
 

Pagina 1 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Strategic Instituțional (PSI),  

Județul Brașov,  

pentru perioada 2021-2023 
 

 

 

 

 

 

Elaborat în cadrul proiectului: 

 „Îmbunatățirea procesului decizional  

și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” 

(SIPOCA 681 / MySMIS 128663) 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie, 2021 

  

 



 

Pagina 2 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

 

 

Cuprins 

I: Componenta de Management (CM) ............................................................................................................ 4 

Mandat ............................................................................................................................................................ 4 

Viziune ............................................................................................................................................................ 4 

Valori comune ................................................................................................................................................. 4 

Analiza mediului intern și extern .................................................................................................................... 5 

COMPETITIVITATEA CDI ȘI A IMM ........................................................................................................ 5 

DIGITALIZAREA ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI.............................................................................. 7 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ .......................................................................................................................... 9 

DEZVOLTARE URBANĂ .......................................................................................................................... 11 

CONECTIVITATEA .................................................................................................................................... 12 

EDUCAȚIE, OCUPARE, INCLUZIUNE SOCIALĂ ................................................................................. 13 

TURISM , PATRIMONIU și CULTURA .................................................................................................... 14 

Obiective strategice. ...................................................................................................................................... 15 

Mediu ........................................................................................................................................................ 15 

Infrastructură ............................................................................................................................................. 15 

Economie .................................................................................................................................................. 15 

Turism ....................................................................................................................................................... 15 

Cultură ....................................................................................................................................................... 15 

Educație, sport, sănătate, asistență socială ................................................................................................ 16 

Transformare digitală ................................................................................................................................ 16 

II: Componenta de Buget (CB)/ Programare Bugetară (CPB)................................................................... 17 

1.Guvernanță digitală .................................................................................................................................... 17 

Contextul Internațional și European ......................................................................................................... 17 

Contextul Național și Local ...................................................................................................................... 20 

Obiective ................................................................................................................................................... 23 

Abordarea propusă .................................................................................................................................... 24 

Metodologia de lucru ................................................................................................................................ 28 

1.1.Asigurarea accesibilității digitale prin achziție de echipamente hardware ......................................... 31 



 

Pagina 3 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

1.2.Asigurarea conectivității digitale prin interconectare software .......................................................... 32 

1.3Asigurarea utilizării instrumentelor digitale prin instruirea personalului ............................................ 32 

2.Mediu ......................................................................................................................................................... 33 

2.1.„Implementarea SMID la nivelul județului Brașov” ........................................................................... 33 

3.Infrastructură .............................................................................................................................................. 33 

3.1. „Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni - Budila - Teliu (DN10) – limita de 

jud. Covasna km 0+490 – 15+800, DJ103A km 11+000 - 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod - 

Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan 

(DJ112A) km 2+151 – 5+030” ................................................................................................................. 33 

4.Sănătate ...................................................................................................................................................... 35 

4.1.Dotare și eficientizare energetică unități medicale existente .............................................................. 35 

4.2.Studiu fezabilitate Spitalul Regional Brașov ...................................................................................... 35 

5.Asistență socială ......................................................................................................................................... 35 

5.1. Trecerea în regim de căsuțe tip familial pentru toate centrele de copii din subordinea DGASPC 

Brașov ....................................................................................................................................................... 35 

6.Cultură, Turism .......................................................................................................................................... 36 

6.1. Proiect tehnic și execuție Muzeul Aviației, Științei și Tehnicii ......................................................... 36 

III: Componenta de implementare (monitorizare și raportare): ............................................................... 38 

Planul anual de lucru/ sau planul de acțiune anual ....................................................................................... 38 

Monitorizarea performanței/ raportare .......................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina 4 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

 

 

 

I: Componenta de Management (CM) 

Mandat 

Colaborarea între autoritățile locale și naționale pentru utilizarea eficientă a resurselor, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor județului Brașov în mod sustenabil și inteligent 

Viziune 

Consiliul Județean Brașov va deveni o instituție modernă, axată pe dezvoltarea sustenabilă, inteligentă, 

echitabilă și atractivă pentru locuitorii județului, investitori și turiști. 

Valori comune 

Serviciile administratiei publice locale la nivelul judetului Brașov vor avea ca bazã de referintã urmãtoarele 

valori comune:  

1) demnitatea publică - Acţionează legal, etic şi în interes public.  

2) integritate personală şi profesională - Acţionează cu CINSTE, LOIALITATE şi RESPECT, adoptă 

standarde etice înalte. Fii deschis pentru CRITICA CONSTRUCTIVĂ şi SUGESTIILE de 

ÎMBUNĂTĂŢIRE.   

3) orientarea către cetăţean - Ascultă-i pe cetateni ca să le afli nevoile şi acţionează ca şi cum acestea ar fi 

nevoile tale. Găseşte permanent echilibrul între prevederile legii şi interesele cetăţenilor. Gândeşte tot timpul 

la o abordare durabilă atât pentru necesităţile prezente, cât şi pentru cele viitoare.  

4) profesionalism  - Străduieşte-te să fii întotdeauna cel mai bun în domeniul tău, fii pregătit pentru ceea ce 

ai de făcut şi atinge obiectivele pe care le ai.  

5) responsabilitate - Acţionează matur şi conştient de implicaţiile deciziilor tale.  

6) perseverenţă - Du pînă la capăt lucrul în care te-ai implicat. Nu renunţa uşor. Fii oricând gata să o iei de la 

început.  

7) creativitate - Găseşte cele mai bune soluţii la problemele pe care le ai de rezolvat. Atunci cînd aparent “nu 

se poate”, inovează !  

8) entuziasm - Menţine treaz spiritul de pionierat. Fii pasionat de ceea ce faci.  
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9) spirit de echipă - Comunicarea implică diversitate: ascultă-i şi pe ceilalţi. Cooperează cu colegii pentru 

atingerea obiectivelor .  

10) bun simţ - Respectă-i pe cei din jurul tău şi poartă-te aşa cum vrei să se poarte şi ei cu tine. 

 

Analiza mediului intern și extern 

 

Principalele provocări ale Județului Brașov din punct de vedere economic, social și de mediu1: 

 

COMPETITIVITATEA CDI ȘI A IMM 

Județul Brașov, prin IMM-uri și sectorul de Cercetare/Dezvoltare/Inovare (CDI) rămâne un inovator modest, 

performanțele în inovare fiind în scădere cu 10,8% față de 2011, ceea arată că potențialul inovativ al 

industriei este subutilizat, în condiţiile unui profil industrial accentuat. IMM-urile nu inovează intern, 

inovarea de produs/ proces/ organizatională și de marketing este mult rămasă în urmă, inclusiv față de nivelul 

național, cheltuielile de CDI ale sectorului de business abia se apropie de 50% din media UE, iar cele de 

inovare fără CDI sunt la 20% din media UE. 

Cercetarea autohtonă joacă încă un rol redus în dezvoltarea economică, transferul rezultatelor și aplicarea lor 

în economie făcându-se încet și cu dificultate. Conform celor mai recente date statistice, ponderea la nivel 

regional a firmelor inovatoare s-a situat în perioada 2016-2018 la 11,1%, pe locul 4 la nivel național, în urma 

regiunilor București Ilfov, Nord Vest și Nord Est și sub media națională de 14,6%. Totalul cheltuielilor 

pentru cercetare-dezvoltare reprezenta în 2018 doar 0,31% din PIB-ul regional, în creștere de la 0,13% din 

PIB cât se înregistra în anul 2013. 

Majoritatea infrastructurilor publice de CDI sunt concentrate în regiunea București Ilfov, ca o consecință a 

centralizării administrative, la care se mai adaugă zone de concentrare mai scăzută în Cluj Napoca, Iași, 

Constanța, Timișoara, ceea ce generează o concentrare a centrelor de cercetare private în aceleași zone, 

precum și o migrație a talentelor si a start-up-urilor. Concentrarea teritorială continuă să orienteze atât 

investițiile publice cât și investițiile private ceea ce va contribui la accentuarea diferențelor, deși potențialul 

județului Brașov în acest domeniu este unul ridicat. Difuzarea de inovare nu are loc la intensitate normală. 

 
1 Analiza ADR Centru publicată în aprilie 2021 (http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-2021-2027-
versiunea-2-aprilie-2021.pdf) 
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Companiile multinaționale sunt cele care alimentează mare parte din performanța județeană. Indicatorul 

Angajați în domenii de producție mediu sau înalt tehnologizate nu difuzează inovare pe lanțurile valorice 

locale deoarece, pentru ele, generarea de cunoaștere nu se realizează local 

Integrarea ecosistemului de inovare local în spațiul de cercetare și inovare european este deficitară, în special 

la nivelul IMM, dar nu numai. Avem în vedere și recomandările Consiliului privind Programul Național de 

Reformă pentru 2019 (COM(2019) 523 final), conform cărora capacitatea generală de inovare a României 

rămâne scăzută, iar competitivitatea sa viitoare este amenințată de decalajul mare dintre întreprinderile cu 

capital străin și cele naționale în materie de productivitate și inovare. 

Problemele cu care se confruntă clusterele sunt incoerența politicii de sprijin a clusterelor din punct de vedere 

al responsabilității și finanțării, apelurile dedicate insuficient pregătite sau neatractive. Clusterele nu au fost 

susținute prin finanțări instituționale, ceea ce a limitat capacitatea de creștere (operațiunea Clustere de 

inovare din POC 2014-2020 a avut o audiență limitată – 3 proiecte în implementare). 

Una din nevoile majore ale IMM-urilor este creșterea gradului de modernizare și extinderea inovării. Deși 

există un interes real pentru inovarea și modernizarea proceselor de producție, precum și a produselor și 

serviciilor oferite, capacitățile financiare și organizatorice ale acestor companii sunt insuficiente pentru a le 

asigura accesul dorit la cele mai performante tehnologii. Valoarea foarte scăzută a cheltuielilor de inovare 

fără CDI a IMM arată necesitatea de susținere a investițiilor în IMM, iar în lipsa susținerii difuzarea inovării 

în companii va fi mult încetinită. IMM sunt defavorizate față de companiile mari în accesul la resurse pentru 

modernizare tehnologică și adoptarea de tehnologii avansate. Fără o susținere publică, nivelul de 

competitivitate al IMM regionale va fi erodat accelerat prin adâncirea diferențelor tehnologice, ceea ce va 

afecta fundamental nivelul de dezvoltare al regiunii. 

De asemenea, în ce privește IMM, Raportul de tara din 2020 privind România identifică creşterea rapidă a 

costului cu forţa de muncă drept o ameninţare la adresa competitivităţii. Un alt factor care afectează 

competitivitatea este lipsa îmbunătăţirilor în ceea ce priveşte abilităţile forţei de muncă, criza de talente şi 

personal calificat afectând, în primul rând, IMM. Conform Raportului de ţară, firmele autohtone sunt, în 

medie, mai mici, mai puţin productive şi mai puţin inovative decât companiile mari, în majoritate cu capital 

străin. Firmele mici tind să investească mai puţin în noi tehnologii, chiar şi în sectoarele knowledge intensive, 

utilizarea roboţilor, spre exemplu, fiind de 5 ori mai scăzută decât în firmele mari. 

Dezvoltarea infrastructurii județene de afaceri - incubatoare, acceleratoare și parcuri industriale – este 

deficitară. În 2020 doar un incubator de afaceri funcționa în Brașov. Cele 14 structuri de accelerare 
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identificate la nivel național sunt concentrate doar în 2 regiuni: 57% în București-Ilfov și 43% în Nord-Vest. 

Nici o astfel de structură nu este prezentă în Brașov, ceea ce înseamnă că firmele nou înființate, cu potential 

mare de creștere, fie se dezvoltă mai lent, fie migrează spre alte regiuni sau chiar alte țări, pentru a se înrola 

în programe de accelerare, relocare care, de cele mai multe ori, se permanentizează. De asemenea, parcurile 

industriale din județ sunt inegal distribuite și multe din ele au atins sau sunt aproape de capacitatea maximă. 

Tendința accentuată de scădere a performanțelor de inovare regionale conform datelor agregate ale ultimelor 

4 rapoarte RIS susține ipoteza că în scenariul fără intervenție capacitatea regională de inovare va continua să 

se deterioreze generând polarizare și dependență față competitivitatea generată de firmele multinaționale și 

împiedicând difuzarea inovării către IMM-uri, creșterea vulnerabilității județului și accentuarea decalajelor 

față de regiunile mai dezvoltate. Un factor suplimentar este menținerea centralizării deciziei în alocarea 

teritorială a fondurilor destinate CDI. Proiectele selectate din Regiunea Centru acoperă doar parțial sectoarele 

regionale de excelență din județul Brașov – IT, Medicină, Agro-Food și Mediul construit sustenabil – în timp 

ce ICC, Automotive, Aeronautic, Industrie ușoară, Industria prelucrării lemnului și Turism nu sunt deloc 

reprezentate. 

DIGITALIZAREA ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 

România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte serviciile publice digitale, este mult sub media UE în 

ceea ce priveşte nivelul competenţelor digitale şi are cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de internet, 

deşi se situează pe primul loc în UE în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale, conform DESI. Din totalul 

populatiei din județul Brașov doar 25% folosesc internetul pentru interactiunea cu autoritatile publice, spre 

deosebire de nivelul UE unde ponderea acestui indicator este de două ori mai mare. 

Deși interacțiunea cu cetățeanul se desfășoară și în mediul online, procesele de lucru în interiorul 

administrațiilor publice locale nu sunt digitalizate. De asemenea, administrațiile publice din județ nu sunt 

interesate de proiecte de digitalizare integrate, cele câteva localități unde se desfășoară aceste proiecte nefiind 

coordonate sau aliniate la standarde comune. Investițiile au fost și continuă să fie disparate, fără să existe 

neapărat posibilitatea stabilirii unei legături și generării de rezultate coerente. Asigurarea de servicii publice 

pentru afaceri (în raportul DESI) este evaluată în România cu 75 puncte din 100, ceea ce ne plasează pe 

ultimul loc între statele member ale UE.  

Procesul de digitalizare, care conduce la un acces mai ușor la datele și serviciile din sectorul public, 

contribuie la obținerea de beneficii economice și sociale și favorizarea participării nemijlocite a cetățenilor 
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la viața publică. La nivel local există un nivel relativ scăzut de dezvoltare a serviciilor publice digitale, iar 

creșterea eficienței administrației necesită implementarea de acțiuni în domeniul digitalizării. 

La nivel national funcționează un ghișeu virtual care oferă posibilitatea efectuării de plăți pentru taxe și 

impozite. Până în luna martie 2021, platforma de plăți online ghișeul.ro are 900.000 de utilizatori, dintre care 

peste 100.000 s-au înscris în luna precedentă. Platforma funcționează la nivel national, din 2011. În prezent 

sunt înrolate în platformă peste 600 de instituții, dintre care destul de puține din județul Brașov. Abordările 

actuale ale transformării digitale ale administrației au, în estimarea noastră, o capacitate redusă de soluționare 

a dificultăților. APL-urile au o capacitate administrativă și tehnică limitată de a contracta și implementa 

soluții de digitalizare iar oportunitățile de învățare – inclusiv cele de tipul test before invest sau sandbox – 

sunt sporadice. În aceeași situație este și capacitatea de a coopera cu potențialul furnizor de soluție în 

dezvoltarea sau adaptarea soluțiilor. Administrațiile au experiență redusă în procese de co-creație sau inovare 

deschisă, în special în domeniul smart-city. De asemenea, pentru dezvoltarea acestui concept este necesară 

capitalizarea experiențelor individuale pentru a asambla un corpus de cunoaștere și de bune practici, precum 

și depășirea rezistenței la cooperare cu actorii privați (start-up-uri, ONGuri) din comunitățile vizate atât în ce 

privește dezvoltarea de soluții cât și în ce privește accesul la date. 

Competitivitatea digitală a României este printre cele mai scăzute între statele membre UE. Dacă la nivelul 

UE, conform DESI 2020, 11% din cifra de afaceri a IMM-urilor era asigurată de comerțul electronic, în 

România, doar 5% din cifra de afaceri este înregistrată din tranzacțiile electronice. Acest procent este 

constant în ultimii 3 ani de analiză, dar a crescut în ultima vreme ca rezultat al pandemiei. Componenta 

avansată a digitalizării nu este implementată decât într-o proporție foarte mică de către companii. 

IMM-urile nu sunt conștiente de beneficiile digitalizării și nu știu cum să adopte tehnologiile digitale în 

afacerile lor. În această privință, susținerea investițiilor în digitalizarea tuturor sectoarelor, inclusiv 

administrație publică, trebuie să devină o prioritate. Nivelul de integrare a tehnologiilor digitale în 

companiile din România este mult sub media UE, (ex. doar 8% din IMM-uri fac vânzări online). Majoritatea 

companiilor au introdus doar o digitalizare primară a celor mai accesibile procese și folosindu-se cele mai 

accesibile device-uri (folosirea facturii electronice, tehnologia mobile și utilizarea de instrumente și 

echipamente de acces, control și securitate centralizate). Componenta avansată a digitalizării (stocarea Cloud, 

data analytics sau utilizarea de aplicații de tip ERP, SAP) nu e implementată decât într-o proporție foarte 

mică de către companii. 



 

Pagina 9 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

IMM-urile nu sunt conştiente de beneficiile digitalizării şi nu ştiu cum să adopte tehnologiile digitale în 

afacerile lor. Ediția din 2020 a Cărții Albe a IMM-urilor subliniază faptul că doar 6,54% din IMM-uri 

folosesc aplicații avansate de tip CRM iar 7,75% folosesc ERP în activitatea lor. În clasamentul general 

DESI pentru 2020, România se situează pe locul 26 între cele 28 state membre ale uniunii. Datele Eurostat 

arată că 42% din firmele din România au website (cel mai mic procent din UE), față de media UE care este 

de 77% şi că 33% dintre angajații firmelor din România folosesc computerul, ceea ce ne plasează pe 

penultimul loc în UE. Eforturile de digitalizare nu au condus încă la o reducere semnificativă a decalajelor 

urban-rural şi nu au facilitat integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi. Conform aceluiaşi raport, 

judeţele cu conectivitate redusă înregistrează un nivel scăzut de creştere economică, în opoziţie cu alte judeţe, 

chiar din aceeaşi regiune. Un nivel ridicat de conectivitate, însoţit de investiţii în infrastructură, pot genera 

creştere avansată şi niveluri salariale mai competitive. 

Digitalizarea economiei românești a rămas în urmă în condiţiile în care aproape o cincime dintre români nu 

au utilizat niciodată internetul și mai puţin de o treime dintre persoanele cu vârsta între 16 și 74 de ani au 

competențele digitale elementare, față de 58%, media UE. 

În concluzie, menținerea nivelul scăzut al interacțiunii între autoritățile locale și cetățeni, precum și rata 

scăzută a utilizării soluțiilor de tipul Smart City ar continua să ducă către o lipsă de eficiență a administației 

locale. La nivelul IMM-urilor, lipsa cunoașterii beneficiilor adoptării digitalizării și a competențelor digitale 

ale angajaților ar putea duce la menținerea unei competivități scăzute a firmelor. Decalajele regionale de 

dezvoltare, dar și cele privind educația digitală pe axa rural-urban periclitează atingerea obiectivelor de 

coeziune și în cadrul județului Brașov. 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Una din principalele provocări se referă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Eficiența 

energetică (EE) este cea mai puțin costisitoare metodă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și 

conduce concomitent la eficientizarea economică a tehnologiilor, la reducerea gradului de sărăcie energetică 

în rândul populației și la securitate energetică. Datele statistice arată că, sectorul construcțiilor este 

responsabil de 45%16 din consumul final de energie, sectorul rezidențial având o pondere mai ridicată a 

consumului (circa 81% din totalul consumului datorat construcțiilor), în timp ce toate celelalte clădiri la un 

loc (birouri, școli, spitale, spații comerciale și alte clădiri nerezidențiale) reprezintă restul de 19% din 

consumul total datorat construcțiilor. Deși în ultimii ani s-au făcut progrese în reabilitarea energetică a 
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locuințelor, consumul final de energie a scăzut foarte puțin, cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep, în timp ce 

necesitățile şi posibilitatea de economisire sunt foarte mari. Conform statisticilor INSSE, 90% din clădirile 

rezidențiale au fost construite înainte de 1989 și 53% înainte de 1970, multe dintre acestea prezentând 

deficiențe structurale. În ceea ce privește forma de proprietate, 98% din totalul clădirilor rezidențiale se află 

în proprietate privată. Cca 1%18 din totalul clădirilor rezidențiale este ocupată de clădiri rezidențiale cu 

caracter social, aflate în proprietate publică de tipul clădiri rezidențiale pentru colectivități (centre 

rezidențiale pentru vârstnici, centre rezidențiale pentru copii, tineri, adulți alte categorii de cămine) și 

locuințele sociale. 

Analiza datelor arată că până în prezent numai 3,6% din totalitatea clădirilor au beneficiat de măsuri de 

reabilitare termică, ceea ce justifică nevoia pentru continuarea acestor măsuri. În ceea ce privește clădirile 

publice, administrate de autoritățile locale, analiza regională relevă faptul că acestea reprezintă circa 18% din 

suprafață totală construită. 29% din suprafața clădirilor publice este ocupată de structuri educaționale, 16% 

de unități de sănătate, 5% din suprafața este ocupată de clădiri ale administrației publice, iar diferența de 50% 

reprezintă suprafața ocupată de alte tipuri de clădiri (turism, birouri, industrie, logistică). 

Statisticile arată că peste 60% din acestea sunt construite înainte de anul 1990, fiind caracterizate prin puține 

intervenții de eficientizare energetică (fără izolare termică sau cu izolare termică minimă, ferestre duble cu 

standarde reduse), puține (sau deloc) lucrări de întreținere după zeci de ani de utilizare. Datorită vechimii 

construcțiilor și instalațiilor, dar și a faptului că acestea nu sunt izolate termic, majoritatea acestor clădiri 

suferă importante pierderi de energie. 

Vulnerabilitatea la risc seismic de la nivel regional adaugă o provocare în plus în reabilitarea fondului 

construit regional: potrivit hărților de hazard seismic elaborate de Institutul Național de Fizica Pământului 

județul Brașov este inclus în grupa zonelor cu risc seismic ridicat; coroborând cu calitatea construcțiilor 

existente, intervențiile ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea performanței energetice a 

fondului construit trebuie să aibă în vedere și măsuri de consolidare structurală, corelate cu nivelul de 

expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și/sau alte caracteristici tehnice specifice zonei. 

Provocările regionale în materie de EE identificate la nivel județean corespund provocărilor prezentate în 

Raportul de Țară al Comisiei Europene pentru anul 2019 ce evidențiază faptul că în România, intensitatea 

energetică se menține peste media UE, iar sărăcia energetică afectează o gospodărie din patru. Documentul 

arată că renovarea poate contribui în mod semnificativ la creșterea eficienței energetice și sprijină tranziția 

către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Aceste provocări sunt semnalate și în Raportul de 
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Țară al Comisiei Europene pentru anul 2020 care indică progrese mici în ceea ce privește reducerea 

consumului de energie în clădirile publice și rezidențiale. De asemenea, s-a constatat că investițiile în 

domeniul eficienței energetice se mențin la un nivel scăzut. Documentul mai arată că în pofida ponderii 

ridicate a surselor regenerabile de energie (mai ales biomasă), aprovizionarea cu energie rămâne sursa cea 

mai importantă de emisii de GES. 

DEZVOLTARE URBANĂ 

Peste jumătate din populația județului este stabilită în mediul urban, ceea ce determină un consum crescut de 

energie și resurse, emisii crescute de GES, poluare atmosferică și fonică la niveluri care deseori depășesc 

limitele de siguranță umană recomandate. 

Reconfigurarea orașelor ca urmare a depopulării și/sau încetării unor activități industriale au condus la 

apariția unor zone/terenuri aflate în stare avansată de degradare, care își pun amprenta asupra calității 

mediului și, implicit, asupra calității vieții în orașe. Lipsa de intreținere și modernizare a spațiilor publice din 

interiorul orașelor a indus probleme de mediu în orașe și au afectat într-o mare măsură comunitatea locală. 

Deși în perioada 2010-2018 s-a observat și o creștere a suprafeței de spații verzi din mediul urban, totuși 

această este sub minimul stabilit de regulamentele CE. Indicatorul suprafața spațiilor verzi/locuitor în 

municipii și orașe s-a menținut la 19,2 m2, sensibil mai mică față de standardul minim la nivelul Uniunii 

Europene de 26 m2/locuitor sau față de cei 50 m2/locuitor recomandați de OMS. Valorificare insuficientă a 

spatiilor verzi din oraș, antropizarea reliefului sau diminuarea spațiilor verzi prin dezvoltarea sectorului 

imobiliar a fost accentuată. 

În acest context, principalele provocări de la nivel județean se referă adaptarea, atenuarea și anticiparea 

efectelor schimbărilor climatice prin implementarea celor mai adecvate măsuri tehnologice și ecosistemice 

care să asigure prevenirea sau minimiza efectele acestora. La nivel regional s-a identificat nevoia de a asigura 

investiții care să contribuie la dezvoltarea instrastructurii verzi și albastre și creșterea suprafeței spațiilor 

verzi prin modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor, inclusiv 

recuperarea țesutului urban existent prin redestinare zonelor degradate (fostele platfome industriale din 

interiorul orașelor aflate în proprietatea administrațiilor publice și care pe fondul reducerii activităților 

industriale, concomitent cu reducerea capacității investiționale a autorităților locale sunt în stare de degradare 

și își pun amprenta asupra calității mediului și, implicit, asupra calității vieții). 
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Zona metropolitană, aflată în creștere rapidă, se confruntă tot mai des cu provocări de dezvoltare legate de 

suburbanizare, congestionarea traficului și poluare. Deși numărul total de pasageri transportați în transportul 

public local a crescut cu 43% în intervalul 2014-2018 (o creștere mare a acestui tip de transport s-a putut 

constata în municipiile mari, dar la nivelul altor localități se observă chiar o diminuare substanțială a 

acestuia) acesta este încă la un nivel foarte redus în comparație cu utilizarea autoturismelor personale în 

deplasarea în interiorul localităților. Există încă multe localități în care transportul public este insuficient 

dezvoltat, infrastructura rutieră degradată sau subdimensionată, intensificarea traficului auto, trafic de tranzit 

intens inclusiv în centrul orașului sau deficiențe de conectivitate. De asemenea sunt orașe unde nu există 

transport public local. 

Gradul de poluare în orașe a crescut și din cauza utilizării masive a transportului auto comercial, traficul de 

tranzit prin zona centrală a orașelor fiind o problemă în arealele urbane mai ales că mare parte dintre acestea 

nu dispun de centura ocolitoare. Se constată o creștere semnificativă a populației în orașele mici și mijlocii și 

în zonele rurale din jurul marilor orașe (Ghimbav, Cristian, Râșnov,Săcele, Sâmpetru, etc) și o scădere 

accentuată în orașele mici din zonele montane, izolate sau foste zone monoindustriale. Se observă o creştere 

a disparităţilor între centrele urbane mari care au beneficiat de finanţări şi oraşele mici şi mijlocii care au avut 

un acces redus la finanţare nerambursabilă (în special orașele monoindustriale, cu funcţii urbane diminuate, 

etc.). 

CONECTIVITATEA 

Conectarea Regiunii Centru la TEN-T este inegal repartizată. În rețeaua regională de drumuri un rol 

important au drumurile județene care asigură conectivitatea cu drumurile naționale, europene și rețeaua TEN-

T. Ele asigură accesibilitatea pentru un număr important de orașe care nu sunt conectate la rețeaua de 

drumuri naționale și europene, la unele zone turistice sau economice importante din județ.  

Infrastructura de drumuri județene alături de cea de drumuri comunale au o importanță majoră pentru 

dezvoltarea locală și regională. 47% din suprafața regiunii este acoperită de zone montane, accesibilitatea 

spre aceste zone realizându-se în principal prin intermediul drumurilor județene. Deși în ultimul timp au fost 

făcute investiții din fonduri europene în rețeaua rutieră de transport, aceasta rămâne insuficient dezvoltată și 

de o calitate necorespunzătoare, inclusiv din punct de vedere al siguranței rutiere, multe dintre accidente 

având drept cauză lipsa măsurilor de siguranță sau calitatea slabă a infrastructurii. 
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Provocările regionale în materie de conectivitate corespund provocărilor prezentate în Raportul de Țară al 

Comisiei Europene pentru anul 2019 ce evidențiază faptul că în România, calitatea scăzută a infrastructurii 

de transport afectează timpul de transport și limitează mobilitatea forței de muncă, generând costuri 

suplimentare pentru întreprinderi, subminând, de asemenea, deciziile de investiții ale întreprinderilor. Aceste 

provocări sunt semnalate și în Raportul de Țară al Comisiei Europene pentru anul 2020 care indică progrese 

mici în ceea ce privește investițiile în infrastructuri durabile de transport. 

EDUCAȚIE, OCUPARE, INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Șansele inegale de acces la o educație de calitate și incluzivă pentru toți elevii afectează în continuare în 

special copiii din comunitățile și grupurile vulnerabile. Părăsirea timpurie a școlii era de 16,7% în 2019, față 

de o medie națională de 15,3 %, aceste valori fiind peste cele de la nivelul UE (10,2% în anul 2019). 

Rata de cuprindere în educația preșcolară a copiilor cu vârste între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie 

la școala primară era de 86,3%, în anul 2018, sub media UE 27 de 94,8%. Modificarea legii educației 

naționale prin includerea învățământului preșcolar (grupele mică și mijlocie) în învățământul obligatoriu va 

crește presiunea pentru asigurarea accesului la servicii de educație și îngrijire la nivelul preșcolar precum și 

la învățământul secundar superior. Infrastructura educațională este încă deficitară în special în mediul rural și 

localitățile cu pondere însemnată a comunităților dezavantajate care nu au posibilități financiare pentru 

modernizarea și dotarea școlilor. 

Cheltuielile cu educația în România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, doar 3,2% din PIB față de o 

medie a UE 28 de 4,6%, în 2018, această subfinanțare afectând atât investițiile majore în sistemul de 

educație, disponibilitatea personalul didactic cât și modernizarea infrastructurii școlare. Mediile de învățare 

au un rol foarte important în rezultatele și performanțele școlare ale elevilor. Rezultatele testelor PISA pentru 

anul 2018 relevă o relaționare scăzută între oferta educațională și nevoile de competențe pentru piata muncii. 

Aceste rezultate slabe împiedică formarea competențelor de bază pentru piața muncii. 

Grupa de vârstă 0-17 ani este segmentul cel mai afectat de fenomenul sărăciei și excluziunii sociale (38,1%). 

În același timp există un decalaj în ceea ce privește accesul la educație între mediile de rezidență și între 

categorii sociale. 

Capacitatea de integrare a absolvenților/tinerilor pe piața muncii este redusă, ponderea NEET în grupa de 

vârstă 18-24 de ani era 27,6% în anul 2019, cea mai mare pondere a tinerilor NEET din România. Ponderea 

persoanelor cu studii superioare în totalul populației din grupa de vârstă 30-34 de ani era în 2019 de 21,2% la 
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nivel regional, mult sub media Uniunii Europene de 40,3%. învățământul preuniversitar și universitar trebuie 

să facă față nevoilor de competențe actuale în timp ce sistemul de învățământ nu poate ține pasul cu 

adaptarea echipamentelor didactice la evoluția tehnologică. 

Pandemia SARS-COV- 2 necesită o abordare specială pentru adaptarea sistemului de educație la soluțiile 

online sau la distanță și acordarea de șanse de acces la educație în special copiilor din comunitățile și 

grupurile dezavantajate care au fost cel mai afectați de lispa infrastructurii în acestă perioadă critică. 

Provocările pe care România nu a reușit să le depășească: participarea redusă la educație și îngrijirea timpurie 

calitatea și caracterul incluziv al sistemului de educație; relevanța redusă pentru piața forței de muncă a 

educației și formării profesionale afectează perspectivele de angajare ale absolvenților; participarea la 

învățământul superior este redusă și rămâne insuficient aliniată la nevoile pieței forței de muncă; dobândirea 

de competențe digitale rămâne limitată. 

TURISM , PATRIMONIU și CULTURA 

În ultimii ani județul Brașov s-a situat pe primul loc la numărul de sosiri în structurile cu funcțiuni turistice. 

Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare din regiune sunt turismul montan, turismul 

cultural și turismul balnear. Cu toate că există un potential în privința resurselor, atractivitatea turistică este 

compromisă de modul defectuos de exploatare și promovare a acestora. 

În ultimii ani s-au derulat proiecte de reabilitare și modernizare a stațiunilor din județ, impactul pozitiv al 

acestora fiind deja vizibil, dar nevoile de finanțare sunt necesare în continuare, de exemplu există resurse 

balneare atestate, dar care nu sunt exploatate din lipsa bazelor de tratament şi a infrastructurii turistice. Este 

nevoie de o diversificare a formelor de turism mai ales în orașele unde activitățile de turism au un caracter 

sezonier și un număr redus de turiști în extrasezon (ex. Predeal, Pârâul Rece). 

Turismul montan beneficiază de condiţii naturale excepţionale: aproape jumătate din suprafață este ocupată 

de arealele montane. În acest context, portofoliul de proiecte ar trebui să cuprindă investiții în centre de 

vizitare pentru situri Natura 2000 sau în baze și adăposturi Salvamont. 

Multe din monumentele istorice de importanță națională se află într-o stare avansată de degradare, necesitând 

investiții în conservarea, restaurarea și protecția acestuia. 

Multiculturalismul este una din cele mai importante trăsături ale județului Brașov. fiecare din cele trei 

comunități etnice ,,istorice” (românii, maghiarii, germanii) știind să-și păstreze identitatea culturală, 

interferențele dintre cele 3 culturi îmbogățindu-le reciproc. Județul Brașov se caracterizează printr-o mare 
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diversitate etnică,lingvistică și religioasă. Aici locuiesc cele mai multe persoane aparținând minorităților 

etnice și religioase, comparativ cu celelalte regiuni.  

Pe lângă reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor actuale cu destinație culturală, se impune crearea și 

dotarea de noi spații/ clădiri multifuncționale. 

 

Obiective strategice. 

Mediu 

OS 1. Promovarea tranziției către o economie circulară 

OS 2. Protecția naturii și conservarea biodiversității, asigurarea conectivității ecologice, remedierea siturilor 

degradate/abandonate 

 

Infrastructură 

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

OS 2. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații și internet 

 

Economie 

OS 1. Promovarea și atragerea investițiilor în județul Brașov 

OS 5. Creșterea veniturilor bugetare de la societățile comerciale în care CJ Brașov este acționar 

 

Turism 

OS 1. Facilitarea implementării managementului și marketingului turistic 

OS 2.Consolidarea infrastructurii de turism 

 

Cultură 

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

OS 2.  Dezvoltarea antreprenoriatului cultural creativ la nivelul județului Brașov 
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Educație, sport, sănătate, asistență socială 

OS 1. Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate în educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii și dotărilor, utilizarea inovației și a noilor tehnologii 

OS 2 .Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de sănătate de calitate, sustenabile și la prețuri 

accesibile 

OS 3. Dezvoltarea de servicii sociale, integrate, orientate spre promovarea unui trai independent în 

comunitate, inclusiv prin parteneriat cu ONG-urile de profil 

OS 4. Dezvoltarea cantitativă și calitativă a sportului de performanţă şi a sportului de masă prin 

conștientizarea și motivarea populației în paralel cu asigurarea infrastructurii de calitate 

 

Transformare digitală 

OS 1 Digitalizarea Consiliului Județean Brașov și a subordonatelor 

OS 2 Integrarea celorlalți actori publici și implementarea transformării digitale județene 
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II: Componenta de Buget (CB)/ Programare Bugetară (CPB) 

Perioada de programare fiind de 3 ani, pentru atingerea obiectivelor strategice generale au fost propuse doar 

proiectele prioritare pe fiecare domeniu, urmând ca Planul să fie actualizat pentru o nouă etapă de 3 ani 

• Programe bugetare; 

 

 

1.Guvernanță digitală 

 

Contextul Internațional și European 

 

Definiții, conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): 

 

Digitizarea este conversia datelor și a proceselor din format analog în format procesabil pe calculator (pagina 

11, OECD 2018d). 

Digitalizarea este utilizarea technologiilor și datelor în format digital precum și a inter-conexiunilor acestora,  

care are ca rezultat schimbarea activităților existente și/sau apariția unor activități integral noi (pagina 11, 

OECD 2018d). 

Transformarea digitală impune reorganizarea tuturor structurilor guvernamentale în scopul stimulării 

procesului de colaborare, atât pe orizontală cât și pe verticală; in timpul acestui proces este posibil sa  apară 

nevoia de schimbare a rolurilor și/sau responsabilităților diferitelor instituții guvernamentale (pagina 81, 

OECD 2018d). 

Comisia Europeană sprijină accelerarea procesului de transformare digitală a guvernelor, la toate nivelurile: 

central, regional si local, prin intermediul EU eGovernment Action Plan 2016-2020. De acest proces, de 

transformare digitala, vor beneficia toate categoriile societății: administrația publică, mediul privat și cetățenii. 

 

eGovernment Action Plan 2016-2020 propune o viziune ambițioasă pentru administrația publică în ansamblul 

ei și recomandă un set de 7 principii directoare de urmat pentru toate nivelurile de guvernanță – național, 

regional și local - cand dezvoltă strategii de transformare digitală. 
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1. Digital implicit - administrația publică trebuie să livreze servicii publice digitale ca primă opțiune 

(pastrand in acelasi timp canalele traditionale deschise pentru entitatile fizice sau private care nu sunt 

conectați la Internet din motive de opțiune individuală sau din necesitate). In plus, serviciile publice 

trebuiesc livrate prin intermediul unui sistem de tip „punct unic de contact” sau a unui sistem de tip 

„one stop shop”, utilizand o paletă de canale diferite. 

2. Principiul Once only: Administratiile publice trebuie să se asigure că atât cetățenii cât și firmele 

private oferă aceeași informație doar o singură dată către o administrație publică. Oficiile administrației 

publice acționează, daca li se permite, în sensul refolosirii, în circuitul intern, al informației, respectând 

prevederile Directivelor/Regulamentelor Europene în domeniu (GDPR, NIS, etc), astfel încât cetățenii 

și mediul privat să nu fie condiționati de acțiuni suplimentare.  

3. Incluziune și accesibilitate: Administrațiile publice trebuie să ia în calcul, la crearea serviciilor publice 

digitale, funcționalități incluzive implicite care acomodează nevoi diferite, ca acelea ale persoanelor în 

vârstă sau ale persoanelor cu dizabilități.  

4. Deschidere si transparenta: Administrațiile publice trebuie să schimbe informații și date între ele, sub 

rezerva acordării, atât cetățenilor cât și firmelor private, a controlului privind accesul la acestea, precum 

și a posibilității de a-și edita și corecta propriile date; asigurarea accesului utilizatorilor la procesul/ele 

administrativ/e în care sunt implicați; colaborarea cu stakeholderi diferiți, precum firme private, ONG-

uri, cercetători, etc, la momentul creării și livrării serviciilor. 

5. Cross-border implicit: Administrația publică trebuie să asigure accesibilitatea inter-frontalieră a 

acelor servicii publice relevante prevenind astfel apariția fragmentărilor de orice tip, și, în acest mod, 

facilitând mobilitatea în cadrul Pieții Unice.  

6. Interoperabilitate implicită: Serviciile publice trebuie sa fie concepute astfel încât să funcționeze fără 

sincope în cadrul Pieții Unice și a silozurilor organizaționale, bazându-se pe circulația liberă a datelor 

și a serviciilor digitale în spațiul UE.  

7. Securitate si incredere: Toate inițiativele în acest domeniu nu trebuie să se limiteze doar la asigurarea 

conformității protecției datelor cu caracter personal, vieții personale și a securității IT, acestea trebuind 

integrate încă din faza de concepție, fiind pre-condiții importante pentru a spori gradul de încredere și 

de absorbție a serviciilor digitale.   
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Există, în sensul larg al conceptului, trei stadii de dezvoltare digitală: “în curs de dezvoltare”, “în proces 

tranzițional” și “transformare” (pagina 252, World Bank, 2016). Aceste stadii corespund, aproximativ, cu 

clasificarea în funcție de venit a țărilor, respectiv scăzut, mediu și ridicat. Autoritățile publice trebuie să preia 

conducerea și să recunoască acele mecanisme prin intermediul cărora tehnologiile digitale cresc productivitatea 

și generează creștere economică. Transformarea digitală creează creștere economică prin intermediul a trei 

mecanisme: incluziune, eficiență și inovare (pagina 50, World Bank, 2016). Incluziunea constă în reducerea 

barierelor informaționale și promovarea comerțului intern și Internațional. Tehnologiile digitale cresc eficiența 

printr-o utilizare superioară a resurselor existente, promovând inovația prin competiție și generând economii 

de scară (pagina 51, World Bank, 2016).  

În scopul susținerii dezvoltării transformării digitale în sectorul public, UE a emis Declarația de la Tallinn 

privind domeniul de eGovernment. 

În ultimele două decenii, multe guverne au întreprins inițiative și proiecte avansate de digitalizare, de la 

eforturile incipiente de e-government din timpul  erei dot.com și până la serviciile digitale guvernamentale 

centrate pe utilizator și adoptarea practicilor comerciale de IT. Deși s-au înregistrat progrese, guvernele, atât 

la nivel central și/sau local au devenit mai degrabă „cablate și conectate” dar nu „transformate”. Marea 

majoritate a acestora au implementat aplicații informatice utilitare silozate, tehnologic inegale, cu valoare 

adaugata scăzută și cu grade limitate de uzabilitate și accesibilitate. De asemenea, chiar și în zilele noastre, 

există un focus excesiv pe digitalizarea aproape exclusivă a serviciilor de tip front-end în timp ce provocările 

dificile, de fond, a sistemelor, proceselor și remodelarii instituționale a autorităților publice sunt amânate.   

În acest context, a apărut pandemia de COVID -19, un pivot istoric pentru transformarea digitală a autorităților 

publice. COVID-19 a impulsionat dramatic guvernele, atât la nivel central cât și local, să acceadă rapid la 

următorul nivel al digitalizării. De la telemuncă la telemedicina, de la administrație exclusiv online la educație 

virtuală, rareori în istoria modernă s-au văzut atât de multe experimente pe palierul decizional guvernamental, 

puse in aplicare într-un timp extrem de scurt și la o scară atât de largă.  

Dar pandemia a demonstrat, de asemenea, cât de departe sunt instituțiile publice de a deveni, cu adevărat, 

organizații integral digitale. 

Guvernele, atât la nivel central cât și regional sau local, trebuie sa parcurgă drumul de la „a face” digital la „a 

fi” digital. În administrațiile publice, procesul de învățare cognitivă de tip „fizic” trebuie înlocuit de procesul 

de învățare cognitivă de tip „digital”. Majoritatea instituțiilor publice consideră ca a dezvolta servicii digitale 
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este suficient pentru a deveni organizații digitale, când, în realitate, transformarea digitală se focuseaza pe 

mutarea, în mod fundamental și ireversibil, a proceselor și a mentalității de la „a face” digital la „a fi” digital.  

Majoritatea agențiilor/instituțiilor publice sunt prinse într-un vârtej, o buclă continuă de „a face” operațiunile 

digital, trăind iluzia de „a fi” digital, în loc de a opera modificări de mentalitate, livrare a serviciilor și a 

modelelor operaționale.  

Prioritatea fundamentală în era post-COVID-19, în domeniul transformării digitale a instituțiilor publice, 

rămâne atingerea stadiului, integrat și unificat, a unei experiențe de tip end-to-end dezvoltată din perspectiva 

utilizatorului final, accesibilă de oriunde, oricând și folosind orice tip de dispozitiv electronic. Cetățenii nu sunt 

interesați de organigrame organizaționale, și, cu siguranță, s-au săturat să fie trimiși de la o instituție publică 

la alta încercând să afle cine le-ar putea rezolva problema. Ei doresc raspunsuri la întrebările lor sau rezolvarea 

solicitărilor lor prin intermediul câtorva pași simpli.  

Motivul fundamental pentru care guvernanții întâmpină o provocare fundamentală este ca, de cele mai multe 

ori, nimeni nu deține, din perspectiva utilizatorului, aceasta experiență de tip end-to-end. Organizații/instituții 

diferite dețin părți din aceasta, rezultând o experiență inegală. Soluția o reprezintă instituționalizarea culturii 

“experiența utilizatorului” și investițiile în platformele digitale care pot susține astfel de experiențe 

personalizate, atât pentru cetățean cât și pentru firmele private. 

 

 Contextul Național și Local 

 

Procesul de digitalizare a administrației publice locale din România, prin crearea unei infrastructurii hardware 

și de comunicații profesionale, ca fundație a dezvoltării ulterioare precum  și integrării de aplicații software 

inovative reprezintă un proces amplu, încă nesistematizat, aflat în stadii incipiente de dezvoltare și aplicare și 

care prezintă provocari semnificative în termeni de viziune, orizont de implementare și alocare de resurse atât 

materiale cat si umane.  

Criteriile de referință in UE în ceea ce privește monitorizarea serviciilor de tip eGovernment  ale țărilor membre 

sunt grupate sub 4 mari categorii: 

1. Centricitatea pe utilizator – indica nivelul până unde (informații despre) un serviciu este livrat 

online și cum acesta este perceput; 
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2. Transparența – indică până la ce nivel autoritatea publică este transparentă în ceea ce privește: 

performanța și reponsabilitatea proprie, procesul de livrare al serviciului public și protecția datelor 

personale 

3. Mobilitatea trans-frontalieră – indică nivelul până la care serviciile publice pot fi accesate și utilizate 

de către contribuabilii rezidenți (persoane fizice și/sau juridice) daca le accesează de pe teritoriul 

altei țări membre UE 

4.  Indicatori cheie de facilitare – indică nivelul până la care următoarele 5 pre-condiționalități tehnice 

sunt disponibile online pentru cetățeni:  identificare electronică, documente electronice, surse ale 

autorității și poșta electronică. 

Procedural, toți acești indicatori de top sunt măsurați în comparație cu 8 “evenimente de viață”: operațiuni 

regulate de afaceri, mutarea/relocarea dintr-un loc în altul (fie în interiorul aceleiași țări, fie în altă țară membră 

din spațiul UE), deținerea și conducerea unui autovehicul, inițierea unei cereri/proceduri de 

solicitare/rezolvare, deschiderea unei afaceri, pierderea și găsirea unui loc de muncă, viața de familie și studiile. 

 

 

Situatia Romaniei, conform studiului eGovernment benchmark report din 2018 al UE, arată astfel: 
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Observăm ca toate “evenimentele de viata” prin care se masoară performanța sistemelor digitale ale 

autorităților publice depind direct sau au o legatura de cauzalitate puternica  cu serviciile digitale aflate, 

conform legii, în sfera administrației publice locale. 

Mai mult decât atât, odată cu provocările aduse de pandemia de Covid-19, nevoia de transformare 

digitală a autorităților publice locale a devenit imperios necesară. Autoritățile publice locale și regionale 

(consiliile județene) reprezintă prima și cea mai importantă redută de luptă împotriva pandemiei, iar rolul lor 

în această criză este unul esențial. Tehnologia s-a dovedit un instrument vital prin care autoritățile publice 

locale și regionale, în timpul crizei,  au asigurat și asigura în continuare livrarea, în conditii de cvasinormalitate, 

a serviciilor publice către cetățeni.  În acest context, tehnologia are un efect profund asupra vieții de zi cu zi a 

cetățenilor, asigurând funcționarea fluxurilor și serviciilor comunitare din punct de vedere informațional și al 

comunicarii bidirecționale, până la rezolvarea operaționala și eficienta a problemelor acestora, în mediul 

online. 

 

La momentul actual, sectorul public, reprezentat atât prin aparatul central cât și prin administrația locală, se 

bazează în mare măsură pe o infrastructură IT (hardware și aplicativă) uzată moral, pe procese parțial 

digitalizate, ceea ce limitează capacitatea personalului (funcționarilor publici) de a furniza servicii eficiente și 

calitative cetățenilor și de a răspunde cerințelor de schimbare rapidă.  

 

Nevoia instituțiilor din sectorul public de a utiliza canale digitale pentru informarea și deservirea cetățenilor a 

devenit cu atât mai mult vizibilă în contextul pandemiei actuale, existând o nevoie accentuată pentru integrarea 

tehnologiei digitale în toate activitățile și serviciile furnizate către cetățeni și operarea unor sisteme de front-

end, back-end si inter-instituționale integrate care să poată susține și răspunde așteptărilor în schimbare. 

Transformarea digitală nu poate fi redusă doar la aplicarea unor tehnologii digitale, ci implică și transformarea 

proceselor, abilitarea personalului de a opera sistemele informatice, dezvoltarea de noi competențe, schimbarea 

paradigmei organizaționale, încurajarea inovației și schimbarea experienței angajaților, beneficiarilor de 

servicii și partenerilor instituțiilor publice, motiv pentru care este necesara elaborarea unui astfel de document 

cu caracter strategic care să susțină procesul de transformare de la o instituție tradițională către un model 

digitalizat.  
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În contextul definirii și aprobării Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România, CJ Brasov 

își propune să adopte și să se alinieze la principiile directoare stipulate în cadrul strategiei naționale, cu 

precădere: 

 

✓ Asigurarea securității și confidențialității (Pentru ca serviciile publice online să poată fi adoptate la 

o scară cât mai largă, trebuie asigurată confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora. 

Orice breșă de securitate a unui serviciu public online oferit va duce la scăderea încrederii în serviciile 

online, diminuând astfel beneficiile rezultate din utilizarea acestora. Din acest motiv este necesar ca 

mecanismele de Securitate implementate să fie eficiente și să poată asigura un nivel optim de securitate 

cibernetică.)  

✓ Încurajarea transparenței și deschiderii (Cetățenii și mediul de afaceri trebuie să aibă posibilitatea 

de a găsi rapid și ușor răspunsuri.)  

✓ Promovarea dezvoltării continue (Procesele și sistemele implementate trebuie să fie supuse unui 

proces de evaluare continuă din punct de vedere al eficienței, eficacității și flexibilității acestora, în 

vederea îmbunătățirii lor.)  

✓ Orientarea către resurse sustenabile (Acest principiu va asigura că inițiativele din România sunt 

prioritizate în funcție de costuri (inițiale și recurente pentru întreaga durată de viață a inițiativei) și nu 

vor avea un impact semnificativ asupra bugetului fără a aduce rezultate clare, în detrimentul altor 

investiții ce ar putea aduce beneficii reale.)  

 

 

 

Obiective 

 

Obiectivul general al proiectului vizează transformarea digitală din cadrul Consiliului Judetean Brasov, precum 

si a instituțiilor subordonate acestuia, prin elaborarea Matricei Digitale, sustinand astfel tranzitia de la modul 

de lucru pe suport hârtie la modul de lucru digital, de la “a face” digital la “a fi” digital.  
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Obiectivele specifice fiecarei etapei vizează evaluarea proceselor curente, a sistemelor existente,  implementate 

în cadrul instituțiilor precum și a competențelor digitale ale personalului, urmate de   identificarea 

oportunităților de optimizare și reducere a riscurilor, acolo unde este cazul. 

 

Obiectivele mentionate anterior contribuie la obtinerea unei perspective independente cu privire la: 

(a) modul în care serviciile de tehnologie (IT) susțin procesele instituțiilor, gradul de conformitate și aderare 

la bunele practici IT; 

(b) gradul de digitalizare al proceselor, activităților din cadrul instituțiilor; 

(c) gradul de pregătire al personalului operațional în utilizarea tehnologiei. 

 

Abordarea propusă 

 

Matricea digitală este un proces complex ce implică recalibrarea și optimizarea proceselor, a modului de 

interacționare cu partenerii (interni si externi) dar și îmbunătățirea sistemelor utilizate precum si a 

competențelor digitale. Matricea digitală implică o analiză complexă a datelor, modelarea proceselor 

organizaționale în scopul optimizării fluxurilor de lucru și a îmbunătățirii calității serviciilor, urmată de selecția 

și implementarea sistemelor informatice necesare (sau dupa caz, îmbunătățirea sistemelor existente) și 

instruirea personalului astfel încât sa dețină competențele necesare facilitării tranziției către noul model de 

operare digital. 
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Construcția Matricei digitale este realizată pe baza a trei piloni: Procese – Sisteme – Competențe, 

fiecare dintre acești piloni contribuind la clarificarea următoarelor intrebari:  

• Procese: Procesele institutiei sunt/ pot face obiectul digitalizarii? Daca da, în ce orizont de timp? Care 

sunt beneficiile digitalizării acelor activități?  

• Sisteme: Instituția deține infrastructura neceara digitalizării? În ce măsură susțin sistemele actuale 

digitalizarea activităților?   

• Competențe: Instituția deține resursele și competențele necesare pentru a contribui la gestiunea 

schimbării și susține activitățile de implementare și exploatare a sistemelor informatice?  

Procesele reprezintă cheia pentru dezvoltarea și îmbunătățirea aplicațiilor informatice integrate. Procesele 

trebuie să fie eficiente și eficace iar optimizarea prin digitalizare urmărește simplificarea, automatizarea, 

flexibilizarea și creșterea calității serviciului oferit și  reducerea timpilor de raspuns.  

În cadrul activităților de mapare de procese va fi identificat evenimentul declanșator, înșiruirea logică de 

activități, structurate în funcție de rolurile/departamentele implicate și rezultatul procesului. Toate acest 

informații vor fi reprezentate prin intermediul unei hărți de proces, acesta facilitând identificarea rapidă a 

oportunităților de digitalizare și optimizare. De asemenea, hărțile de proces constituie fundamentul pentru 

definirea specificațiilor funcționale, în cazul în care va fi necesară achiziția de componente software. 

 

 

Analiza sistemelor informatice va permite înțelegerea portofoliului aplicativ actual, a integratilor 

existente, a deficiențelor înregistrate, a standardardelor și proceselor IT adoptate. În funcție de arhitectura 
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actuală, a viziunii cu privire la digitalizare și a propunerilor de decomisionare, îmbunătățire, achizitie de noi 

componente software, va fi determinată și arhitectura aplicativă viitoare, conform principiului “Digitally First”.   

 

 

 

 

Competențele digitale acompaniază procesul de schimbare și reprezintă elementul pivotal de schimbare a 

mentalității și percepției cetățenilor și a mediului privat în ceea ce privește schimbarea ireversibilă de 

paradigmă și reformă de fond a instituțiilor publice. Personalul instituției trebuie să înțeleagă conceptul 

“Digitally First” și să dețină acele cunoștințe digitale care să permită exploatarea adecvată a tehnologiei, în 

primul rând la nivel conceptual – remodelare instituțională -, care vor institui noul model operațional al 

instituției publice. Compețentele digitale vor fi construite ca parte a procesului de schimbare de paradigmă și 

vor fi aliniate la modelul și strategia de digitalizare selectata. Statisticele disponibile indică faptul ca de cele 

mai multe ori transformările digitale sunt axate numai pe adopția de tehnologie, trecând în subsidiar importanța 

crucială a instruirii funcționarilor publici/contractuali. Formarea competențelor digitale reprezintă un element 

cheie pentru succesul pe termen lung al transformării digitale, care necesită o abordare susținută, periodică și 

structurată. Încă din perioada anilor 2010, de la apariția conceptului global al “Economiei bazată pe 

cunoaștere”, investițiile susținute și continue în specializarea și consolidarea portofoliului de cunoaștere al 

capitalului uman au crescut exponential, devenind factorul motrice al inovației și creșterii economice. În 

sectorul public, versus mediul privat, ponderea investițiilor în dezvoltarea capitalului uman, au înregistrat, 

constant, distorsiuni semnificative care au condus la adâncirea faliei, în ceea ce privește accesul la cunoaștere, 

între angajații din mediul privat versus angajații din administrația publică. 



 

Pagina 27 din 47 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

 
Programul Oprațonal Capacitate Administrativă 2014-2020 

www.poca.ro 

 

Adițional celor trei piloni, în vederea susținerii pe termen mediu și lung al procesului de digitalizare va fi 

necesară definirea unei structuri de guvernanță digitală și a unui Plan/Roadmap de implementare al 

matricei digitale.  

Guvernanța digitală se va concentra pe stabilirea responsabilităților referitoare la strategia, politica și 

standardele digitale adoptate si utilizate.  

 

Roadmap-ul matricei digitale va fi o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru a stimula și monitoriza 

schimbarea, într-un mod coordonat și eficient. Transformarea digitală este o călătorie, destinația este unică, 

adaptată fiecărei instituții în parte, iar etapele și acțiunile necesare vor fi planificate astfel încât să conducă la 

atingerea țintelor stabilite. Roadmap-ul articulează urmatoarele aspecte:  

• Care este direcția, ce încercăm să obținem prin digitalizare  
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• Care este strategia care va susține acest proces de transformare; cât timp este necesar pentru schimbare  

• Care sunt etapele și activitățile cheie care vor susține schimbarea  

• Care sunt resursele necesare pentru schimbare 

 

 

 

 

Metodologia de lucru  

 

Proiectele de transformare digitală implică parcurgerea unor etape clare, cu livrabile bine definite astfel încât 

să asigure într-un mod structurat și transparent atingerea obiectelor proiectului. De asemenea, metodologia 

propusă este replicabilă și pentru proiectele de digitalizare, aceasta asigurând independența instituției publice 

față de orice consultant. 

 

 

 

 

În cazul digitalizării proceselor interne metodologia de lucru va fi similară cu cea menționată anterior, doar 

focusul va fi orientat către procesele și sistemele care deservesc beneficiarii interni.  
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Dupa definirea viziiunii și strategiei cu privire la digitalizarea acestor categorii de procese, în etapa de analiza 

va fi necesară crearea hârtiilor de proces, determinarea gradului de digitalizare, analiza sistemelor 

actuale/portofoliului aplicativ, identificarea deficiențelor și a practicilor IT curente. Modelul viitor, va implica 

definirea hărților de proces optimizate, recomandări cu privire la pașii următori în ceea ce privește portofoliul 

actual, precum și identificarea noilor componente software necesare, a proceselor IT care să susțina în mod 

corespunzător exploatarea sistemelor. Roadmapul va fi structurat pe două dimeniuni: procese și sisteme și va 

lista inițiativele necesare digitalizării, pe orizonturi de timp. Implementarea și monitorizarea vor implica 

definirea de planuri de proiect detaliate, urmărirea și raportarea gradului de implementare, colaborarea cu toate 

părțile implicate în livrarea inițiativei.  

 

În cazul digitalizării proceselor externe, beneficiarii fiind cetățenii sau persoanele juridice, metodologia 

de lucru va fi similara cu cea menționată anterior, doar focusul va fi orientat către procesele și sistemele care 

deservesc beneficiarii externi.  
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Dupa definirea viziunii și strategiei cu privire la digitalizarea acestor categorii de procese, în etapa de analiză, 

va fi necesară crearea hărților de proces, determinarea gradului de digitalizare, analiza sistemelor actuale / 

portofoliului aplicativ, identificarea deficiențelor si a practicilor IT curente. Modelul viitor, va implica definirea 

hărților de proces optimizate, recomandări cu privire la pașii următori în ceea ce privește portofoliul actual, 

precum și identificarea noilor componente solftware necesare, a proceselor IT care să susțină în mod 

corespunzător exploatarea sistemelor. Roadmapul va fi structurat pe două dimeniuni: procese și sisteme, și va 

lista inițiativele necesare digitalizării, pe orizonturi de timp. Implementarea și monitorizarea va implica 

definirea de planuri de proiect detaliate, urmărirea și raportarea gradului de implementare, colaborarea cu toate 

părțile implicate în livrarea inițiativei.  

 

Componenta de Competențe digitale și instruire a personalului va fi tratată distinct, colectând și preluând 

informații din cadrul subproiectelor de digitalizare a proceselor interne și externe. Analiza situației actuale va 

implica colectarea de informații cu privire la cursurile cu componente de digitalizare realizate în ultimii 3 ani, 

numărul de participanți/ department, subiectele adresate în cadrul cursurilor, certificările obținute. De 

asemenea, se va executa și un TNA (Training needs assessment), în vederea determinării necesarului de cursuri 

viitoare (focusul va fi pe temele de instruire). În cadrul roadmapul-ui de transformare digitală vor fi indicate: 

necesarul de cursuri (tematică), departamentele vizate, estimarea numărului de sesiuni și participanți precum 

și orizontul de timp necesar executării instruirilor.  

  

 

Ultima componentă, cea de definire a modelului de Guvernanță digitală va fi tratată distinct implicând 

creionarea strategiei de digitalizare, a procedurilor și politicilor care vor susține, într-un orizont de timp calibrat 

și personalizat din punct de vedere legal și instituțional, transformarea digitală.  
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Dupa cum se poate observa, atât din abordarea propusă, cât și din metodologia de lucru, analiza și definirea 

modelelor viitoare vizează atât Consiliul Județean, ca și instituție coordonatoare, conducătoare și decident 

radial în virtutea atribuțiilor legale, cât și instituțiile subordonate acestuia, cu ramificații și legături intrinseci 

operaționale în toate UAT-urile din județul Brașov, ceea ce va conduce la crearea unui ecosistem informatic 

integrat, interconectat si interoperabil tip matrice digitală, instituind modelul unic operațional “Digitally First”, 

conectat nativ la cerințele impuse, schimbările dinamice și rigoarea cadrului instituit de guvernanța digitală, 

generând astfel efectul de recuplare a administrației publice locale la cerințele mediului de afaceri, dispariția 

silozării informaționale și tehnologice, egalizării portofoliului de competențe digitale ale funcționarilor publici, 

precum și alinierea la agenda reală a cetațeanului și, implicit, la asteptările lui în ceea ce privește calitatea 

serviciilor publice, în contextul actual, European și Internațional. 

 

1.1.Asigurarea accesibilității digitale prin achziție de echipamente hardware 

Descriere. Programul constă în achiziția de echipamente hardware necesare asigurării conectivității digitale a 

instituției și angajaților. Se dorește achiziționarea de echipamente moderne care să corespundă cerințelor 

sistemelor moderne (viteză de procesare, cameră web, microfon). Cerințele privind conexiunile de internet și 

serverele instituției sunt în curs de implementare. 

Obiectivele programului sunt asigurarea conectivității digitale până la finalul anului 2024 pentru toți 

angajații CJ Brașov. 

Indicatori. Achiziționare 250 laptop-uri performante cu licențe incluse. 

Finanțare: POCID 2021-2027 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 
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1.2.Asigurarea conectivității digitale prin interconectare software 

Descriere. Programul constă în achiziția de licențe software necesare asigurării activității digitale a instituției 

și angajaților. Se dorește achiziționarea de software care respectă cerințele de interconectivitate, cu aplecare 

specială pe software și achiziție date GIS necesare activității direcției Arhitect Șef, dar și dezvoltarea a cel 

puțin două module ale aplicațiilor existente la nivelul instituției, în special gestionarea proiectelor de 

investiții și interconectarea cu consilierii locali. 

Obiectivele programului sunt asigurarea conectivității digitale până la finalul anului 2024 pentru toți 

angajații CJ Brașov. 

Indicatori. Achiziționare cel puțin 1 software cu date GIS incluse și dezvoltare minim 2 module existente. 

Finanțare: POCID 2021-2027, POR 2021-2027 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 

 

1.3Asigurarea utilizării instrumentelor digitale prin instruirea personalului 

Descriere. Programul constă în cursuri de perfecționare în domeniul digital (conform competențelor CE – 

Digicomp 2.0). Se dorește dobândirea conpetențelor digitale pentru angajații care folosesc ecosisteme 

digitale în activitatea zilnică. 

Obiectivele programului sunt asigurarea competențelor digitale pentru utilizarea programelor informatice. 

Indicatori. Cel puțin 150 angajați și aleși locali instruiți. 

Finanțare: POCID 2021-2027, POR 2021-2027 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 
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2.Mediu 

 

2.1.„Implementarea SMID la nivelul județului Brașov” 

Descriere. Programul constă în investiții privind colectarea, sortarea, tratarea și depozitarea deșeurilor. Prin 

contractul de asistență tehnică aflat în implementare, se va calcula cantitatea estimată de deșeuri generate 

până în anul 2050 și se vor propune soluțiile tehnice adecvate pentru a atinge țintele de reciclare stabilite la 

nivel comunitar. Întrucât gradul de reciclare nu poate fi atins fără tratarea biodeșeurilor, una dintre cele mai 

importante investiții va fi stația/stațiile de tratare mecano-biologică. Proiectul va asigura reducerea gradului 

de depozitare până la un procent de aproximativ 10% din cantitatea generată, deșeurile transmise la depozit 

fiind inerte după tratare (nemaigenerând emisii de gaze sau levigat). 

Obiectivele programului sunt cele stabilite în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, aprobat de APM 

Brașov. 

Indicatori. Întrucât proiectul nu poate fi implementat practic în următorii 3 ani, etapa inițială se va axa pe 

asigurarea proprietății/folosinței viitoarelor investiții importante, respectiv CMID și stații de transfer și 

elaborarea studiului de fezabilitate, respectiv: 

- Teren aferent instalațiilor zona Brașov 

- Teren aferent intalațiilor zona Făgăraș 

- Teren aferent instalațiilor zona Rupea 

- Studiu de fezabilitate aprobat 

Finanțare: POIM 2014-2020 și PODD 2021-2027 

Metodologie: pregătire documentații și achiziții terenuri 

 

3.Infrastructură 

3.1. „Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni - Budila - Teliu (DN10) – limita de jud. 

Covasna km 0+490 – 15+800, DJ103A km 11+000 - 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod - Hălchiu – 

Codlea – Vulcan – DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151 – 

5+030” 

Descriere: Proiectul prevede modernizarea a 49,039 km de drum județean ca variantă viabilă de ocolire a 

drumului național DN1 Sibiu - Brașov – București, în cadrul acestuia fiind prevăzute și lucrăril de 
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modernizare, reabilitare, demolare și refacere integrală, după caz, la podurile și podețele situate pe drumurile 

județene. 

Obiectivele programului contribuie la realizarea obiectivelor priorității de investiție prin modernizarea a 

49,039 km de drum județean ca traseu de dezvoltare și ca variantă viabilă de ocolire a drumului național DN1 

Sibiu - Brașov - București cu legături directe spre: 

• Brașov: DJ 104 A – Șinca - DN 73A și Zărnești – Brașov; 

• București: DJ 104A - Șinca – DN 73A Zărnești - Râșnov și DN 73 Râșnov – Predeal – Sinaia –București; 

• Pitești: DJ 104A- Șinca – DN 73A Zărnești și DN 73 Râșnov – Bran – Rucăr – Câmpulung Muscel – 

Pitești; 

• Brașov: DJ 104A Victoria – DN 7C – DN 1 Sibiu. 

descongestionând traficul din zona DN1 Sibiu – Brașov, facilitând legătura cu județele limitrofe. 

Indicatori. Întrucât proiectul nu poate fi implementat practic în următorii 3 ani, etapa inițială se va axa pe: 

- identificare, întocmire documentație de expropriere necesare aducerii drumului la parametrii de drum 

județean 

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

- proiectul tehnic de execuție 

- studii și documentații pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații 

- proiectul pentru autorizarea construcției/DTAC 

- expertiză tehnică drum/poduri 

- studii geotehnice 

- studii topografice 

- studiu trafic 

 

Finanțare: a fost semnat contractul de finanțare pentru documentațiile specificate fondurile fiind asigurate 

din POAT 2014-2020, proiect coordonat de ADR Centru 

 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 
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4.Sănătate 

 

4.1.Dotare și eficientizare energetică unități medicale existente 

Descriere: Reabilitarea și dotarea clădirilor existente a unităților medicale din subordinea Consiliului 

Județean Brașov. 

Obiectivele programului reabilitarea clădirilor existente prin eficientizare energetică, recompartimentare, 

refacere instalații și dotarea cu echipamente și aparatură medicală modernă. 

 

Indicatori. Reabilitare și dotare pentru cel puțin 2 unități medicale 

Finanțare: FSE + buget local 

 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 

 

4.2.Studiu fezabilitate Spitalul Regional Brașov 

Descriere: Reabilitarea și dotarea clădirilor existente a unităților medicale din subordinea Consiliului 

Județean Brașov. 

Obiectivele programului reabilitarea clădirilor existente prin eficientizare energetică, recompartimentare, 

refacere instalații și dotarea cu echipamente și aparatură medicală modernă. 

 

Indicatori. Reabilitare și dotare pentru cel puțin 2 unități medicale 

Finanțare: FSE + buget local 

 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 

 

5.Asistență socială 

5.1. Trecerea în regim de căsuțe tip familial pentru toate centrele de copii din subordinea DGASPC Brașov 

Descriere: Desființarea centrelor de protecția copilului și operaționalizarea gestionării cazurilor în cadrul 

căsuțelor de tip familial și a centrelor de zi. 
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Obiectivele programului construirea și operaționalizarea căsuțelor tip familial și a centrelor de zi, prin 

eforturi proprii sau în parteneriat cu ONG-urile de profil. 

 

Indicatori.  

Finanțare: FSE + buget local 

 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 

 

6.Cultură, Turism 

6.1. Proiect tehnic și execuție Muzeul Aviației, Științei și Tehnicii 

Descriere: Proiectarea unei clădiri moderne multifuncționale. Activitățile din cadrul Complexului 

multifuncțional se vor desfășura în următoarele spații dedicate: 

− centru de conferințe format dintr-o sală multifuncțională pentru 200 de persoane și două săli pentru 100 

de persoane, precum și foaiere și  spații anexe (depozit, grupuri sanitare); 

− săli de expoziție: sală pentru expoziție permanentă privind zona geografică Brașov: istorie, artă, cultură, 

tehnică, așezări, peisaje) – 400 mp (+ depozite-atelier întreținere -50 mp) și o sală pentru expoziții 

temporare în suprafață de 200 mp ( + anexă-depozit 25 mp); 

− spațiu pentru un muzeu al aviației: 

o expunere permanentă – 3 000 mp (+depozite-ateliere-conservare 3 000 mp) 

o expunere temporară -600mp 

o laboratoare interactive -200 mp 

o ateliere tehnico-aplicative -3 x 30 mp 

o săli de studiu – 4 x 30 mp 

o cabinete individuale studiu -2 x 10mp 

o birouri cercetători – 100mp 

o anexe -100mp 

o librărie, mediatecă, vânzare suveniruri: 300mp (+ anexe -50mp);  
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− spații comerciale și de alimentație publică: galerie de artă cu vânzare (200 mp); spații de închiriat pentru 

comerț (1000 mp); restaurant (100 persoane); cafenea (50 de persoane); bar-panoramic (50 de 

persoane); 

− birouri administrative – conducere, secretariat, relații cu publicul, organizare, contabilitate : 100 mp ( 

+ depozitare, arhive, vestiare -50 mp) 

− parc expozițional cu expunerea unor avioane la scara 1:1 în aer liber : 10 000 mp 

− parc agrement în aer liber (rezervă extindere muzeu) : 10 000 mp 

Întregul complex va fi deservit de un spațiu central -hol acces, informare, bilete, garderobă și grupuri sanitare, 

precum și de spații de circulație și foaiere zonale echipate pentru socializare.  

 

Alei pietonale acoperite vor face legătura între terminalul aeroportului și Complexul multifuncțional. Totodata 

se va integra in acest parcurs si peronul CFR si auto cu copertine si mobilier urban. 

 

Suprafața totală construită va fi de maximum 15 000 mp. 

Obiectivele programului creșterea calității ofertei culturale și impulsionarea turismului. 

 

Indicatori. 1 proiect tehnic recepționat, contract de execuție încheiat 

Finanțare: FSE + buget local 

 

Metodologie: conform procedurii de implemetare proiecte cu fonduri nerambursabile 
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III: Componenta de implementare (monitorizare și raportare): 

Planul anual de lucru/ sau planul de acțiune anual 
Nr ctr Direcție strategică Obiectiv specific Program bugetar Valoare program – 

estimat (lei)/Sursa 

finanțare 

Responsabil Indicatori 

1 DS 1. Mediu, Eficiență 

Energetică, Energie 

Regenerabilă, Schimbări 

Climatice  

OS 1. 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice și 

reducerea poluării 

OS 2. Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, 

prevenirii 

riscurilor și 

rezilienței în fața 

dezastrelor 

OS 3. Promovarea 

tranziției către o 

economie 

circulară 

Implementarea 

SMID la nivelul 

județului Brașov 

500,000,000.00 lei 

FSE – 

POIM/PODD 

Compartiment UIP SMID 

– Alina Negoescu - 

consilier, Petru Nechifor 

– dir ex adj, Imelda 

Toaso – dir ex, Zoltan 

Szenner - vicepresedinte 

Studiu de fezabilitate 

și/sau proiect tehnic 

întocmit 

2 DS 2. Conectivitate Durabilă 

Și Dezvoltare Integrată A 

Comunităților Inteligente 

Urbane & Rurale . Brașov - 

nod de comunicații și zonă 

atractivă pentru locuire și 

vizitare 

OS 1. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport durabil 

și conectat direct 

la rețeaua TEN-T 

 

Modernizare, 

reabilitare 

DJ103B Săcele 

(DN1A) – 

Tărlungeni - 

Budila - Teliu 

(DN10) – limita de 

170,000,000.00 

FSE - POR 

Direcția Drumuri 

Județene și Servicii 

Publice 

Nicolae Blaga – șef 

serviciu Mihai Pascu – 

dir ex 

Proiect tehnic 

aprobat 
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jud. Covasna km 

0+490 – 15+800, 

DJ103A km 

11+000 - 12+000, 

DJ112A Hărman 

(DN11) - Bod - 

Hălchiu – Codlea 

– Vulcan – 

DN73A km 0+000 

– 38+980 și 

DJ112B Cristian 

(DN73) – Vulcan 

(DJ112A) km 

2+151 – 5+030 

Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

3 DS 6.  Creșterea capitalului 

uman din județul Brașov 

prin îmbunătățirea accesului 

la servicii de educație, de 

sănătate și de asistență 

socială de calitate pentru toți 

locuitorii 

OS 5 .Creșterea 

accesului egal și 

în timp util la 

servicii de calitate, 

sustenabile și la 

prețuri accesibile 

OS 6 . 

Îmbunătățirea 

stării de sănătate a 

locuitorilor 

județului Brașov 

Dotare și 

eficientizare 

energetică unități 

medicale existente 

150,000,000.00 

FSE - POR 

Manageri spitale 

subordonate,  

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – dir. Ex 

Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

Minim 2 cereri 

finanțare aprobate 

4 DS 6.  Creșterea capitalului 

uman din județul Brașov 

prin îmbunătățirea accesului 

la servicii de educație, de 

sănătate și de asistență 

OS 5 .Creșterea 

accesului egal și 

în timp util la 

servicii de calitate, 

sustenabile și la 

prețuri accesibile 

Studiu fezabilitate 

Spitalul Regional 

Brașov 

 

2,500,000,000.00 

FSE – POR 

BERD 

Capital privat 

 

Ministerul Sănătății 

Primăria Brașov 

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – dir. Ex 

Achiziție Studiu 

fezabilitate demarată 
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socială de calitate pentru toți 

locuitorii 

OS 6 . 

Îmbunătățirea 

stării de sănătate a 

locuitorilor 

județului Brașov 

Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

5 DS 6.  Creșterea capitalului 

uman din județul Brașov 

prin îmbunătățirea accesului 

la servicii de educație, de 

sănătate și de asistență 

socială de calitate pentru toți 

locuitorii 

OS7. Dezvoltarea 

de servicii sociale, 

integrate, orientate 

spre promovarea 

unui trai 

independent în 

comunitate 

Trecerea în regim 

de căsuțe tip 

familial pentru 

toate centrele de 

copii din 

subordinea 

DGASPC Brașov 

100,000,000.00 

FSE - POR 

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – dir. Ex 

Todorică Șerban – 

vicepreședinte 

DGASPC Brașov 

Julieta Gârbacea – dir 

gen 

Studii de fezabilitate 

aprobate 

6 DS 5. Dezvoltare sustenabilă 

integrată și unitară a culturii 

brașovene prin respectarea 

moștenirii trecutului și 

asigurarea de investiții 

permanente în inițiativele 

culturale și artistice de 

calitate oferite locuitorilor și 

turiștilor 

OS 1.  

Îmbunătățirea 

accesului 

publicului la 

conținutul cultural 

oferit de operatorii 

culturali din 

județul Brașov 

Proiect tehnic și 

execuție Muzeul 

Aviației, Științei și 

Tehnicii 

75,000,000.00 

FSE - POR 

Direcția Aeroport 

Alexandru Anghel – dir 

ex 

Direcția Management 

proiecte 

Petru Nechifor – dir ex 

adj 

Imelda Toaso – dir ex 

Studiu de fezabilitate 

aprobat 

7 DS 2. Conectivitate Durabilă 

Și Dezvoltare Integrată A 

Comunităților Inteligente 

Urbane & Rurale . Brașov - 

nod de comunicații și zonă 

atractivă pentru locuire și 

vizitare 

OS 4. Dezvoltarea 

comunităților 

urbane și rurale 

inteligente prin 

digitalizare 

Asigurarea 

accesibilității 

digitale prin 

achziție de 

echipamente 

hardware 

2,000,000.00 

FSE – POR, 

POCID 

Serviciul Resurse Umane 

și Strategii de 

Informatizare 

Claudia Duicu – șef 

serviciu 

Direcția Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – dir ex 

adj 

250 laptop-uri 

performante cu 

licențe incluse 
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8 DS 2. Conectivitate Durabilă 

Și Dezvoltare Integrată A 

Comunităților Inteligente 

Urbane & Rurale . Brașov - 

nod de comunicații și zonă 

atractivă pentru locuire și 

vizitare 

OS 4. Dezvoltarea 

comunităților 

urbane și rurale 

inteligente prin 

digitalizare 

Asigurarea 

conectivității 

digitale prin 

interconectare 

software 

40.000.000 

FSE – POR, 

POCID 

Serviciul Resurse Umane 

și Strategii de 

Informatizare 

Claudia Duicu – șef 

serviciu 

Direcția Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – dir ex 

adj 

1 software cu date 

GIS incluse, 

dezvoltare minim 2 

module existente 

9 DS 2. Conectivitate Durabilă 

Și Dezvoltare Integrată A 

Comunităților Inteligente 

Urbane & Rurale . Brașov - 

nod de comunicații și zonă 

atractivă pentru locuire și 

vizitare 

OS 4. Dezvoltarea 

comunităților 

urbane și rurale 

inteligente prin 

digitalizare 

Asigurarea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale prin 

instruirea 

personalului 

1.000.000 

FSE – POR, 

POCID 

Serviciul Resurse Umane 

și Strategii de 

Informatizare 

Claudia Duicu – șef 

serviciu 

Direcția Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – dir ex 

adj 

150 angajați și aleși 

locali instruiți 
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Monitorizarea performanței/ raportare 

Nr ctr Program bugetar Responsabil Indicatori Termene % implementare fizic % implementare 

financiar 

1 Implementarea SMID la 

nivelul județului Brașov 

Compartiment UIP 

SMID – Alina 

Negoescu - 

consilier, Petru 

Nechifor – dir ex 

adj, Imelda Toaso 

– dir ex, Zoltan 

Szenner - 

vicepresedinte 

Studiu de 

fezabilitate și/sau 

proiect tehnic 

întocmit 

Decembrie 2023   

2 Modernizare, reabilitare 

DJ103B Săcele (DN1A) – 

Tărlungeni - Budila - Teliu 

(DN10) – limita de jud. 

Covasna km 0+490 – 

15+800, DJ103A km 11+000 

- 12+000, DJ112A Hărman 

(DN11) - Bod - Hălchiu – 

Direcția Drumuri 

Județene și Servicii 

Publice 

Nicolae Blaga – 

șef serviciu Mihai 

Pascu – dir ex 

Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

Proiect tehnic 

aprobat 

Decembrie 2023   
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Codlea – Vulcan – DN73A 

km 0+000 – 38+980 și 

DJ112B Cristian (DN73) – 

Vulcan (DJ112A) km 2+151 

– 5+030 

3 Dotare și eficientizare 

energetică unități medicale 

existente 

Manageri spitale 

subordonate,  

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – 

dir. Ex 

Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

Minim 2 cereri 

finanțare aprobate 

Decembrie 2023   

4 Studiu fezabilitate Spitalul 

Regional Brașov 

 

Ministerul 

Sănătății 

Primăria Brașov 

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – 

dir. Ex 

Achiziție Studiu 

fezabilitate 

demarată 

Decembrie 2023   
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Todorică Șerban - 

vicepreședinte 

5 Trecerea în regim de căsuțe 

tip familial pentru toate 

centrele de copii din 

subordinea DGASPC Brașov 

Direcția Sănătate și 

Asistență Medicală 

Adelina Văsioiu – 

dir. Ex 

Todorică Șerban – 

vicepreședinte 

DGASPC Brașov 

Julieta Gârbacea – 

dir gen 

Studii de 

fezabilitate 

aprobate 

Decembrie 2023   

6 Proiect tehnic și execuție 

Muzeul Aviației, Științei și 

Tehnicii 

Direcția Aeroport 

Alexandru Anghel 

– dir ex 

Direcția 

Management 

proiecte 

Petru Nechifor – 

dir ex adj 

Studiu de 

fezabilitate 

aprobat 

Decembrie 2022   
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Imelda Toaso – dir 

ex 

7 Asigurarea accesibilității 

digitale prin achziție de 

echipamente hardware 

Serviciul Resurse 

Umane și Strategii 

de Informatizare 

Claudia Duicu – 

șef serviciu 

Direcția 

Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – 

dir ex adj 

250 laptop-uri 

performante cu 

licențe incluse 

Decembrie 2023   

8 Asigurarea conectivității 

digitale prin interconectare 

software 

Serviciul Resurse 

Umane și Strategii 

de Informatizare 

Claudia Duicu – 

șef serviciu 

Direcția 

Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – 

dir ex adj 

1 software cu date 

GIS incluse și 

dezvoltare minim 

2 module existente 

Decembrie 2023   

9 Asigurarea utilizării 

instrumentelor digitale prin 

instruirea personalului 

Serviciul Resurse 

Umane și Strategii 

de Informatizare 

Claudia Duicu – 

șef serviciu 

150 angajați și 

aleși locali 

instruiți 

Decembrie 2023   
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Direcția 

Management 

Proiecte 

Petru Nechifor – 

dir ex adj 
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