standarde specifice societăților moderne, în care 

principiul durabilității devine punctul forte al comunităților în care intervin/ (Anexa. Planul 

Acțiune pentru implementarea Strategiei Județene de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov) 

Scopul Planului de acțiune constă în stabilirea principalelor măsuri și proiecte necesare fazei 

de planificare și implementare a dezvoltării durabile, astfel încât procesul de dezvoltare să 

poată fi evaluat continuu prin indicatorii de dezvoltare durabilă (infrastructură, social, mediu 

și economie) selecționați ca relevanți pentru județul Brașov.  

Planul de Acțiune vizează intervenții la nivel județean, dar și local (care însă contribuie și la 

dezvoltarea județeană), drept pentru care măsurile, proiectele, numărul acestora și 

prioritizarea lor, precum și mecanismele instituționale de aplicare trebuie să țină cont de 

interesele comunităților din județul Brașov. 

Principii și condiții pentru realizarea obiectivelor și măsurilor Strategiei: 

• Dezvoltarea Durabilă trebuie realizată în așa fel încât schimbările să poată fi 

observabile sub toate aspectele vieții (economic, social, cultural, arhitectural și de 

mediu). 

• Implicarea autorităților publice județene, locale și instituțiilor publice  deconcentrate 

în dezvoltarea locală prin resurse alocate eficient, în paralel cu o proiecție financiară 

realistă în vederea realizării investițiilor stabilite în Planul Județean de Acțiune. 

• Realism în evaluarea resurselor financiare, umane, logistice, etc. existente și eventuale 

soluții pentru obținerea de fonduri. 

• Un grad mai mare de implicare a populației în tot ceea ce ține de comunitate și de 

deciziile publice și un amplu proces de conștientizare publică, de mediatizare a 

drepturilor, obligațiilor și oportunităților cetățeanului în comunitate, dar și de 

consultare a locuitorilor. 

• Armonizarea reglementărilor autorităților și instituțiilor publice cu cele ale partenerilor 

implicați în realizarea proiectelor. 

• Principiul implicării tuturor factorilor interesați și accentuarea necesității și încurajarea 

încheierii de parteneriate public-private. 



 

 

• Management eficient centrat pe dezvoltare durabilă dublat de un proces eficient 

decizional și de direcționarea și întărirea capacității instituționale, astfel încât să facă 

față procesului de dezvoltare durabilă și cerințelor populației/comunităților. 

• Proiectarea de acțiuni care nu pot fi realizate doar de mediul privat, care să nu lezeze 

tradițiile, baza și/sau mediul cultural existente în comunitate, sau care se găsesc în raza 

lor de implementare. 

Portofoliul de proiecte 

În scopul realizării obiectivelor, măsurilor și acțiunilor Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Brașov, au fost identificate și dezvoltate fișe proiect cu sprijinul GL si GLS, care fac 

parte din Portofoliul de proiecte al strategiei (Anexa. Portofoliul de proiecte al Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov).   

Prioritizarea proiectelor. În scopul prioritizării investițiilor pentru proiectele din Lista 

proiectelor prioritare (Anexa Lista proiectelor prioritare) se va ține cont de următoarele criterii: 

• Oportunitatea și necesitatea proiectului în contextul strategic județean, regional, 

național/sectorial, identificându-se în acest context contribuția rezultatelor proiectului 

la realizarea țintelor locale, județene, regionale și naționale.  

• Justificarea socio-economică a proiectului - aria de acoperire a necesității investiției 

(localitate aparținătoare municipiului/orașului/comunei/satului, grup țintă/ 

beneficiari).  

• Maturitatea proiectului – existenta SF/DALI, PT, deviz de cheltuieli, etc. 

• Sursa de finanțare identificată.   

• Eficiența cost beneficiu a investiției.   

• Impactul investiției - principii transversale: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, 

protecția mediului, elemente de inovație, inovare socială. 

• Sustenabilitatea investiției. 

• Parteneriate create.  

Instrumente de finanțare  

Oportunitățile de finanțare mai jos prezentate prezintă principiile directoare după care se vor 

ghida autoritățile naționale în elaborarea apelurilor și selecția proiectelor. Este important însă 

de precizat faptul că, până la momentul elaborării prezentei Strategii, aceste Programele de 
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Finanțare nu sunt aprobate la nivelul forurilor de decizie europene și deci nu sunt definitive, 

ele putând suferi modificări în funcție de propunerile formulate de autoritățile Europene. 

 

FONDURILE UNIUNII EUROPENE, PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 

POLITICA DE COEZIUNE concepută pentru sprijinirea regiunilor rămase în urmă să 

recupereze decalajul economic și social față de cele mai dezvoltate regiuni ale Uniunii 

Europene, respectiv diversificarea economică a regiunilor confruntate cu probleme de 

restructurare economică și crearea de noi locuri de muncă. Politica de coeziune acționează 

prin intermediul Fondurilor Structurale:  

 Fondul de Coeziune (FC) vizează reducerea disparităților economice și sociale prin 

investiții în domeniul mediului și al rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) în 

domeniul infrastructurii de transport. 

 Fondul Social European (FSE+) plus principalul instrument financiar al investițiilor în 

capitalul uman și un factor esențial pentru consolidarea coeziunii sociale, îmbunătățirea 

echității sociale și pentru creșterea competitivității în Europa. Aceste investiții sunt 

importante: a). pe termen scurt, pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în 

special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie; b). pe termen mai lung, ca parte a 

strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o 

societate favorabilă incluziunii. Politica agricolă comună are rolul de a asigura fermierilor 

un standard de viață rezonabil, iar consumatorilor produse agricole de calitate la prețuri 

rezonabile. Politica agricolă comună dispune de un set de reguli și mecanisme ce 

reglementează producția, comerțul și procesarea produselor agricole, un accent sporit 

punându-se pe dezvoltarea rurală. 

Programe operaționale: 

• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) urmărește să valorifice 

potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 

competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca 

piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe 

inovare socială. 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS). Programul are o 

importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum ar fi: creșterea accesului 

la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității serviciilor sociale, 

reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea 

capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației 

vulnerabile și creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile 

sociale ale comunității într-un mod participativ. 

 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmărește consolidarea coeziunii 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente 

între regiunile acesteia. Obiectivul FEDR este consolidarea coeziunii economice, teritoriale 

și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor de dezvoltare dintre 

regiunile sale, concentrând investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. 

Programe operaționale: 

• Programul Operațional Regional (POR) Centru va finanța proiectele de dezvoltare 

și modernizare din mediul urban, depuse de autoritățile publice locale din orașe și 

municipii, precum și de mediul privat sau unitățile prestatoare de servicii pentru 

populație. Pentru mediul rural se vor finanța proiecte pentru dezvoltarea turismului 
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balnear și balneoclimatic, dar și investițiile pentru acces egal la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație. 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) definește strategia de 

dezvoltare durabilă a țării corespunzătoare obiectivelor tematice și priorităților de 

investiții din cadrul Politicii de Coeziune a UE, asumate prin Acordul de Parteneriat 

2021-2027 care acoperă domeniile energie (eficiență energetică, regenerabile, 

transport energie) și mediu (deșeuri, apă/apă uzată, biodiversitate, situri contaminate, 

aer, riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră). 

• Programul Operațional Transport (POT). Principala provocare a programului 

reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a 

României, adaptată inclusiv utilizării duale și asigurând în același timp atingerea 

obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate 

durabilă și sigură.  

• Programul Operațional de Sănătate (POS). Programul tinde să finanțeze necesitățile 

domeniul sănătății în scopul îmbunătățirii accesibilității, eficacității, eficienței și 

rezilienței sistemului de sănătate. Viziunea strategică a programului operațional: O 

națiune cu oameni sănătoși și productivi prin acces la servicii preventive, de urgență, 

curative și reabilitare de calitate.   

• Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) Acest Program Operațional propune măsuri în domeniile 

cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, 

finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de 

ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național, 

are ca scop îmbunătățirea competitivității și susținerea inovării, promovarea 

investițiilor ecologice, adaptarea la schimbările climatice și un răspuns proactiv la 

potențiale riscuri, asigurarea accesibilității persoanelor și conectivității orașelor, 

dezvoltarea serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățenilor săi.   

 

 Fondul pentru Tranziție Justă  (FTJ) este un element cheie al Pactului Verde European. 

Acesta este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă, care urmărește să 

atenueze, în regiunile și industriile cele mai afectate, costurile socio-economice generate 

de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. FTJ poate finanța o 

gamă largă de activități menite în principal să diversifice economia și să ajute lucrătorii să 

se adapteze pe o piață a forței de muncă în schimbare. FTJ va sprijini adaptarea la tranziția 

către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 

Programe operaționale:  

• Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) vizează priorități precum creșterea 

gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă 

pentru mediul de afaceri, respectiv investiții în înființarea, dezvoltarea și 

operaționalizarea incubatoarelor de afaceri. O altă prioritate privește acțiunile de 

prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de 

creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.  

         

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sprijină politica 

europeană în domeniul dezvoltării rurale, finanțând în acest sens programe în statele 

membre și în regiunile Uniunii. Acestea sunt elaborate în comun de Comisia Europeană 

și de statele membre, ținând cont de orientările strategice privind politica de dezvoltare 

rurală adoptate de Consiliu și de prioritățile stabilite în planurile naționale strategice. 

• Programul Național Strategic (PNS) - program prin care se acordă fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea 
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economico – socială a spațiului rural din România. Acesta are menirea să sprijine 

Grupurile de Acțiune Locală. 

 

 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) o modalitate sustenabilă 

și eficientă de a investi în creșterea și dezvoltarea oamenilor și a întreprinderilor din 

sectoarele pescuitului și acvaculturii și pentru a sprijini Politica Maritimă Integrată. 

Acestea pot sprijini o gamă largă de obiective de dezvoltare în beneficiul unei game 

extinse de destinatari, cu potenţial de reutilizare a fondurilor pentru alte investiţii. 

• Programul operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 

 

PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) este documentul strategic ce stabilește 

prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, 

corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană. PNRR este structurat 

pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni:  

I. Tranziția verde:  

1. Sistemul de management al apei;  

2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea; 

3. Managementul deșeurilor 

4. Transport sustenabil 

5. Fondul pentru Valul renovării 

6. Energie 

II. Transformare digitală: 

7. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale  

III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii: 

8.  Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 

9.  Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 

IV. Coeziune socială și teritorială: 

10. Fondul local pentru tranziție verde și digitală 

11. Turism și cultură 

12. Sănătate 

V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională:  

13. Reforme sociale 

14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității 

partenerilor sociali 

VI. Politici pentru noua generație: 

15. România Educată 

 

FONDURI GUVERNAMENTALE 

Fondurile alocate de la Guvern prin intermediul Ministerelor Finanțelor Publice, pentru 

stimularea unor anumite categorii de întreprinderi. Accesarea acestora se realizează prin 

intermediul programelor sectoriale și sunt destinate în special stimulării întreprinzătorilor 

tineri și susținerii meșteșugarilor.  

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (PNDL-3) este coordonat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În cadrul programului se pot realiza obiective 

de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, 

reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, 

schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se 

încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: a) alimentări cu apă și 

stații de tratare a apei; b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv 

canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale; c) drumurile publice clasificate și 

încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de 
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interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, 

precum și variante ocolitoare ale localităților; d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, 

inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, 

inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

Parteneriatele public-private reprezintă o modalitate de introducere a managementului 

privat în serviciile publice pe calea unei legături contractuale pe termen lung între un operator 

și o autoritate publică. Parteneriatul public-privat asigură serviciul public în mod parțial sau în 

totalitate, pe baza fondurilor private atrase și făcând apel la know-how-ul sectorului privat.  

Programe de creditare, deși sunt ușor de obținut pentru a finanța anumite proiecte de 

investiții, prezintă un mare dezavantaj, și anume plata dobânzilor. Rambursarea acestora se 

asigură de la bugetul local sau bugetul de stat, după caz, incluzând și costurile acestor sume, 

acestea fiind și motivele pentru care nu se recomandă contractarea creditelor pentru 

dezvoltarea locală.  

Bugetele locale se formează din sume și cote defalcate din impozitul pe venit și T.V.A., 

impozite locale (impozit pe clădiri, terenuri, mijloace de transport), taxe (în special pentru 

autorizații) și alte vărsăminte. Utilizarea fondurilor publice locale se face de către singurul 

ordonator principal al fiecărui buget local și de către ordonatorii de credite de subordine.  
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METODOLOGIA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV – 

2021-2030 
 

Monitorizarea eficienței și evaluarea acțiunilor sunt condiții de bază și necesare 

pentru gestionarea corectă și eficientă a strategiilor de dezvoltare. În acest scop, 

prezenta metodologie de monitorizare și evaluare asigură procesul de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2021-2030 

(SDDJBV – 2030) prin stabilirea sistemului și mecanismelor de monitorizare și 

evaluare, rolul structurilor și / sau entităților implicate în monitorizare și evaluare, 

indicatorii de măsurare a progresului și rezultatelor, planului de monitorizare și 

evaluare.  

Prin monitorizare înțelegem procesul continuu de supraveghere, colectare și 

analiză a evoluției indicatorilor prin intermediul cărora este măsurat progresul 

Strategiei în conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate. În viziunea lui 

Adrian Miroiu, citându-l pe William N. Duun, monitorizarea îndeplinește patru 

funcții: 1 

1. Concordanță: presupune că monitorizarea poate determina daca 

obiectivele / acțiunile care se aplică sunt conforme cu documentele de 

politici de nivel superior (regional, național sau european);2 

2. Auditare: monitorizarea permite să se determine dacă resursele și serviciile 

care vizau un anumit grup țintă au ajuns efectiv la acesta. Cu alte cuvinte, 

dacă resursele preconizate pentru anumite proiecte au ajuns să fie 

consumate spre realizarea obiectivelor proiectelor; 

3. Contabilizare: monitorizarea produce informații folositoare în 

contabilizarea schimbărilor economice și sociale care rezultă în urma 

implementării unei strategii;  

4. Explicație: monitorizarea furnizează de asemenea informații care ajută la 

explicarea diferențelor în efectele unor obiective strategice, cum ar fi 

delimitarea efectelor obiectivelor culturale, de asistență socială, 

economice, de mediu etc.  

În acest sens monitorizarea va asigura sistematic structurile responsabile cu 

informația privind realizarea Planului de acțiuni și va ajuta la identificarea 

problemelor în realizarea SDDJB – 2030.  

Un alt concept aplicat în metodologie este evaluarea, care va stabili printr-o analiză 

riguroasă nivelul de realizare a obiectivelor planificate și contribuția acestora la 

atingerea scopului final al Strategiei. Corneliu Russu în lucrarea Management 

strategic (1991) identifică obiectivul general al evaluării strategiei drept 

„determinarea gradului în care strategia răspunde mai multor cerințe, 

                                                           
1 Miroiu Adrian. Introducere în analiza politicilor publice. Editura Punct, București, 2001, p. 169 
2 Interpretare și adaptare de autor 



preponderent de ordin cantitativ”3. Astfel, putem menționa că evaluarea 

implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a țintelor 

propuse inițial cu situația dezvoltării județului la diferite momente, totodată se 

bazează în primul rând pe informațiile privind datele colectate în cadrul procesului 

de monitorizare. Pentru acesta trebuie urmărită evoluția indicatorilor de evaluare 

și a stadiului la care aceștia se află în funcție de țintele stabilite în cadrul 

obiectivelor specifice. Evaluarea finală se concentrează pe rezultate și pe impactul 

pe termen lung al strategiei și servește temei pentru elaborarea agendei 

următorului ciclu de programare strategică.  

În context, conceptele respective luate în ansamblu stabilesc următorul sistem de 

monitorizare și evaluare pentru prezenta metodologie. Acesta cuprinde entitățile 

implicate în procesul de monitorizare și evaluare și rolurile acestora. Consiliul 

Județean Brașov prin atribuțiile privind dezvoltarea economico-socială (Legea 

administrației publice locale, nr. 2015 din 23.04.2001), va monitoriza și evalua 

procesul de dezvoltare la nivel județean fie prin structurile proprii fie prin 

parteneriatul Consiliul Județean - ADDJB, care vor întocmi rapoartele de 

monitorizare și evaluare și prezenta respectivele documente autorității 

deliberative.  

Entitatea respectivă va evalua periodic acțiunile necesare a fi realizate pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Brașov 2030. Monitorizarea și evaluarea periodică va reflecta documentarea și 

analiza valorii indicatorilor de monitorizare conform unui calendar stabilit și 

aprobat prin Metodologia de monitorizare a SDDJB – 2030. 

Alt element al sistemului reprezintă mecanismul de monitorizare și evaluare, care 

reprezintă totalitatea metodelor și instrumentelor utilizate în procesul de 

monitorizare și evaluare. În scopul dinamizării procesului de monitorizare 

propunem următoarele instrumente de colectare a datelor: comunicatele 

statistice, întâlnirile grupurilor de lucru, planurile de activitate și rapoartele anuale 

întocmite de structurile implicate în realizarea anumitor obiective stipulate în 

SDDJB – 2030, alte componente identificate în procesul de lucru. 

În privința evaluării atragem atenție că acestea se folosesc în numeroase domenii 

și răspund unui număr mare de întrebări privind modul în care „funcționează” 

intervențiile sau soluțiile propuse într-o politică publică.4 În context, pentru a 

diversifica informațiile care vor sta la baza elaborării acestor rapoarte este 

necesar de a diversifica și metodele folosite la evaluarea. Cele mai recomandate 

metode de culegere a datelor pentru evaluare politicilor publice găsite în 

literatura de specialitate sunt grupate în Tabelul 1 de mai jos. 

                                                           
3 Russu Corneliu. Management strategic, Editura All Beck, Bucuresti, 1999, pag. 337 
4  Sandra Briggs, Baiba Petersone, Karlis Smits. Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice 
și evaluarea impactului. Secretariatul General al Guvernului României. București, 2006.  p.133 



Tabelul 1. Metodele folosite la monitorizare și evaluarea5 

Metode calitative Metode cantitative 

• Diagrama de punctaj ponderat 

• Discuții cu focus grupuri 

• Interviuri 

• Metodele experților 

• Analiza de text 

• Analiza de documente 

• Analiza legislativă 

• Studii de caz 

• Analiza datelor secundare 

• Articole din mass-media 

• Jurnale 

• Analiza statistică 

• Cercetare reprezentativă 

• Analiza datelor secundare 

• Analiza cost-beneficiu 

 

Totodată, cu toate că am prezentat mai multe metode atât calitative cât și 

cantitative, lăsăm la latitudinea evaluatorilor să identifice și aplice acele metode 

care consideră că pot să răspundă mai prompt și mai complex necesităților 

evaluării. 

Rezultatele acțiunilor trebuie monitorizate și evaluate periodic după încheierea 

anumitor activități sau termeni. Pentru a fi posibilă realizată această activitate, 

este necesar stabilirea unor indicatori corespunzători, care să prezinte o valoare 

numerică. În acest context indicatori reprezintă instrumente de analiză 

elementară utilizate pentru a compara activități similare. 

Ca parte a sistemului de monitorizare a SDDJB – 2030, au fost adoptați indicatori 

de monitorizare și evaluare pentru fiecare dintre obiectivele strategiei, sarcina 

cărora este de a indica schimbările socio-economice care au avut loc pe măsura 

înaintării realizării obiectivelor. Valorile de referință au fost definite pentru 

indicatori la perioada inițială de programare, iar valorile țintă au fost estimate, 

luând în considerare tendințele regionale și cele asumate la nivel național.  

Valorile indicatorilor se vor obține din date statistice oferite de Direcția Județeană 

de Statistică Brașov și bazele de date statistice TEMPO-Online și eDEMOS, care 

dau posibilitatea de a accesa o gama largă de informații oferite de Institutul 

Național de Statistică. Rolul principal al statisticii este acela de a furniza date 

răspunzând întrebărilor legate analiza problemei precum și de planificarea pe 

termen lung.6 

Rezultatele acțiunii de monitorizare și evaluare se vor centraliza în rapoarte 

periodice, care vor evidenția stadiul privind implementarea SDDJB – 2030 și vor 

propune recomandări pentru eficientizarea implementării acesteia.  

                                                           
5 Idem 
6 Ibidem. p. 54 
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Monitorizarea și evaluarea realizării planului de acțiuni a SDDJB – 2030 presupune 

realizarea a 3 tipuri de rapoarte elaborate conforma calendarului stabilit mai jos: 

1. Raport anual de progres - se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor reflecta evoluția principalilor indicatori de produs și 

eficiență inclusiv cei de ieșire (outputs) care reflectă rezultatele imediate; 

2. Raport de evaluare intermediară - acțiunile de evaluare a implementării 

SDDJB – 2030 se vor realiza în anul 2024 și respectiv 2027, în strânsă 

corelare cu necesitatea de actualizare a documentului de politici, estimativ 

din 3 în 3 ani, ca rezultat al modificării contextului economico-social.  

3. Raport de evaluare finală – va fi elaborat la sfârșitul perioadei de 

programare și va cuprinde: situația și evoluția socioeconomică a Județului 

Brașov; realizările obținute în procesul de implementare a SDDJB-2030, 

cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor 

stabilite; comparația valorilor inițiale și țintele finale cu valorile atinse la 

sfârșitul perioadei de realizarea a Strategiei; probleme întâmpinate în 

procesul de implementare a SDDJB-2030 și recomandările privind 

îmbunătățirea procesului de elaborare și implementare a Strategiei pe 

perioada următoare de programare. 

Rapoartele vor fi înaintate autorității deliberative județene spre dezbatere și 

înregistrare a progresului atins în implementarea SDDJB – 2030 și identificarea și 

confirmarea recomandărilor pentru eficientizarea implementării acesteia. 
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LISTA INDICATORILOR DE MONITORIZARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV 2021-2030 

Viziunea: Județul Brașov în 2030 va deveni un județ sustenabil, inteligent, echitabil și atractiv pentru locuitori, investitori și turiști. 

Obiectivul general: Utilizarea eficientă și echilibrată a resurselor materiale și umane cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, în vederea creșterii 
calității vieții locuitorilor județului Brașov în mod sustenabil și inteligent 

Rezultate propuse Indicator de rezultat (outcom) U.M. Sursa 
datelor 

Anul de 
bază 

Valoarea de bază Ținte 2030 Ob. 
Naț. 

Județul Brașov -  județ 
sustenabil, inteligent, echitabil 
și cu grad ridicat al calității vieții 
locuitorilor săi. 

Produsul intern brut (PIB) Mil. lei INS 2017 28.965,2 o creștere de 
5% anual 
(Prognoza 

pentru RDC 
4,9%/an 2021-

2024) 

O.N.9 

Produsul intern brut per locuitor 
(PIB/locuitor) 

Lei/locuit
or 

INS 2017 45.726 +5% anual O.N.9 

Rata riscului de sărăcie sau 
excluziune sociala (AROPE)- nivel 
regional 

% INS 2019 24,4 21 
(Media UE 
21,1-2019) 

O.N.1 

Emisii de gaze cu efect de seră, 
inclusiv LULUCF (echivalent CO2) 
(EGES) - nivel național 

Mii 
tone/an 

INS 2018 91.656,49 63.595,16 
(-30%) 

O.N.13 

Numărul populației după domiciliu la 
1 iulie 

Persoane  INS 2019 636912 - O.N.11 

Rata sporului natural al populației 
rezidente pe medii de rezidenta 

% INS 2019 -0,1 Spor natural 
pozitiv 

O.N.11 

Raportul de dependență 
demografică 

Persoane  INS 2019 52,8 - O.N. 

Indicele de îmbătrânire demografică Persoane INS 2019 106,2 - O.N. 

Rata șomajului 
 
 
 
 

% INS 2019 2 2 O.N.9 



Direcția strategică 1.  ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE  

Rezultate propuse Indicator de rezultat (outcom) U.M. Sursa 
datelor 

Anul de 
bază 

Valoarea de bază Ținte 2030 Ob. Naț. 

Obiectivul specific 2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirii riscurilor și rezilienței în fața dezastrelor 

 BRAȘOV - județ adaptat și 
care contribuie la atenuarea 
schimbărilor climatice 

Ponderea suprafeței pădurilor din 
totalul fondului funciar   

% INS  2019 37,74  38,12  O.N. 

Obiectivul specific 3. Promovarea tranziției către o economie circulară 

 BRAȘOV - județ curat cu un 
management integrat al 
deșeurilor 

Rata de reciclare a deșeurilor 
municipale 

%  Comisia 
European
ă  

2019 14,0 30 O.N. 

Obiectivul specific 4. Protecția naturii și conservarea biodiversității, asigurarea conectivității ecologice, remedierea siturilor degradate/abandonate 

 BRAȘOV - județ cu o 
biodiversitate adecvată, 
coridoare ecologice bine 
definite, spații 
degradate/abandonate 
reabilitate, ape și soluri 
protejate  

Ponderea suprafeței ariilor protejate 
din totalul suprafeței județului   

% INS  2019 57 57,19 O.N. 

Direcția strategică 2. CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE 

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea infrastructurii de transport durabil și conectat direct la rețeaua TEN-T 

 BRAȘOV - județ conectat 
direct la rețeaua TEN-T.  

 Infrastructura de transport 
dezvoltată și cu grad crescut 
de siguranță în trafic. 

Ponderea drumurilor publice 
modernizate  

% INS 2019 62 90 O.N.9/11 

Ponderea liniilor de cale ferată 
electrificate 

% INS 2019  52,1 53,3 O.N. 9/11 

Persoane accidentate în accidente de 
circulație rutieră cauzatoare de 
vătămări corporale 

persoane INS 2019 1201 0 O.N. 9/ 
11 

Rata mortalității prin accident rutier % INS 2019 7 0 O.N. 9/ 
11 

Accidente vehicul-animal înregistrate 
anual 
 

Număr ICAS 
Brasov 

2019 118 0 O.N.15 

Obiectivul specific 2. Asigurarea accesului facil al cetățenilor județului la transport public durabil și sigur, la prețuri echitabile 
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 BRAȘOV - județ cu acces 
asigurat pentru cetățeni la 
mobilitate durabilă, sigură și 
la prețuri echitabile. 

Ponderea vehiculelor electrice în raport 
cu parcul de vehicule   

% DJSB 2019 8 25 O.N.9 

Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului cetățenii județului la transport public sigur, durabil și la prețuri echitabile 

 BRAȘOV - județ cu acces 
asigurat la condiții de 
locuire adecvate și 
echitabile pentru toți 
cetățenii săi.  

 
 
 
 
 
 

Ponderea populației urbane și rurale 
 

% INS 2019 urban rural urban rural O.N.11 
  73 27 70 30 

Suprafața locuibilă ce revine în medie 
pe un locuitor 

m2 INS 2019 20,8 30 O.N.11 

Ponderea populației deservite de 
sistemul public de alimentare cu apă  

% INS 2019 86  
  

100 O.N.6 

Ponderea populației conectată la 
sistemele de canalizare si epurare 

% APM 2019 74 100 O.N.6 

Rata de conectare a locuințelor la 
rețelele centralizate de încălzire termică 

% INS 2019 5 
 

20 O.N.11 

Suprafața spațiilor verzi per locuitor din 
mediile urbane 

m2/per 
locuitor 

DJSB  2019 7,5  10 O.N.11 

Obiectivul specific 4. Dezvoltarea comunităților urbane și rurale inteligente (SMART) prin digitalizare 

 BRAȘOV - județ cu 
comunități urbane & rurale 
dezvoltate, competitive și 
inteligente (SMART)  

Ponderea gospodăriilor cu acces la 
internet (RDC) 

%    INS 2019 76,2  95 O.N.9 

Ponderea persoanelor în vârstă de 16-
74 ani care folosesc sau au folosit 
vreodată internetul  (RDC) 

%   INS 2019  82,2 100 O.N.9 
 

Direcția strategică 3. CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE DURABILE ȘI COMPETITIVE 

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri județene    
Obiectivul specific 2. Facilitarea creșterii competitivității mediului de afaceri din județ 

 BRAȘOV - județ competitiv cu 
infrastructură de afaceri 
dezvoltată și diversificată 

 BRAȘOV - județ competitiv cu 
cele mai multe întreprinderi 
inovative 

Valoarea Adăugată Brută (VAB) la nivel  
de județ    

Mil.lei INS 2017 26199,8 +5% anual O.N.9 

Întreprinderi mici şi mijlocii  (IMM) per 
1000 de locuitori 
 

IMM/ 
1000 de 
locuitori 

INS 2019 46,2 +3% anual O.N.9. 

Obiectivul specific 3. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea rețelelor informaționale pentru afaceri 

 BRAȘOV - județ inteligent 
cu o infrastructură de 

Cheltuieli totale pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare ca pondere in PIB 

% INS 2018 0,09 30% anual 
(ținta națională 
2030). 

O.N.9 
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cercetare, dezvoltare, 
inovare (CDI) valorificată de 
către mediul de afaceri 

Salariații din activitatea de cercetare-
dezvoltare 

Număr  INS 2018 1691 1700 O.N.9. 

Ponderea întreprinderilor inovatoare în 
totalul întreprinderilor active (RDC) 

Număr  INS 2018 0,64 - O.N.9. 

Obiectivul specific 4. Promovarea și atragerea investițiilor în județul Brașov 

 BRAȘOV - județ cu cele mai 
multe investiții atrase 
sectorul economie 

Investițiile nete proprii ale IMM-urilor Milioane lei INS 2018 2788,0 3500,0 O.N.9 

Soldul investițiilor străine directe (ISD) 
 

Milioane 
euro 

BNR 2019 2.581 3.000 O.N.9 

Obiectivul specific 5. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar 
 BRAȘOV - județ cu un 

sector agroalimentar 
competitiv și atractiv pentru 
investiții 

Ponderea suprafeței cultivate cu 
principalele culturi din totalul fondului 
funciar   

% INS  2019 13 16 O.N. 

Întreprinderi active, pe activități ale 
economiei agricultură, silvicultură și 
pescuit 

Număr  DSJB 2019 497 550 O.N. 

Obiectivul specific 6. Consolidarea forței de muncă competitive și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente 

 BRAȘOV - județ cu resurse 
umane, calificate 
competitive cu acces 
asigurat la locuri de muncă 
decente    

Rata de ocupare a resurselor umane % INS 2019 73,7 75  ( 69,6% -
RO; UE 73%) 

O.N. 

Productivitatea muncii (total) Mil. lei/ 
persoana 

INS 2017 103,11 - O.N. 

Rata de ocupare a femeilor % INS 2019 66,1 80 O. N 5 

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

Obiectivul specific 1. Facilitarea creării cadrului pentru realizarea managementului și marketingului turistic 

 Infrastructură de turism 
consolidată la nivelul 
județului 

Numărul de turiști la 100 locuitori Turiști/ 
100 locuitori  

INS 2019  257,5 300 O.N 

Ponderea numărului de turiști străini 
din numărul total de turiști 

% INS 2020 13,4 20 O.N 

Durata medie a sejurului per turist înnoptări/ 
persoană 

INS 2020  2 2,5 O.N 

Obiectivul specific 2.Consolidarea infrastructurii de turism 

 Crearea cadrului pentru 
realizarea managementului și 
marketingului turistic 
județean facilitată 

Densitatea unităților de cazare unități/ 100 
km2 

INS 2020 16,8 18 O.N 

Indicele de utilizare a capacității de 
cazare turistică aflate în funcțiune 

% INS 2020 28,7 50 O.N 

Obiectivul specific 3. Creșterea gradului de sustenabilitate in turism 
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 Gradului de sustenabilitate în 
turism crescut la nivelul 
județului 

Ponderea cifrei de afaceri a 
întreprinderilor active din sectorul 
hoteluri, restaurante și activități 
sportive, recreative şi distractive din  
totalul cifrei de afaceri per județ 

% DJSB  2019 2,57 3,5 O.N 

Obiectivul specific 4. Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman din turism și adaptarea calificărilor la noile tendințe de pe piața muncii 

 Capital uman în domeniul 
turismului dezvoltat și utilizat 
eficient și calificări adaptate 
la noile tendințe de pe piața 
muncii la nivelul județului 

 

Productivitatea muncii în sectorul 
hoteluri și restaurante  

Mii lei/ 
salariat  

DJSB  2019 140,7  
 

200,0 O.N 

Direcția strategică 5.  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 

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea antreprenoriatului cultural creativ la nivelul județului Brașov 

 Antreprenoriat cultural 
creativ dezvoltat la nivelul 
județului Brașov 

Ponderea cifrei de afaceri a 
întreprinderilor active  în sectorul 
cultural din totalul cifrei de afaceri per 
județ 

% ANAF 2019  0,32 0,4 O.N 

Obiectivul specific 4. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul cultural 

 Resurse umane din domeniul 
cultural dezvoltate la nivelul 
județului 

Productivitatea muncii în sectorul 
activități culturale 

Mii lei/ 
salariat 

ANAF 2019  227,4  
 

250,0 O.N 

Direcția strategică 6.  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 

Obiectivul specific 1. Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate în educație prin îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor, utilizarea 
inovației și a noilor tehnologii 
 Brașov – județ cu acces 

ridicat la educație pentru 
toate mediile și categoriile 
sociale 

 

Grad de cuprindere în învățământul de 
nivel ISCED 0 
 

% INS 2019 47,28 65 O.N.4 

Obiectivul specific 2.Creșterea capitalului uman și capitalului relațional în sistemul de educație din județul Brașov 

 Brașov- județ în care este 
facilitat accesul la educație 
de calitate 

Raport elevi/ cadru didactic la nivel 
ISCED 1 
 

Elevi/ cadru 
didactic 

INS 2019 20,8 18 O.N.4 
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Obiectivul specific 3. Asigurarea unui sistem de educație echitabil și inclusiv prin furnizarea de măsuri integrate elevilor care fac parte din grupuri 
vulnerabile, cu accent pe cei care fac parte din comunitățile romă sau provin din familii în care nu sunt prezenți unul sau ambii părinți, în vederea 
reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

 Brașov – județ incluziv, 
care pregătește capital 
uman pentru asigurarea 
sustenabilității 

Rata abandonului școlar în învățământul 
de nivel ISCED 1 și 2 
 

% INS 2018 3,3 2,0 O.N.4 

Obiectivul specific 6.Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile 

 Brașov – județ cu acces la 
servicii sanitare de calitate, 
sustenabile și la prețuri 
accesibile 

Numărul cabinetelor medicale de 
familie raportate la 1000 de locuitori 

Cabinete 
/1000 
locuitori 

INS 2019 2,4 : O.N.3 

Numărul medicilor de familie raportate 
la 1000 de locuitori 

Medici /1000 
locuitori 

INS 2019 2,5 : O.N.3 

Numărul de paturi raportate la 1000 
de locuitori 

Paturi /1000 
locuitori 

INS 2019 6,6 : O.N.3 

Obiectivul specific 7. Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor județului Brașov  

 Brașov – județ cu  o 
populație sănătoasă 

Speranța de viață la naștere Ani  INS 2019 77,05 : O.N.3 

Indicele de malnutriție a copiilor în 
vârsta de 0-2 ani la 100 de locuitori 

Copii / la 100 
de locuitori 

INS 2019 1,1 : O.N.3 

Rata persoanelor care au boli 
cardiovasculare 

% INS- 
e-DEMOS 

2019 57 : O.N.3 

Rata persoanelor cu probleme de 
obezitate 

% INS 2019 2,2 : O.N.3 

Rata deceselor cauzate de boli % INS 2019 94,5 : O.N.3 

Obiectivul specific 8. Dezvoltarea de servicii sociale, integrate, orientate spre promovarea unui trai independent în comunitate 

 Brașov – județ cu servicii 
sociale dezvoltate, integrate, 
orientate spre promovarea 
unui trai independent în 
comunitate 

Cheltuieli pentru asistență socială 
finanțate de la bugetul local, pe locuitor 

  Lei/locuitor  INS. 
e-Demos 

2019 1.175 
 

722,0 O.N 1 
O.N 2 
O.N 3 

 Servicii sociale existente   
 

Număr  MMJS 2019 114  
  

354 O.N 1 
O.N 2 
O.N 3 

Beneficiari ai serviciilor sociale   Număr MMJS 2019 3762 10.000 O.N 1 
O.N 2 
O.N 3 
O.N.5 
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