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Scopul principal al proiectului a fost realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru

perioada 2021-2027.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional

Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem

judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în

concordanță cu SCAP.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacităţii administraţiei publice
locale din judeţul Brăila în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a judeţului Brăila, în
concordanţă cu liniile strategice europene, naţionale și regionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027;

- Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei in sprijinul cetatenilor prin
retro-digitalizarea arhivei Consiliului Judetean Braila;

- Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din administratia publica locala a
judetului Braila prin formarea specifica in domeniul planificarii strategice, in vederea obtinerii de
beneficii durabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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În urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

- “Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila pentru perioada 2021-2027”

- Arhiva Consiliului Judeţean Brăila digitizată – 10 m liniari de arhivă;

- Formare cu certificarea competenţelor în domeniul planificării strategice - 60 de
persoane.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Grupul țintă:

Grupul tinta vizat in proiect a cuprins angajati din cadrul autoritatilor

publice locale din judetul Braila (personal de conducere si de executie) si alesi locali

(consilieri locali si consilieri judeteni). Dintre aceștia, 60 de persoane care au

participat la cursul de formare, cu certificarea competentelor, in domeniul planificarii

strategice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

In cadrul activitatii “Realizarea Strategiei de 
dezvoltare a judetului Braila 2021-2027” 
prestatorul a elaborat Analiza contextului socio-
economic al judetului Braila si analiza SWOT, 
utilizand date statistice si chestionarele
completate de respondenti (604). In urmatoarea
etapa au fost identificate domeniile strategice si
au fost stabilite obiectivele de dezvoltare ale 
judetului Braila, prin consultarea partenerilor si
grupurilor interesate.   
In ultima etapa, s-a desfasurat consultarea
publica si revizuirea Strategiei de dezvoltare a 
judeţului Brăila 2021-2027, urmate de realizarea
variantei finale a strategiei, inclusiv portofoliul
de proiecte aferent acesteia care include 824 
proiecte. Dupa aprobarea documentului in 
sedinta Consiliului Judetean Braila din 14.09.2021  
acesta a fost tradus in engleza si tiparit in 300 
exemplare.
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PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 2021-2027 (1):

PRIORITĂȚI 2021-2027:

PRIORITATEA 1: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE

A JUDEȚULUI ȘI ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE

PRIORITATEA 2: CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE DIGITALIZARE A INSTITUȚIILOR ȘI

COMPANIILOR ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR

PRIORITATEA 3: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI JUDEȚULUI BRĂILA PRIN

ÎMBUNĂTĂȚIREAMEDIULUI DE AFACERI ȘI SUSȚINEREA FIRMELOR
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PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 2021-2027 (2):

PRIORITĂȚI 2021-2027:

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE

INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT

PRIORITATEA 5: PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE

GAZE CU EFECT DE SERĂ

PRIORITATEA 6: PROMOVAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE
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PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 2021-2027 (3):
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Formare pentru grupul tinta

In cadrul activitatii Formare pentru

grupul tinta au fost organizate 3

sesiuni de curs de formare/instruire

pentru 60 participanți in domeniul

planificare strategica.

Grupele formate din 20 persoane

au inclus functionari publici din

unitatile administrativ teritoriale ale

comunelor si oraselor din judetul

Braila precum si alesi locali

(primari/viceprimari de comune,

consilieri locali si consilieri

judeteni).
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Formare pentru grupul tinta

Obiectivul cursurilor de formare a

vizat : Îmbunățirea cunoștintelor și

abilităților personalului din

administrația publică locală a

județului Brăila prin formarea

specifică în domeniul planificării

strategice, în vederea obținerii de

beneficii durabile.
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Formare pentru grupul tinta

Tematica cursului a cuprins : Elementele

definitorii în management strategic; Strategia

de dezvoltare-instrument al managementului în

administrația publică; Metodologia elaborării

strategiilor în administrația publică; Procesul de

planificare strategică în administrația publică;

Etapele implementării strategiilor în

administrația publică; Dezvoltarea durabilă a

județului Brăila; Instrumente de control şi

analiză utilizate în managementul strategic din

instituțiile administraţiei publice;

Managementul riscurilor şi control managerial

intern; Egalitate de șanse, nediscriminarea și

egalitatea de gen -principii orizontale.
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Retro-digitalizarea documentelor din arhiva

Activitatea de Retro-digitalizare a

documentelor din arhiva a avut ca

scop scanarea si procesarea

documentelor aflate în arhiva

Consiliului Judetean Braila.
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Retro-digitalizarea documentelor din arhiva

Documentele scanate au fost

organizate in format electronic, au

fost transpuse intr-o baza de date,

care a fost transferata pe suport fizic

de memorie digitala, pentru a fi

accesate cu usurinta de utilizatori,

urmate de instruirea persoanelor care

vor utiliza arhiva retro-digitalizata.
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Perioada de implementare a proiectului a fost de 37 luni, începând cu data
de 11 decembrie 2018, până la 11 ianuarie 2022.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.331.830,91 lei, din care:

• valoarea eligibilă nerambursabilă estimată de 1.305.194,29 lei (98%), din care:

-valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 1.132.056,27 lei (85%);

-valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 173.138,02 lei (13%);

• cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului a fost de: 26.636,62 lei (2%).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Principiile orizontale ale UE

Egalitatea de sanse

In echipa de implementare a proiectului au fost nominalizati angajati ai
aparatului Consiliului Judetean Braila, persoane de ambele sexe, precum si de varste
variate, fara discriminare pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, etc, singurul criteriu de desemnare a lor fiind experienta relevanta.

Sesiunile de formare in domeniul planificare strategica din cadrul proiectului s-au
desfasurat intr-un loc accesibil tuturor articipanților,inclusiv persoanelor cu dizabilități, si
s-a asigurat un tratament egal între femei şi bărbaţi, între persoanele din mediul urban şi
cele din rural, prin adoptarea unui tratament nediferenţiat, echidistant, nediscriminatoriu.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Tematica cursului de formare a inclus pe langa planificarea strategica si principiile
orizontale referitoare la dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse si
nediscriminarea si egalitatea de gen.

Toti participantii au fost instruiti in legatura cu importanta respectarii/promovarii
egalității de șanse in procesul de elaborare de acte normative, documente de politici
publice și documente strategice, pentru a constientiza ca in desfasurarea activitatii
lor este necesara respectarea legislației în vigoare și sa nu provoace un impact
negativ (sa nu contribuie la perpetuarea unor atitudini discriminatoare), din
perspectiva dimensiunii de gen, sau asupra vreunui grup vulnerabil.

Sediul beneficiarului asigura accesibilitate persoanelor cu dizabilitati.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Dezvoltarea durabilă

Pentru activitatea de promovare a proiectului s-au achizitionat pixuri reciclabile si
blocnotes din hartie reciclabila.

Prestatorul serviciilor de formare a furnizat suport de curs si material de instruire pentru
fiecare participant pe suport electronic, stick USB, si numai agenda cursului a fost furnizata pe
suport de hartie reciclata.

In cadrul fiecarei sesiuni de formare a fost inclusa o prezentare a temelor orizontale.
Cursantilor le-au fost prezentate informatii cu privire la importanta protectiei mediului si dezvoltarii
durabile, problemele de mediu si tema schimbarilor climatice, cu scopul constientizarii acestora
referitor la importanta protectiei mediului si contributia autoritatilor publice locale la dezvoltarea
durabila a judetului precum si identificarea problemelor legate de mediul natural si antropic din
judetul Braila.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


