I.II. Prezentare proiect
I.II. „Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013-20202030” – proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative
De la înfiinţarea Consiliului Judeţean Braşov (1992) şi până în prezent, judeţul Braşov a trăit
diferite etape de reformă a vieţii sale economico-sociale, urmând o evoluţie deseori marcată de
convulsii atât pe plan economic – prin restructurarea industrială masivă, cât şi pe plan social.
Evoluţia societăţii româneşti după anul 1989, în ansamblu, a cunoscut dese perioade de
frământări economico-sociale. Nu puţine au fost perioadele în care s-a simţit lipsa unei direcţii
precise de dezvoltare în perioada de tranziţie de la o societate totalitară la una democratică
bazată pe legile pieţei libere.
Atât Instituţia Prefectului, cât şi Consiliul Judeţean Braşov au încercat să suplinească în diferite
perioade lipsa unui document programatic de esenţă, prin întocmirea unor analize temporare
care ar fi putut deveni documente de dezvoltare strategică a judeţului Braşov. Lipsa fondurilor şi
a expertizei necesare finalizării unui asemenea demers a făcut ca judeţul Braşov să nu dispună
de o strategie de dezvoltare coerentă la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
Statutul României de membru cu drepturi depline al UE a permis accesul la fondurile structurale
comunitare nerambursabile, principal instrument de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală.
Modalitatea de a atrage aceste fonduri pornea însă de la necesitatea de a demonstra că
proiectele locale propuse spre finanţare din fonduri nerambursabile se încadrează într-o
strategie de dezvoltare locală, judeţeană, respectiv regională şi naţională. Astfel, necesitatea ca
judeţul Braşov să aibă o strategie de dezvoltare a devenit prioritate a administraţiei judeţene.
La solicitarea Consiliul Judeţean Braşov, Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
cu sprijinul experţilor în planificare din Landul Brandenburg-Germania a realizat în anul 2007
"Conceptul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov", document ce a fost aprobat in
Plenul Consiliului Judeţean în data de 29.05.2007. Prin acest document de planificare ADDJB a
propus administraţiei judeţene o concepţie trans-sectorială relevantă din punct de vedere
teritorial pentru viitoarele demersuri de dezvoltare durabilă menite să creeze bunăstare în
judeţul Braşov. Astfel, a fost creată baza necesară pentru parcurgerea paşilor următori în
demersul planificării strategice la nivel de judeţ – determinarea viitoarelor linii directoare de
dezvoltare, elaborarea unei strategii judeţene cu obiective clare şi măsurabile şi conceperea
unui plan de acţiuni concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice propuse.
Acest demers a fost continuat de către ADDJB prin întocmirea unei aplicaţii în vederea obţinerii
de fonduri nerambursabile puse la dispoziţie de către Comisia Europeană prin intermediul
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA). Proiectul propus,
intitulat „Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013-2020-2030” a obţinut
punctajul necesar finanţării şi ADDJB a semnat în august 2009 contractul de finanţare a
proiectului obţinând fonduri prin intermediul programului PODCA.
Obiectivul proiectului: - realizarea în judeţul Braşov a unui cadru instituţional propice
implementării politicilor publice. Realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Braşov
operaţională şi acceptată de către toţi actorii sociali.
Scopul proiectului - realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Braşov, operaţională şi
acceptată de către toţi actorii sociali. Proiectul identifică direcţiile de acţiune, obiectivele de
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dezvoltare clare şi măsurabile, şi va prioritiza şi implementa soluţii pentru nevoile sociale,
economice şi de mediu cu care se confruntă comunitatea braşoveană respectând principiul
dezvoltării durabile. Prin analize, dezbateri, cursuri de formare proiectul contribuie la
îmbunătăţirea şi eficientizarea cadrului instituţional de luare a deciziilor în administraţia
braşoveană.
Rezultatele proiectului:


Document strategic de planificare „Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov”, realizat
prin consultarea şi acordul actorilor implicaţi în dezvoltare.



Metodologie de implementare a strategiilor. Metodologia va fi un instrument facil de lucru
folosit în operaţionalizarea şi punerea în practică a strategiei.



30 de angajaţi din administraţia publică locală participanţi la cele 4 cursuri de formare şi
iniţiere management de proiect, planificare strategică, urbanism şi amenajarea
teritoriului şi dezvoltare locală



30 de angajaţi ai administraţiei publice locale implicaţi în procesul de elaborare şi
dezvoltare a strategiei.



3 consultări publice



materiale de informare, promovare, publicitare şi promoţionale

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa
prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice,
domeniul major de intervenţie 1.1 – îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel
politico-administrativ, operaţiunea: strategii de dezvoltare locală.
În mod practic, strategia de dezvoltare a judeţului Braşov propusă de către ADDJB se
doreşte a fi primul instrument de planificare al perioadei post-revoluţionare care respectă
prin metodologia abordată principiile europene, democratice de întocmire a unui
asemenea document de planificare. Concret acest deziderat a putut fi atins prin metodologia
şi etapele de întocmire ale strategiei:
1. S-a pornit de la chestionarea cetăţenilor judeţului Braşov, folosind eşantioane
reprezentative astfel încât analiza, dar mai ales direcţiile de dezvoltare şi măsurile
propuse în strategie să răspundă dorinţelor cetăţeanului. Modalitatea de abordare “de
jos în sus” a documentului de planificare îi conferă unicitatea de până acum, precum şi
“normalitatea europeană” în acest domeniu. Chestionarea s-a făcut de către o instituţie
de specialitate, Centrul de Studii şi Cercetări Braşov, care a câştigat prin concurs dreptul
de a chestiona cetăţenii şi a interpreta rezultatele. Pentru a ţine cont de eterogenitatea
problematicilor la nivelul judeţului Braşov, studiul s-a realizat în două zone distincte:
zona metropolitană Braşov şi restul judeţului excluzând zona metropolitană.
2. În paralel cu chestionarea cetăţenilor, echipa de implementare a proiectului a procedat
la culegerea datelor statistice necesare analizei situaţiei actuale economico-sociale a
judeţului Braşov. La această etapă am beneficiat de aportul substanţial al multor instituţii
publice, private şi reperezentanţi ai societăţii civile, care s-au oferit să ne ajute în
strângerea datelor care să permită evaluarea realităţii braşovene.
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3. Rezultatele cercetării şi datele statistice cumulate au fost sintetizate şi interpretate de
către echipa de proiect, rezultatul fiind un document de lucru care a fost prezentat din
nou cetăţenilor judeţului Braşov pentru analiză şi completare în cadrul a trei dezbateri
publice: Rupea în 20.09, Făgăraş în 21.09 şi Braşov în 22.09.2010. În afara acestor
dezbateri publice mediatizate, documentul de lucru a stat la dispoziţia cetăţenilor pentru
amendare pe site-urile oficiale ale ADDJB şi ale comunităţilor locale braşovene.
4. Problemele noi apărute în cadrul dezbaterilor au fost inserate în document astfel încât,
varianta finală de lucru a fost finalizată cu scopul de fi prezentată dezbaterii şi supusă
votului Plenului Consiliului Judeţean Braşov.
5. Odată documentul votat în Plenul Consiliului Judeţean Braşov, Strategia de dezvoltare a
judeţului Braşov capătă putere de lege locală la nivelul judeţului Braşov, fiind
considerată din acel moment în mod formal:


un mijloc de planificare pe termen mediu şi lung,



un instrument de lucru al administraţiei locale realizat în folosul cetăţenilor,



un instrument care vizează soluţionarea problemelor actuale respectând
principiile dezvoltării durabile,



un instrument „viu”, care se dezvoltă în funcţie de nevoile şi prioritățile locale,
care propune soluții clare și realizabile, adaptate la nevoile și problemele
comunităților brașovene şi care facilitează utilizarea rațională și coerentă a
resurselor existente, creînd un cadru unitar pentru fundamentarea investițiilor
și solicitărilor de finanțare.

Documentul strategic județean a continuat demersul de planificare existent și a integrat și
prelucrat documente de planificare strategică existente la nivel local, județean, regional și
național: Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013-2020-2030 este realizată
în concordanţă cu următoarele documente programatice:
-

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013,
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013,
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030
Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru 2007-2013,
Prognoza Demografică a Regiunii Centru 2003-2025,
Prognoza Demografică a Județului Brașov 2003-2025
Planul de Amenajare al Teritoriului Național 2009
Planul de Amenajare Teritorială al Judeţului Braşov 2002,
Plan județean de gestionare a deșeurilor, Județul Brașov – varianta 2010 draft
Masterplanul judeţean pentru Apă
Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţul Braşov, 2006
Plan Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială
Planul de Dezvoltare Şcolară a Judeţului Braşov, 2010
Master Planul pentru turismul național al României, 2007 – 2026
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Brașov 2009
Strategiile de dezvoltare locală ale municipiilor, orașelor și comunelor din județ
(variantele existente în 2010)
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