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Propunere activități 2019
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
Scopul Agenţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale membre pentru
exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile :
• progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;
• protejarea eficientă a mediului;
• utilizarea raţională a resurselor naturale;
• păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.
În mod practic, Agenţia este structura ce sprijină și informează membrii în vederea dezvoltării și
implementării de proiecte de dezvoltare locală și regională.
Principale obiective urmărite în activitatea ADDJB sunt:
- Facilitarea dezvoltării durabile a județului Brașov;
- Creşterea nivelului de absorbţie al fondurilor europene în judeţ, prin identificarea și atragerea
de noi surse de finanțare și implementarea de proiecte;
- Promovarea, protejarea, şi valorificarea patrimoniul natural, istoric şi cultural;
- Îmbunătăţirea gradului de atractivitate a judeţului ca locaţie investiţională şi turistică;
- Sprijinirea dezvoltării socio - economice a comunităţilor din judeţ;
Concret echipa ADDJB își propune realizarea următoarelor acţiuni/ activități/ proiecte pentru 2017:
Activitatea 1
➢ Continuarea demersului de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, prin
consultarea autorităților publice din județ și identificarea principalelor nevoi ce vor trebui să își
identifice soluții prin fondurile europene în perioada de programare (2014 – 2020).
Documentul de planificare a fost realizat în 2010 de către ADDJB în parteneriat cu Consiliul Județean
Brașov prin Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative,
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.
Prin proiect a fost creată baza necesară pentru parcurgerea paşilor următori în demersul planificării
strategice la nivel de judeţ – determinarea viitoarelor linii directoare de dezvoltare, elaborarea unei
strategii judeţene cu obiective clare şi măsurabile şi conceperea unui plan de acţiuni concrete care să
ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice propuse.
Principalul rezultat al proiectului a fost realizarea documentului strategic de planificare „Strategia de
dezvoltare a judeţului Brasov-orizonturi 2013-2020-2030” prin consultarea şi acordul actorilor implicati
în acest demers al dezvoltării locale.
Documentul a fost aprobat de către plenul Consiliului Județean Brașov în noiembrie 2010.
În 2019, împreună cu Consiliul Județean Brașov, propunem derularea următoarelor:
- actualizarea situației actuale (demografic, social, infrastructură, economie, turism);

- colectare informații privind nevoile de dezvoltare ale comunităților locale din județ – vizite în
teritoriu, discuții cu stakeholderi locali și județeni;
- dezbateri și discuții cu factorii de decizie de la nivel județean (Consiliul Județean, primării, AMB,
ADR, AJOFM, ISJ Brașov, instituții culturale, etc.) în vederea corelării obiectivelor strategiei cu
nevoile actuale și propunerile pe termen mediu și lung ale administrației locale;
- deplasări/ discuții și dezbateri în teritoriu pentru întâlniri zonale și individuale cu reprezentanți ai
autorităților publice locale sau alți actori relevanți în dezvoltare;
- actualizarea planului de măsuri de dezvoltare corelat cu nevoile și proiectele de dezvoltare ale
autorităților locale.
Având în vedere faptul că în 2018 s-a pregătit aplicația pentru elaborarea unui proiect care include și
actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – pentru Fundamentarea
deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
Preconizăm ca în iunie 2019 proiectul Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la
nivelul Consiliului Județean Brașov să intre în evaluare.

Activitatea 2
➢ Sprijinirea membrilor în identificarea şi dezvoltarea de proiecte eligibile pentru finanțare prin fonduri
structurale şi de coeziune, fonduri guvernamentale precum şi din fonduri proprii.
În cadrul acestei activități vor fi derulate:
diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţile de finanţare (ghiduri de finanțare, fișe ale
măsurilor) prin intermediul web site-ului www.addjb.ro, și transmiterea de informări scrise,
săptămânal/ lunar cu informații privind lansarea ghidurilor de finanțare și precum și descrierea/
prezentarea liniilor/măsurilor de finanțare, surse de finanțare, etc.;
organizarea de seminarii de informare privind oportunitățile de finanțare ce pot fi valorificate
de către autoritățile publice;
întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale (la sediul primăriilor sau la ADDJB) în vederea
identificării de proiecte ce ar putea fi dezvoltate în comună/ oraș în corelare cu nevoile de dezvoltare
și sursele de finanțare existente;
reactualizarea site-ului ADDJB - introducerea de informații actualizate despre proiectele
autorităților, îmbunătățire structură site/ platformă site – newsletter.
Activitatea 3
➢ Oferirea de consiliere şi asistenţă membrilor ADDJB în elaborarea și implementarea de proiecte
valorificând oportunităţile de finanţare existente, pliate pe nevoile reale ale comunităților;
ADDJB va oferi suport în identificarea sursei de finanțare, identificarea tipurilor de beneficiari eligibili
și a tipurilor de activități eligibile, va identifica împreună cu beneficiarii și proiectanții implicați, cea mai
bună soluție pentru ca proiectul să fie fezabil.
În implementarea de proiecte pe această măsură sunt vizate primăriile membre.
În cadrul acestei activități vor fi derulate următoarele:
1. Elaborare/ sprijin în elaborarea cererilor de finanțare și în întocmirea dosarelor de finanțare
pentru membrii ADDJB – în urma unor solicitări și în limita capacității fizice/ a resurselor
umane ale ADDJB.
2. Verificarea și analiza studiilor de fezabilitate/ a documentațiilor de avizare a lucrărilor de
intervenție din punct de vedere al conformității cu legislația națională în domeniu ai căror

beneficiari sunt membrii ADDJB sau instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov – în
urma solicitării acestora și în limita capacității fizice/ a resurselor umane ale ADDJB.
3. Planificarea dezvoltării durabile locale în acord cu nevoile, resursele şi oportunităţile
comunităţilor locale – sprijin în elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare
locale ale comunelor și orașelor membre – la solicitarea acestora

Activitatea 4
➢ Oferirea de consiliere şi asistenţă în elaborarea și implementarea de proiecte, la solicitarea
membrului Consiliul Județean Brașov, pentru CJ sau pentru unitățile din subordinea sa :unități de
cultură, unitățile sanitare și de protecție socială:
- identificarea de surse de finanțare care să răspundă nevoilor unităților de cultură, unitățile sanitare
și de protecție socială;
- sprijin și consultanță în elaborarea dosarelor cererilor de finanțare;
- sprijin în implementarea proiectelor;
- “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”
- Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Clinic Județean de Urgență Brașov
Coordonarea implementării proiectelor
- Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență
- Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația
județului Brașov
Activitatea 5
➢ Facilitarea de parteneriate şi colaborări (ale ADDJB sau ale membrilor) cu organizaţii din ţară şi din
străinătate în vederea elaborării de proiecte concrete ce creează dezvoltare în cadrul comunităților;
Exemplu Facilitarea de parteneriate pentru INTERREG pentru dezvoltarea de proiecte eligibile în
prioritățile programului de finanțare.
Activitatea 6
➢ Elaborarea şi implementarea de proiecte proprii finanţate din fonduri europene, guvernamentale sau
alte fonduri, atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate de partener, în vederea atingerii scopului
privind dezvoltarea durabilă a județului.
În 2019 ADDJB implementează în calitate de beneficiar sau proiectele:
- “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” în cadrul POCU/82/3/7/Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Lideri de parteneriat
Proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” depus în cadrul apelului :
POCU/82/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
în care ADDJB este lider de parteneriat – a fost aprobat spre finanțare si s-a semnat contractul în 12
ianuarie 2018
Valoarea totală a proiectului 8.722.301,38 lei din care ajutor de minimis 5.649.811,20 lei.
-

Proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN) în cadrul
POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând
minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10%
din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin
implementarea de măsuri integrate – partener.

- Proiectul “POlitici in Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” în cadrul apelului Creșterea
capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
Principalele obiective sunt ale proiectului vizează Creșterea capacității ONG-urilor de la nivel
național, în special din domeniul turismului, de a formula și promova propuneri alternative la politicile
publice privind turismul, inițiate de Guvern. Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe creșterea
calității și eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în
demersul de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu
scopul dezvoltarii/ promovarii unui turism sustenabil.
În septembrie 2019 proiectu se finalizează.
În cursul anului 2018, ADDJB a inițiat formarea unui parteneriat prin postarea unui anunț public în
vederea accesării POCU, pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI
9.v/OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă.
Ulterior, împreună cu partenerii selectați, respectiv SC Redis Consult SRL Râșnov, Fundatia Mihai
Eminescu Trust, Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei - Filiala Brasov Virgil Onitiu, au depus
elaborat cererea de finanțare Bunăstare, Echitate, Solidaritate pentru Toti (BEST) – in Regiunea
Centru cu o valoare de 9,708,582.75 lei.
Proiectul a fost depus in cursul lunii ianuarie 2019, iar in prezent se afla in evaluare, trecand de faza
administrativa.

Activitatea 7
➢ Dezvoltarea și implementarea de evenimente
1. Schimburi de experiență
În cadrul acordului de colaborare încheiat în mai 2016 cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Moldova propunem organizarea la Brașov și/sau la Bălți unui eveniment comun de promovare care
să ofere posibilitatea de colaborare în domeniile economic și cultural, turistic, etc.
Evenimentul să conțină pe atât parte de promovare, tradiții, produse – târg, deschis publicului larg
precum și parte de întâlniri, seminarii, dezbateri, expoziții, schimb de bune practici etc.
2. Organizarea de dezbateri de interes general
Ex - dezbaterea despre viitorul Europei cu implicarea și pentru tineri
3. Eveniment de promovare a tradițiilor, produselor locale, obiceiuri în colaborare cu GAL-urile
din județ
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