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Aprobat de AGA
a Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
în data de 07.05.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
Anul 2018
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) este o asociație de dezvoltare
intercomunitară (ADI) înființată la inițiativa primăriilor din județul Brașov și a Consiliului Județean
în anul 2006. Este înființată în baza OG 26/ 2000 ca ONG iar din 2007 a completat statutul de
ONG cu atribuții de ADI.
Membrii ADDJB sunt Consiliul Județean Brașov și toate primăriile din județ cu excepția
comunelor Vulcan, Voila și Șinca, iar din decembrie 2015 s-a retras Municipiul Brașov, iar în
2017 s-a retras comuna Bod, în acest sens ADDJB are 54 de membri activi.
Principale obiective îndeplinite în 2018 de ADDJB au fost:
▪

Facilitarea dezvoltării durabile a județului Brașov;

▪

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

▪

Protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniul natural, istoric și cultural;

▪

Îmbunătățirea gradului de atractivitate a județului ca locație investițională și turistică;

▪

Sprijinirea dezvoltării socio - economice a comunităților din județ;

Pentru anul 2018 cotizația membrilor aprobată de AGA ADDJB a fost calculată raportat la
numărul de locuitori ai localităților membre conform recensământului populației din 2011
(549217 locuitori) astfel: 0,2 lei/ locuitor pentru comune și orașe și 1,4 lei/locuitor pentru Județul
Brașov (Consiliul Județean).
În 2018 echipa ADDJB a fost formată dintr-un număr de 11 persoane: 1 director, 8 agenți de
dezvoltare, cu atribuții în special pe scriere și implementare de proiecte, 1 contabil și 1
secretară.

1

B-dul Eroilor nr.33, Casa Baiulescu la mansarda
Tel: 0268 470505, 0268 470506
Fax: 0268 470504
contact@addjb.ro | www.addjb.ro

________________________________________________________________________________________________________

Principalele activități realizate în anul 2018
I. Facilitarea accesului la informație privind oportunitățile de finanțare a proiectelor
de dezvoltare locală pentru membrii agenției (activitate permanentă).
Periodic au fost trimise informări către membrii ADDJB cu oportunitățile de finanțare existente în
aceasta perioadă. Pe site-ul www.addjb.ro sunt postate informații privind liniile de finanțare
deschise și oportunitățile de finanțare pentru autoritățile publice. Au avut loc întâlniri cu membrii
pentru diseminarea informației și analiza oportunităților de finanțare din prisma necesităților
identificate, a resurselor precum și a documentelor aflate în pregătire.

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

1. Scriere și implementare de proiecte
1.1 ADDJB a sprijinit demersul inițiat de GAL Gârcini, de elaborare a Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele, proiect finanțat prin POCU AP 5/ PI 9.vi/ OS
5.1. ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu
populație de peste 20.000 locuitori”.
ADDJB este membru fondator al Grupului de Acțiune Locală Gârcini.
Astfel, în cursul anului 2017 experții din cadrul ADDJB împreună cu cei din Agenția
Metropolitană Brașov și Primăria Săcele, au elaborat documentul strategic în baza căruia
municipalitatea săceleană prin GAL Gârcini a obținut în cursul anului 2018, finanțarea cu
7.310.000 euro a strategiei GAL Gârcini, pentru diverse proiecte de dezvoltare în hard și soft în
zona urbană marginalizată și zonele funcționale, pentru următorii 5 ani.
Calitatea documentului strategic la care ADDJB și-a adus aportul a fost recunoscută prin
acordarea celui mai mare punctaj la nivel național.
De asemenea, în cursul anului 2018, experții din cadrul ADDJB au sprijinit GAL Gârcini în
elaborarea și depunerea un proiect centrat pe asigurarea funcționării grupului de acțiune locală
pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, proiect care a
obținut finanțare în valoare de 1.627.954,98 lei în baza contractului de finanțare
POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018.
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1.2 Proiectul “Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare” (MALIN)
Începând cu luna martie 2016, ADDJB a coordonat activitatea legată de depunerea proiectului
de către Primăria Municipiului Codlea, în calitate de solicitant, pe POCU axa 4 – “Incluziunea
socială și combaterea sărăciei”, OS 4.1- „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.
În august 2017 a fost semnat contractul de finanțare finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman 2014 – 2020, în valoare eligibilă nerambursabilă de 17.751.503,98 lei.
ADDJB alături de Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri
Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea sunt parteneri ai acestui proiect în care
municipalitatea din Codlea este beneficiar.
Obiectivul acestui proiect constă în creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni care trăiesc în
comunitatea marginalizată din cartierul Mălin (locuit în majoritatea de persoane defavorizate),
prin reducerea numărului de persoane din minoritatea roma aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială.
ADDJB are rolul de partener, fiind responsabil cu implementarea activității Intervenții în
domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului cu sub-activitățile
Campanie pentru combaterea discriminării și Stimularea participării la soluționarea
problemelor comunității.
Pentru implementarea acestei activități, ADDJB gestionează 1.382.144,55 lei și are
responsabilitatea atingerii următoarelor rezultate până în august 2020.
➢ minim 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminării cu
minim 1.000 de participanți, elevi și angajați în Municipiul Codlea;
➢ un afiș cu mesaj antidiscriminare postat în 150 de exemplare la instituții, companii, școli
din Municipiul Codlea;
➢ un film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului
pentru un public de 1.000 de persoane;
➢ un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;
➢ două evenimente – festivaluri interculturale anuale cu mesaj antidiscriminare a câte
două zile, cu participarea a 1.000 de persoane;
➢ minim 150 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în
vederea implicării la soluționarea problemelor comunității;
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➢ minim 10 întâlniri de grup cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea
implicării la soluționarea problemelor comunității;
➢ minim 10 întâlniri individuale cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din Municipiul
Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
➢ minim 5 întâlniri cu medici în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității
din Mălin; minim 15 întâlniri cu cadre didactice în vederea implicării la soluționarea
problemelor comunității din Mălin;
➢ minim 10 întâlniri cu reprezentanți instituții publice în vederea implicării la soluționarea
problemelor comunității din Mălin;
➢ minim 5 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea în
vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;
➢ minim 7 întâlniri comune cu membri ai comunității din Mălin, cu reprezentanți ai
sectorului economic, ai instituțiilor publice și ai societății civile pentru identificarea unei
nevoi/ probleme și soluționarea acesteia prin implicarea tuturor factorilor.

În 2018 au fost atinse următoarele rezultate
•

386 de participanți la sesiuni de combatere a discriminării organizate de Agenția de
Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov - elevi, cadre didactice, angajați;

•

A fost realizat și difuzat un spot radio cu mesaj de combatere a discriminării romilor

•

Au fost realizate și distribuite către elevi, angajați, angajatori și reprezentanți ai instituțiilor
afișe și flyere cu mesaje de combatere a discriminării;

•

A fost realizat un film de conștientizare și sensibilizare a comunității din municipiul Codlea
cu privire la efectele discriminării și a fost difuzat în cadrul sesiunilor de combatere a
discriminării care au avut loc în școli și companii din Municipiul Codlea;

•

În vederea dezvoltării comunității cu resursele locale din Mălin, animatorii au organizat 130
de întâlniri individuale și publice în care s-au propus soluții la problemele identificate;

•

Pentru a mobiliza resurse locale din municipiu în dezvoltarea comunității din Mălin, au avut
loc 8 întâlniri cu reprezentanți ai ONG-urilor din Codlea, 19 întâlniri reprezentanți al
instituțiilor publice, 42 de întâlniri cu reprezentanți ai agenților economici, o întâlnire cu un
medic de familie;

•

A fost organizată o acțiune de ecologizare cu implicarea membrilor comunității Mălin și a
stakeholderilor locali;
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•

Au fost încheiate două acorduri de colaborare cu instituții publice în vederea facilitării
accesului la acestea pentru copiii din cartierul Mălin și au fost organizate, la Biblioteca
Municipală din Codlea, 23 ateliere de alfabetizare și de creație cu 191 participări ale copiilor
din cartierul Mălin, la Clubul Copiilor din Codlea s-au derulat 12 ateliere de creație la care au
participat copii din cartierul Mălin;

•

Au fost încheiate două contracte de sponsorizare cu firme din Municipiul Codlea în vederea
implicării acestora în implementarea de soluții identificate în vederea îmbunătățirii situației
comunității rome din Mălin.

1.3 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 este de 8.722.301,38 lei din care ajutor de minimis 5.649.811,20
Durata proiectului 36 de luni.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de
noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), prin
furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate.
Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale și la optimizarea abilităților membrilor
grupului țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând
efecte pozitive pe termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul
antreprenoriatului pentru 336 de persoane cu vârsta peste 18 ani și reducerea decalajelor
economice între regiuni prin inițierea și finanțarea a 36 de afaceri în diferite domenii non
agricole.
Grupul țintă eligibil al acestui proiect este format din 336 de persoane fizice cu
domiciliul/reședința în Regiunea Centru, în unul dintre cele 6 județe (Brașov, Sibiu, Mureș,
Covasna, Harghita și Alba) ce fac parte din categoriile: șomeri, persoane inactive (studenți,
persoane casnice), persoane active, care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul
creării de noi locuri de muncă. În categoria persoane active sunt incluse și persoane care
desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor
individuale și membrii întreprinderilor familiale).
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În 2018 s-au derulat 14 sesiuni de cursuri în perioada iunie – septembrie 2019 de antreprenoriat
la care au participat 403 persoane. Cursul a fost susținut de către partenerul proiectului –
Universitatea Spiru Haret. În cadrul cursurilor organizate s-a primit sprijin pentru elaborarea
planului de afaceri.
Au fost derulate 2 sesiune de selecție a planurilor de afaceri în care au fost depuse 75 de
planuri de afaceri din care au fost selectate 38 de planuri de afaceri.
Afacerile pentru care s-a cerut finanțare sunt repartizate pe domenii de activitate astfel 26%
producție, 3% comerț și 71% servicii.
Vor fi implementare 25 de planuri în județul Brașov, câte 2 în județele Sibiu, Harghita și Mureș,
3 planuri în județul Alba și 4 planuri în județul Covasna.
Fiecare plan de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la
data semnării contractului de subvenție.
Implementarea planurilor de afaceri va începe în 2019.

1.4 Proiectul „Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin
POCA/111/1/1/111701 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de
afaceri în concordanță cu SCAP.
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în calitate de lider de proiect, în
parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov
(APDT) și Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER), implementează acest
proiect din luna mai 2018.
Durata proiectului. 16 de luni, respectiv 11 mai 2018 –10 septembrie 2019.
Valoarea totală de 955,906.30 lei, din care 951,743,68 lei valoare eligibilă și 4,162.62 lei
valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia.
Obiective specifice ale proiectului
OS 1. Implicarea ONG-urilor din turism în formularea și promovarea de propuneri alternative
la politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confruntă domeniul
turistic.
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OS 2. Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor și a
partenerilor sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la
politicile publice inițiate de guvern.
OS 3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind
implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale
Grupul țintă al propunerii de proiect este format din 270 de persoane,:
-

250 de persoane angajate reprezentanți/ angajați/ voluntari/ membri în cadrul ONG-urilor
cu profil/ domeniu turism – asociații, fundații, federații – precum și ai partenerilor sociali
participanți în cadrul dezbaterilor/ întâlnirilor publice.

Beneficiarii proiectului sunt reprezentanți/ angajați/ voluntari ai celor 3 parteneri ONG-uri:
ADDJB: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, APDT Brașov - Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și ADER - Asociația de Dezvoltare
Economică și Regională
Rezultate așteptate
➢ 20 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali instruite în domeniile advocacy si lobby
și 20 de persoane instruite/ formate în managementul destinației,
➢ minim 250 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali participante la dezbateri publice
pe tema turismului
➢ minim o politică publică alternativă în domeniul turismului promovată și acceptată
În 2018 au avut loc întâlniri de lucru cu ONG-uri din turism pentru a identifica problemele cu
care e confruntă aceștia. În urma întâlnirilor, experții au pregătit agenda pentru dezbaterile
publice regionale.
Au avut loc două dezbateri publice pentru regiunea București Ilfov, la București și regiunea Vest
– la Timișoara.

2. Sprijinirea membrului Consiliul Județean Brașov
Am continuat activitatea începută în 2017 pentru infrastructura de drumuri și de sănătate, de
oferire de sprijin în elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele depuse de Consiliul
Județean Brașov pentru spitale.

7

B-dul Eroilor nr.33, Casa Baiulescu la mansarda
Tel: 0268 470505, 0268 470506
Fax: 0268 470504
contact@addjb.ro | www.addjb.ro

________________________________________________________________________________________________________

2.1 Sprijin în vederea pregătirii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de sănătate și
sociale
➢ Echipa ADDJB a avut o contribuție importantă pentru depunerea aplicațiilor pentru
prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, Operațiunea B Clădiri
Publice, și Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.1/OS
8.2 infrastructura de sănătate.
1) Proiectul de ”Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp
extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de
Obstetrică-Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, al cărui solicitant este Județul Brașov, cu
o valoare de 26.552.919,96 lei se află în implementare din martie 2018.
Implementarea proiectului se realizează de către o echipă a Consiliului Județean Brașov.
➢ Pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de
investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a
eficienței

îngrijirii

spitalicești

de

urgență,

nr.

apelului

de

proiecte

POR/180/8/2,Operațiunea 8.2. B: Unități de primiri urgențe,
2) ADDJB împreună cu reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov de la
Unitatea de Primiri Urgențe au elaborat studiul de oportunitate și au finalizat aplicația în vederea
depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură
medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” ce
se dorește a fi implementat în cadrul UPU a Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
Prin implementarea acestui proiect se dorește dotarea UPU a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Brașov cu 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală (83 de bucăți) respectiv:
Computer tomograf – 1 buc.; Aparat radiologic digital – fix – 1 buc.; Aparat radiologic digital –
mobil – 1 buc.; Targă radiotransparență hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient – 10
buc.; Targă radiotransparență hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric – 1 buc.;
Echipament pentru intubație dificilă – 1 buc.; Otoscop și oftalmoscop – 8 buc.; Sistem de livrare
a gazelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum) – 20 buc.; Monitor (ECG, EtCO2, SpO2,
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invaziv/non-invaziv TA, temperatură centrală) – 10 buc.; Monitor ECG, respirație SPO2, TA
neinvazivă – 10 buc.; Electrocardiograf – 1 buc.; Defibrilator – 1 buc.; Injectomat – 10 buc.;
Dulap mobil medicamente și materiale sanitare – 4 buc.; Echipament tip POINT OF CARE ASTRUP (gaze sanguine) – 1 buc.; Echipament tip POINT OF CARE - Hemoleucogramă rapidă
1 – 1 buc.; Echipament tip POINT OF CARE – Biochimie – 1 buc.; Echipament tip POINT OF
CARE - Markeri cardiaci – 1 buc
Proiectul este în faza de contractare și are o valoare totală de 6.793.628,72 lei.
3) Proiectul ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a fost depus în cadrul POR 8.1.A Ambulatorii. Solicitantul este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, lider al
parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov și Spitalul Clinic
Județean de Urgență Brașov, în calitate de partener. Proiectul este în prezent în evaluare.
Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov,
prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cât și
la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.
Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului reprezintă dotarea Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală
performante în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la
servicii medicale. Se dorește achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente, aparatură medicală
performantă și mobilier (respectiv 163 de bucăți, inclusiv un computer tomograf) specifice dotării
cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu, precum și pentru dotarea laboratorului.
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov are în structură 12
cabinete

medicale

de

specialitate

pentru

11

specialități

(cardiologie,

chirurgie,

gastroenterologie, hematologie, medicină internă, chirurgie oro-maxilo-facială, obstetrică –
ginecologie, oftalmologie, ortopedie și traumatologie, O.R.L., neurologie).
Valoarea proiectului este de 10.699.627,60 lei din care valoarea echipamentelor reprezintă
10.531.926,85 (98 % fiind finanțare nerambursabilă, iar 2 % fiind asigurat de Consiliul Județean
Brașov).
➢ În cadrul axei 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale în perioada în perioada iulie
– septembrie 2018 ADDJB împreună cu Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din
cadrul Consiliului Județean Brașov, s-a implicat în scrierea a 4 aplicații/ proiecte pentru
spitale din județ în cadrul Axei 8.1 a POR - Obiectiv specific 8.1. și 8.2. – Nefinalizate.
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Proiectele includ decontarea cheltuielilor realizate de administrația locală sau centrală în
perioada 2015 – 2018 pentru achiziția de echipamente sau realizarea de lucrări pentru spitale.
4) Proiectul ”Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de
urgență”, are o valoare totală de 11.595.562,90 lei, și implică în calitate de parteneri Consiliul
Județean Brașov, UAT Municipiul Făgăraș, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.
Beneficiarul este sunt Ministerul Sănătății.
5) Proiectul care a vizat ambulatoriile din județ ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate
în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, cu o valoare totală de
5.212.543,45 lei, este depus de parteneriatul format din Ministerul Sănătății, Consiliul Județean
Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie,
Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, UAT Municipiul
Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, UAT Municipiul Săcele, UAT Municipiul Codlea, Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.
În decembrie 2018 ADDJB a coordonat spitalele implicate în cele două proiecte și a depus 2
cereri de rambursare pentru care au fost realizate și plățile astfel:
➢ pentru proiectul Îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii
medicale de urgență
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
Municipiul Făgăraș
Total

7.299.235,17
686.679,05
294.490
8.280.404,21

➢ pentru proiectul Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populația județului Brașov s-au primit următoarele sume:
Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov
495.700,83
Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea ”Brașov
1.023.196,45
Spitalul Municipal Codlea
50.372,84
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
21.595,11
UAT Făgăraș
38.095,86
Spitalul Municipal Săcele
164.027,91
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
62.485,00
Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș
149.453,24
Total
2.004.927,24
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Au fost prinse cheltuieli, deja realizate, iar prin proiect administrațiilor locale li s-au rambursat
aceste fonduri în decembrie 2018, banii putând fi reinvestiți.
Pentru cele două proiecte Consiliului Județean Brașov i s-a rambursat peste 4,5 milioane lei
(banii întorcându-se la sursă).
Achiziționarea echipamentelor pentru dotarea spitalelor are impact la nivel județean,
implementarea celor două proiecte va conduce la creșterea nivelului de calitate a actului
medical oferit pacienților din spitalele județului Brașov.
De asemenea ADDJB a lucrat împreună cu Ministerul Sănătății pentru alte două proiecte pentru
echipamente ce au fost sau vor fi achiziționate prin Banca Mondială.
În proiectul îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la servicii medicale de
urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță sunt implicate din județul
Brașov: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Județean de Urgență pentru Copii
Brașov, Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș
În proiectul Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru
populația din Regiunea Centru prin dotarea cu aparatura de înaltă performanță este
implicat Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov,

2.2 Sprijin în vederea pregătirii proiectelor de modernizare a drumurilor județene
➢ ADDJB a continuat demersul pentru sprijinirea CJ în pregătirea aplicațiilor pentru
proiectele depuse prin Axa prioritară 6 a POR: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Proiecte nefinalizate.
1) Proiectul “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425”, în valoare totală de 21.948.673,24 lei, inclusiv
TVA, ai cărui parteneri sunt UAT Brașov, comuna Dumbrăvița și comuna Hălchiu
2) Proiectul “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri - Bunești,
km 0+000 – 15+065”, în valoare totală de 24.476.063,94 lei, ai cărui parteneri sunt UAT Brașov,
comuna Bunești și comuna Jibert.
Implementarea acestor două proiecte va conduce la creșterea gradului de accesibilitate a
zonelor din județul Brașov, precum și la sporirea siguranței și confortului circulației în județ.
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2.3 Sprijin în vederea pregătirii proiectelor pentru administrația județului Brașov
1) Proiectul „Sistem de management integrat la standarde europene pentru administrația
județului Brașov”, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 20142020, cererea de proiecte „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile
mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în
concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în
autorități și instituții publice 2016-2020, cu o valoare totală de 553.873,46 lei.
Proiectul este în derulare și la această etapă experții ADDJB oferă sprijin în implementare
echipei de management.
2) În 2018 ADDJB a început demersul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Județului
Brașov prin pregătirea unui aplicații în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – pentru Fundamentarea
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Președinte

Director executiv ADDJB

Pascu Mihai Lucian

Gliga Luciana

12

