
 
 
 

Stadiul îndeplinirii în Județul Brașov a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare penru sem. I, 2020 
 

Nr. crt. Politici sectoriale Număr acţiuni propuse pentru 
realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Din care: Indicatori de rezultat 
(pentru acţiune) 

Observaţii 
Număr acţiuni 

realizate 
Număr acţiuni în curs 

de realizare 
 Ordinea publică și 

siguranța cetățeanului 
     

II. Creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie 
pentru cetăţeni 

12  12  
Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Asigurarea climatului de 
legalitate mediului de 
afaceri 

4  4  
Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Consolidarea capacităţii 
instituţionale 2  2  

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Administrația publică      
III. Deblocarea procesului de 

înregistrare a 
proprietăţilor imobiliare 
în sistemul de cadastru şi 
carte funciară 

8 

 

8 

În semestrul I s-au 
stabilit sectoarele 

cadastrale împreună cu 
următoarele UAT-uri: 

Cața, Hălchiu, Hărman, 
Hârseni, Lisa, Măieruș, 

Părău, Ucea 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Bugetul și fiscalitatea      
IV. Creșterea calității 

serviciilor oferite 
contribuabililor 

2  2 
 Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Cresterea gradului de 
colectare a veniturilor la 
bugetul general 
consolidat 

2  2 

 
Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Economia      
V. Mediul de afaceri, 

comerț  
32 1 31 

  

 IMM-uri. Implementarea 
eficientă  a programelor 

9 7 2 
  

 Transporturi, 
Infrastructura și 
Comunicații 

     

VI. Accelerarea 
implementării și 

2  2 
 Acțiunile propuse 

au caracter 



2 

 

finalizarea investițiilor în 
scopul dezvoltării și 
modernizării rețelei 
terestre de transport (A 3 
Râșnov-Cristian) 

permanent 

 Realizarea programului 
de întreținere curentă și 
periodică a rețelei rutiere 
naționale. 

14 3 11 

 
Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Agricultura și 
dezvoltarea rurală 

     

VII. Continuarea programelor 
naționale de sprijin 
pentru agricultori aflate 
în derulare 

60 20 40 

  

 Revalorizarea cercetării 
stiințifice agricole 

31 28 3 
  

 Fonduri europene      
VIII. Implicarea structurilor de 

consultanță, extensie și 
formare profesionala 
pentru creșterea 
absorbției fondurilor 
europene 

3  3 

 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Munca și protecția 
socială 

     

IX. Monitorizarea 
indeplinirii obligatiilor, 
la nivelul institutiilor 
publice, pentru 
respectarea drepturilor 
persoanelor abuzate, si 
pentru incurajarea 
implicarii organizatiilor 
neguvernamentale in 
activitatile specifice 

25 13 12 

  

 Dezvoltarea de servicii 
integrate pentru grupurile 
vulnerabile 

2 2  
  

 Reducerea poverii 
birocratice pentru 
beneficiarii serviciilor de 
asistenta sociala 

11 8 3 

  

 Eficientizarea activităţii 
AJOFM pentru a oferi 

10  10 
  



3 

 

servicii competitive 
beneficiarilor - persoane 
în căutarea unui loc de 
muncă  

 Creşterea eficienţei 
Inspecţiei Muncii pentru 
combaterea muncii la 
negru/gri în vederea 
respectării drepturilor 
angajaţilor 

11  11 
525 controale efectuate 

în sem I 2020 

 

 Eficientizarea modului 
de lucru din casele de 
pensii pentru reducerea 
timpilor de aşteptare a 
deciziilor de 
calculare/recalculare 
pentru pensionari 

8  8 

 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Educaţie, cercetare, 
inovare 

     

X. Promovarea programelor 
de învăţământ 
profesional - dual şi 
extinderea acestora prin 
adecvarea cadrului 
instituţional existent şi 
stimularea parteneriatului 
cu mediul privat 

9 1 8 

  

 Monitorizarea asigurării 
normelor de igienă în 
cadrul unităţilor de 
învăţământ  

61 11 50 

 
Acțiunile propuse 

au caracter 
permanent 

 Promovarea măsurilor 
care sprijină digitalizarea 
sistemului de educaţie şi 
focalizarea pe utilizarea 
tehnologiilor IT pentru 
procesul de predare-
învăţare şi pentru 
managementul 
educaţional 

2  2 

 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Tineret și sport      
XI. Realizarea programelor 

de tineret cu specific 
local 

18 1 17 
  

 Promovarea sportului de 79 17 62   



4 

 

masă și dezvoltarea de 
infrastructură sportivă 
accesibilă pentru toți 
cetățenii țării 

 Sănătatea      
XII. Implementarea Planului 

strategic de prevenire şi 
combatere a infecţiilor 
nosocomiale la nivelul 
tuturor spitalelor publice 
şi private 

7  7 

 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 Mediul și resursele 
naturale 

     

XIII. Creşterea suprafeţei 
ocupate cu păduri în 
România, prin înfiinţarea 
perdelelor forestiere de 
protecţie a căilor de 
comunicaţie, a 
terenurilor agricole şi 
împădurirea terenurilor 
degradate 

39 39 

 

În semestrul I 2020 au 
fost împădurite 289 ha. 

 

 Derulare program de 
investiții pentru apărarea 
împotriva inundațiilor 

31 7 24 
  

 Actualizarea şi 
îmbunătăţirea reţelei de 
monitorizare a calităţii 
aerului şi asigurarea 
raportării prompte a 
datelor privind calitatea 
aerului 

4  4 

 

Acțiunile propuse 
au caracter 
permanent 

 


