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I.1. CADRUL NATURAL 
 

Aşezare geografică. Frontiere 
 
Teritoriul administrativ al comunelor Mircea Vodă, Cireşu şi Surdila Greci 
este situat în partea central-vestică a judeţului Brăila. 
 

 
La nivel adminstrativ, micro-zona de vest a judeţului Brăila se învecinează: 

- la Nord cu Jirlău, Făurei şi Vişani; 
- la Est cu Ianca, Zăvoaia şi Dudeşti; 
- la Vest cu Ulmu şi judeţul Buzău. 

Accesibilitate 
 
Principalele artere rutiere care străbat micro-zona şi asigură accesibilitatea 
către localităţile componente sunt: DN2B. DJ203 şi DJ203R. 
 
Micro-zona se bucură de o accesibilitate feroviară ridicată fiind străbătută 
de linia 702 Buzău-Făurei şi magistrala 700 Bucureşti – Urziceni – Brăila – 
Galaţi. La nivelul micro-zonei sau în imediata proximitate există 
următoarele staţii: Deduleşti (14 trenuri), Cireşu (7 trenuri) şi Făurei (59 
trenuri). 
 

Suprafaţă 
 
Cele trei comune componente ale micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
însumează o suprafaţă totală de 30.596 ha, reprezentând aproximativ 7,1% 
din suprafaţa mediului rural al judeţului Brăila. Comuna Mircea Vodă are o 
suprafaţă totală de 10.849 ha (35,5%), comuna Cireşu o suprafaţă totală de 
10.792 ha (35,3%) iar comuna Surdila Greci o suprafaţă de 8.955 ha (29,3%). 
 

Populaţia 
 
Micro-zona de vest a judeţului Brăila, formată din comunele Cireşu, Mircea 
Vodă şi Surdila-Greci avea, la 1 iulie 2010, o populaţie stabilă de 8.163 
persoane: Comuna Mircea Vodă - 3.394 persoane (41,6%), comuna Cireşu - 
3.245 persoane (39,8%) şi comuna Surdila Greci - 1.524 persoane (18,7%). 
 
Conform datelor de la recensământul populaţiei din 2002, cvasi-totalitatea 
populaţiei (99,8%) este de etnie română. 
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Unităţi administrativ teritoriale 
 
Structura administrativ teritorială a judeţului Brăila este formată dintr-o 
reţea de localităţi ce cuprinde 44 de UAT dintre care 4 sunt urbane (1 
municipiu şi trei oraşe). Cele 40 de comune cuprind 131 de sate. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, cele trei comune cuprind 
un număr de 11 sate (8,4% din total judeţean). Acestea sunt: 

- Comuna MIRCEA VODĂ – Mircea Vodă şi Deduleşti; 
- Comuna CIREŞU – Cireşu, Batogu, Ioneşti, Vultureni şi Scărlăteşti; 
- Comuna SURDILA-GRECI - Surdila-Greci, Brateşu Vechi, Horia şi 

Făurei Sat; 
 
Cele mai mici sate sunt Ioneşti (Cireşu) cu o populaţie de 96 persoane şi 
Brateşu Vechi (Surdila-Greci) cu o populaţie de 121 persoane iar cel mai 
mare sat este Mircea Vodă cu o populaţie totală de 2.602 locuitori la 
recensământul din 2002. 
 

Reţeaua hidrografică 
 
Principalele cursuri de apă din teritoriu sunt râurile Buzău şi Călmăţui.  
 
Râul Buzău are un curs meandru însoţit de o luncă largă,cu o albie minoră 
la 70-500 m lăţime şi adâncime de 0,5-3 metri. În prezent apele din Buzău 
sunt folosite într-o proporţie redusă, cu totul local, în irigaţii. Faţă de apele 
Dunării şi Siretului, cele ale Buzăului prezintă calităţi potabile mai reduse. 
 
Râul Călmăţui are o vale asimetrică, foarte meandră ,datorită reliefului de 
câmpie prin care curge, pe directia vest-est. Din observaţiile hidrometrice 
efectuate la Cireşu, reiese că debitul mediu multianual este de 1,20 m3/s, 
iar la vărsare se apreciază la 1,4 m3/s. În raport cu debitul mediu, cel minim 
este destul de ridicat, 0,200 m3/s, aceasta datorită alimentării din pânza 
freatică.  
 

Mineralizarea apelor Călmăţuiului este ridicată (1,5 – 2 g/l) iar tipul 
hidrochimic, sulfatat sodic, permit ca apele să fie folosite puţin în irigaţii. 
 
Apele freatice cantonate în depozitele aluvionare ale luncilor dar şi în 
depozitele permeabile ale Câmpiei Brăilei se întâlnesc la adâncimi de la 4 – 
5 m de la teren. Apele freatice din judeţul Brăila nu constituie o sursă 
importantă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, pentru industrie sau 
pentru irigaţii, atât sub aspectul variaţiei cantitative în timpul anului, cât şi 
sub cel al gradului de potabilitate. 
 
Apele de adâncime cantonate în depozite de nisipuri şi pietrişuri de vârstă 
Pleistocen inferior, numite „stratele de Frăteşti” pot furniza debite 
importante. În luncile Călmăţuiului şi Buzăului, la adâncimi de 20-50 m, se 
găsec depozite argilo-nisipoase care reprezintă aluviuni vechi şi în care 
sunt cantonate ape de adâncime. Apele de adâncime din depozitele 
cuaternare apar în 2-3 orizonturi până la adâncimea de 200 m. În 
pietrişurile de Frăteşti, apele de adâncime se găsesc între 20 – 50 m şi 50 – 
100 m. 
 
Lacuri. Principalele lacuri şi acumulări de apă sunt: Lacul natural Fleasca, 
cele două bazine amenajate pentru piscicultură în localitatea Vultureni şi 
Lacul Sărat din localitatea Batogu. Lacu Sărat – Batogu se găseşte lângă 
localitatea cu acelaşi nume, ocupând un vechi curs al Călmăţuiului pe 
terasa acestuia. Lacul conţine nămol sapropelic cu calităţi terapeutice, fiind 
folosit de populaţia locală. 
 

Clima 
 
Teritoriul judeţului Brăila, dar şi al micro-zonei de vest a judeţului, se 
caracterizează printr-un climat temperat continental, cu nuanţe aride. 
Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentalizate 
sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), precipitaţiile 
reduse, cu caracter torenţial şi inegal repartizate. Iernile sunt reci, fără 
strat de zăpadă stabil şi continuu, influenţate de antociclonul siberian.  
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Uniformitatea reliefului face ca trăsăturile de bază ale climei să fie foarte 
puţin modificate pe cuprinsul judeţului Brăila. Din această cauză 
topoclimatele sunt conturate de asociaţiile vegetale şi de suprafeţele 
acvatice extinse şi permanente. 
 
Temperatura medie anuală variază între 10,30C şi 10,50C.  
 
Precipitaţiile atmosferice totalizează în cursul unui an sub 500 mm. Ca şi 
regimul termic, şi cel de precipitaţiilor reflectă caracterul continental al 
climei, în sensul că acestea cad în cantităţi variabile de la un an la altul şi 
sunt repartizate inegal în timpul anului. 
 
Stratul de zăpadă nu este continuu şi de lungă durată ca în alte regiuni ale 
ţării. Din cantitatea de precipitaţii care cade în semestrul rece, o bună 
parte este sub formă de zăpadă. Se apreciază că în cadrul Câmpiei Brăilei, 
cantitatea de apă rezultată din zăpadă este de circa 100 mm/an, 
reprezentând 20-23% din totalul anual al precipitaţiilor. 
 
Vântul constituie un element climatic cu o mare influenţă în condiţiile 
morfografice ale Câmpiei Române orientale. Vânturile cele mai cunoscute în 
Bărăganul de Nord sunt Crivăţul, un vânt rece şi uscat, care bate în timpul 
iernii, determinat de anticiclonul siberian, cu o direcţie nord, nord-est şi 
Suhoveiul, vânt uscat şi cald care bate vara din partea estică cu o frecvenţă 
mai mică. Regimul vânturilor de la nivelul micr-zonei conferă un potenţial 
pentru dezvoltarea parcurilor eoliene. 
 

Relief 
 
Teritoriul ocupat de către comunele care formează micro-zona de vest a 
judeţului Brăila aparţine din punct de vedere geomorfologic unităţii de 
relief Câmpia Brăilei (Bărăganu de Nord) 
 
Acesta este delimitat la sud de Lunca Călmăţuiului, la vest de zona joasă de 
divagare presărată cu braţele părăsite ale Buzăului, în nord-vest şi nord de 
lunca Buzăului şi a Siretului, iar în est de Lunca Dunării. 

Altitudinea este mai mare în partea vestică între 35 – 40 m şi mai mică în 
est între 20 – 25 m. 
 
Relieful este relativ uniform, reprezentat prin câmpuri netede, întinse, 
nedrenate superficial. Singurele microforme de relief le formează 
depresiunile de tasare, care ating cea mai mare dezvoltare din toată 
Câmpia Română şi câteva văi largi, fără scurgere. 
 
În ceea ce priveşte văile, Valea Ianca este cea mai mare, cu o direcţie sud-
nord şi împarte Câmpia Brăilei în două părţi aproape egale: Câmpia Viziru şi 
Câmpia Iancăi. Valea are o lăţime exagerat de mare (uneori 2 Km) în raport 
cu lungimea (30 – 40 Km). Adâncimea ei este doar de 7 – 8 m şi are mai 
degrabă aspectul unui lac, deoarece datorită pantei mici a profilului 
longitudinal apa stagnează temporar, permiţând dezvoltarea unei 
vegetaţii acvatice. 
 
Câmpia Iancăi situată între Valea Ianca în est şi Valea Buzăului în vest, se 
împarte în trei. În porţiunea centrală este Câmpul Ianca, străbătut de 
numeroase văiugi largi, puţin adânci, presărată cu lacuri de crov: Ianca, 
Plopu, Lutu Alb, Esna, Movila Miresii. În sectorul de sud-vest se află Câmpul 
Mircea Vodă cu înălţimi mai mari (35-40 m), care este limitat la vest de 
Lunca Buzău iar în sud de Lunca Călmăţui. Are suprafaţa netedă, fără 
depresiuni de tasare. Pe latura de nord, bordând fruntea Câmpiei Brăilei, 
este Câmpul Gemenele care se întinde ca o fâşie acoperită de nisipuri sub 
formă de dune, cu grosimi mari şi altitudini care ajung până la 50 m între 
Constantineşti şi Şuţeşti, fixate şi folosite pentru culturi agricole. 
 
Lunca Călmăţuiului, situată în jumătatea de sud a judeţului, este extrem de 
dezvoltată, fiind considerată opera altui râu (a Buzăului) cu o capacitate de 
eroziune, transport şi aluvionare mult mai puternică. În prezent, procesele 
fluviatile de albie sunt mult diminuate, în raport cu băltirea apelor, 
procesul de diflaţie etc. care sunt predominante. Există şi braţe părăsite, 
cele mai lungi fiind Batogu, Strâmbeanu şi Puturosu. 
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Vegetaţia 
 
Elementele de vegetaţie sunt elementele tipice de stepă pontică şi 
silvostepă panonică. Stepa, în adevăratul înţeles al cuvântului a fost 
înlocuită în proporţie de 90-95% cu plante de cultură. Vegetaţia naturală de 
stepă se mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în 
spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele 
necultivate temporar. Asociaţiile de bază sunt cele de pajişti xerofile 
presărate din loc în loc cu tufărişuri constituite din arbuşti de stepă.  
 
Pajiştile sunt formate din graminee, cu colilia (Stipa joannis, Stipa 
pulcherrima, Stipa lossingiana, Stipa stenophyla) negara (Stipa capillata), 
păiuşurile stepice (Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Festuca pseudovina), 
pirul (Agropyron repens), pirul crestat (Agropyron cristatum), din 
compozite, cu mături (Centaureea) şi pelin (Artemisia austriaca), din 
leguminoase, cu specii de lucernă (Medicago), cosaci (Astragalus), 
măzăriche (Vicia), molotru (Trogonella), din labiate, cu jaleş (Salvia), 
cimbrişor (Thymus), sovârliţa (Plomis), din ranunculacee, cu dediţei 
(Pulsatilla) şi ruscuţe (Adonis), din liliacee, cu specii de ceapă (Allium) şi 
ceapa ciorii (Gagea arvensis), din iridacee, cu stânjenei (Iris) etc. 
 
Tufişurile sunt reprezentate prin porumbar (Prunus spinosa), migdalul pitic 
(Amygdalus nana), vişinul pitic (Cerasus fruticosa), specii de măceş (Rosa) 
etc. 
 
În spaţiile interfluviale se mai găsesc asociaţiile de nisip (vegetaţie 
psamofilă), pe dunele semifixate şi fixate din Câmpia Călmăţuiului, şi 
asociaţiile de sărătură (vegetaţia halofilă) în depresiunile de tasare. 
Vegetaţia psamofilă este reprezentată prin ciulei (Ceratocarpus arenarius), 
romaniţa de câmp (Anthemis ruthenica), laptele cucului (Euphorbia 
gerardiana) salcia de nisip (Salix rosamarinifolia), etc.  Vegetaţia halofilă 
răspândită pe solonceacuri şi soloneţuri este constituită din sărăcică 
(Salsola soda), brâncă (Salicornia herbaceea), Bassia hirsuta, toate aceste 
plante dispunându-se în benzi concentrice în culori de la verde plin către 
roşu-grena în jurul lacurilor sărate şi salmastre 

Fauna 
 
În Micro –zona de vest a judeţul Brăila, predomină speciile adaptate stepei 
cultivate, ca rozătoarele (popândăul, şoarecele de câmp, orbetele) şi 
păsările (ciocârlia de Bărăgan, fâsa de câmp, acvila sudică, pasărea 
ogorului, şorecarul, prepeliţa, potârnichea etc.). Au devenit rare specii 
precum dihorul de stepă, şarpele râu şi termitele. În lunci sunt numeroase 
speciile cinegetice (mistreţ, iepure, vulpe, căprioară, bizam şi câine enot), 
nurca şi vidra. De asemenea avifauna este variată: corcodelul, găinuşa de 
baltă, crârsteiul de baltă, ţigănuşul, raţa sălbatică şi lişiţa. În pădurile de 
salcâm a fost aclimatizat fazanul.  
 
Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, 
mai uscate şi mai calde venite din stepele şi silvostepele estice. Dintre 
reprezentanţii câmpurilor deschise (terenuri cultivate, pajişti, pârloage) 
cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare şi păsările 
granivore. Din grupul primelor, populaţiile cele mai numeroase le au 
popândăul (Citellus citellus), hărciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de 
câmp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax microphthalamus), şoarecele de 
stepă (Sicista subtilis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarius) şi iepurele 
de câmp (Lepus europaeus). 
 
Dintre păsări, se impun în peisajul deschis ciocârlia de câmp (Alanda 
arvensis), ciocârlanul (Galerida cristata), presura (Emberiza calandra), 
prepeliţa (Coturiux coturnix), potârnichea (Perdix perdix), cioara de 
semănătură (Corrus frugilegus) iar în boschete, mărăcinarul (Lanius 
collurio), lăcustarul (sturmus roseu), coţofana (Pica pica). 
 
Tot din vertebrate pot fi întâlnite mai des şopârla de stepă (Lacerta 
taurica), şopârla de câmp (Lacerta agilis chersonensis) iar pe marginea 
boschetelor, şarpele rău (Coluber caspius). 
În locurile cu pământ nisipos şi loessoid trăieşte broasca de pământ 
(Pelobates fuscus). Deşi au un areal mai mare de răspândire, apar şi în 
această zonă carnivore precum: vulpea (vulpes vulpes), viezurele (Meles 
meles) etc. 
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Dintre nevertebrate, zoocomplexele campestre sunt dominate numeric de 
ortoptere, coleoptere, himenoptere, diptere şi lepidoptere, populaţiile 
cele mai numeroase avându-le speciile ce se hrănesc cu variata ofertă 
vegetală. Consumatorii cei mai importanţi sunt lăcusta de păşune 
(Polysarchus denticaudus), cosaşii (Oedaleus nigrafasciatus), greierele de 
câmp (Gryllus campestris), viespea de pai (Cephus palipes), viespea de 
iarbă (Pachycephus smirnensis), forfecarul (Lethrus apterus) ploşniţa roşie 
(Euridema ornata), etc. 
 
În legătură cu situaţia actuală a elementelor zoogeografice s-a observat că 
cele ataşate mai mult de stepă, şi-au redus arealul aici, până la dispariţie, ca 
în cazul dropiei, (Otis tarda), sau şi-au împuţinat efectivele foarte mult ca la 
prepeliţa (Coturnix coturnix), bursuc (Meles meles) etc. 
 

Solurile 
 
Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite 
deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă. 
 
Cernoziomurile ocupă 70-75% din suprafaţa judeţului şi cuprind o gamă 
foarte variată: cernoziomuri castanii şi ciocolatii, cernoziomuri carbonatice, 
cernoziomuri levigate argiloase compacte, cernoziomuri levigate 
nisipoase, cernoziomuri aluviale etc. Dintre cernoziomurile menţionate, 
mai răspândite sunt cele castanii, ciocolatii, carbonatice şi levigate. 
Acestea au profilul de sol mai conturat, fertilitatea mai mare şi sunt 
răspândite în toată Câmpia Brăilei şi în partea Centrală a Câmpiei 
Călmăţuiului. 
 
Solurile aluviale sunt răspândite în lunca Dunării (inclusiv Balta Brăilei) a 
Siretului şi a Buzăului. Solurile aluviale se caracterizează printr-un stadiu 
incipient de solificare care are loc pe cele mai recente depozite fluviale 
depuse în timpul revărsărilor. Au un orizont A de 20-35 cm uneori mai 
dezvoltat, cu textură variată. 
 

Solurile halomorfe reprezentate prin salonceacuri şi soloneţuri sunt 
răspândite insular în judeţul Brăila, îndeosebi în arealul crovurilor. Apa 
freatică este puternic mineralizată (10-30 g/l) şi se află la adâncimi mici de 
1,5-2 m.  
 
Salonceacurile se găsesc pe suprafeţe mari în lunca Călmăţuiului între 
Ulmu şi Însurăţei, aproape în toate depresiunile de tip crov, mai exact în 
jurul lacurilor sărate şi salmastre, în valea Ianca şi în lunca Siretului între 
Gulianca şi Măxineni. 
 
Soloneţurile sunt mult mai restrânse în comparaţie cu solonceacurile fiind 
răspândite în jurul lacului Batogu, al localităţilor Surdila – Greci şi Romanu. 
Acestea se caracterizează prin prezenţa în orizontul superior a unei 
cantităţi reduse de săruri uşor solubile, dar cu un conţinut bogat (17-20%) 
de ioni de natriu schimbabili, fapt ce le conferă o reacţie puternic alcalină. 
Deşi fertilitatea este scăzută, ele totuşi sunt mai mult folosite pentru 
păşuni şi uneori în agricultură, în comparaţie cu solonceacurile. 
 

Resursele subsolului 
 
Teritoriul judeţului Brăila dispune de resurse naturale de ţiţei din 
câmpurile petrolifere situate în zona centrală a judeţului: Ianca, 
Oprisenesti, Liscoteanca, Jugureanu, Cireşu. 
 
În zona vestică a ridicării Bordei Verde-Însurăţei, într-o zonă delimitată 
convenţional, între această ridicare şi râul Dâmboviţa, se întâlnesc 
zăcăminte de ţiţei şi gaze asociate în lungul anticlinalului principal Moara 
Vlăsiei-Urziceni-Jugureanu. Dintre acestea sunt exploatate zăcămintele de 
ţiţei Jugureanu şi Padina. 
 
Zăcămintele de gaze libere în zona de sud-est a Platformei Moesice au fost 
puse în evidenţă şi se află în exploatare la Oprişeneşti, Bordei Verde, 
Lişcoteanca, Berteşti, Stăncuţa, Jugureanu, Padina, Grădiştea, Balta Albă. 
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În judeţul Brăila există şi sunt exploatate zăcăminte de argilă aluvionară cu 
intercalaţii nisipoase şi granule de CaCO3 la Baldovineşti, argilă prăfoasă 
nisipoasă la Brăila, cu rezerve de bilanţ de circa 1200 mii t şi argilă 
marnoasă cu înalt grad de refractaritate la Făurei, cu rezerve de bilanţ de 
circa 8200 mii t. Depunerile loessoide formează materia primă pentru 
ceramică inferioară, aceste argile fiind utilizate la fabricarea cărămizilor. 

O importantă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile 
terapeutice sărate, cu nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II 
Brăila, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu. Rezervele de nămol au fost 
estimate numai pentru Lacu Sărat I Brăila, singurul lac terapeutic ale cărui 
resurse sunt valorificate la ora actuală. Rezervele din perimetrele Lacul 
Sărat I estic şi vestic, sunt de 129 mii mc. 
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I.2. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 
 

Structura economiei şi rezultatele financiare 
 
Cadrul general. Activităţile economice în cadrul micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila sunt determinate de resursele naturale existente în acest 
perimetru. Resursele solului şi subsolului disponibile la nivelul micro-zonei 
sunt: solurile, apele, zăcămintele de ţiţei, argilă. Astfel, această micro-zonă 
are un profil agricol, principalele activităţi economice fiind reprezentate de 
către cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi prelucrarea primară a 
produselor agricole. 
 
Structura economiei. La finalul anului 2009, numărul întreprinderilor active 
din judeţul Brăila era de 7.019, reprezentând aproape 11% din totalul 
regional. Dintre acestea 89,3% erau microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 8,5% - 
întreprinderi mici (10-49 salariaţi) şi 1,9% întreprinderi medii (50-249 
salariaţi). Numărul întreprinderilor mari din judeţul Brăila era de 19, în 
2009. 
 
Majoritatea întreprinderilor activau în sectorul comerţului (46,0%), fiind 
urmate de cele active în sectorul serviciilor (29,3%), în industrie (10,8%), 
construcţii (7,7%) şi agricultură (6,2%). 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, la finalul anului 2009, erau 
active din punct de vedere juridic un număr de 58 societăţi comerciale 
(societăţi care nu se aflau în suspendare, dizolvare etc.). Dintre acestea, 
majoritatea erau active în sectorul agricol – 24 (41,4%). Sectorul comercial 
era reprezentat de către un număr de 15 societăţi comerciale (25,9%), 
sectorul industriei prelucrătoare de către 10 societăţi (17,2%) iar în sectorul 
serviciilor îşi desfăşurau activitatea un număr de doar 4 societăţi 
comerciale (6,9%). 5 dintre societăţile comerciale înregistrate la nivelul 
micro-zonei nu aveau specificat domeniul principal de activitate. 
 
 

 
 
Volumul şi structura investiţiilor străine. La 31 decembrie 2009 (conform 
datelor ONRC), în judeţul Brăila existau un număr de 813 societăţi 
comerciale cu participare străină la capital (locul 29 în ierarhia naţională). 
Acestea aveau un capital social subscris de 382.724,2 mii lei, judeţul Brăila 
situându-se pe poziţia 31 în ierarhia naţională. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila numărul societăţilor 
comerciale cu participare străina la capital era de 8. Acestea activau în 
sectorul agricol şi aveau un capital social subscris de 73.739 lei. 
 
Rezultate financiare. Dintre cele 58 societăţi comerciale active din punct de 
vedere juridic la finalul anului 2009, 49 au desfăşurat activităţi economice, 
respectiv au realizat cifră de afaceri. Dintre acestea, 41 sunt micro-
întreprinderi (0-9 salariaţi) iar 8 sunt întreprinderi mici (10-49 salariaţi). 

Agricultură; 24; 
41,4%

Comerţ; 15; 
25,9%

Industrie 
prelucrătoare; 

10; 17,2%

Servicii; 4; 6,9%

nespecificat; 5; 
8,6%

Numărul societăţilor comerciale de la nivelul micro-zonei pe 
sectoare de activitate - 2009
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Cifra de afaceri totală, realizată de aceste 49 societăţi comerciale a fost de 
44.226.714 lei. Cifra de afaceri medie per societate comercială este de 
902.586 lei. 
 
Cea mai ridicată contribuţie la formarea cifrei de afaceri totale o au firmele 
din domeniul comerţului (49,0%) şi cele din agricultură (46,3%). Firmele din 
sectorul industriei prelucrătoare au o contribuţie de doar 3,9% şi cele din 
domeniul serviciilor de 0,8%. 
 
De asemeni, cea mai mare cifră de afaceri medie per firmă se înregistrează 
în cazul comerţului, urmând agricultura, industria şi serviciile. 
 
Cele 8 întreprinderi mici au realizat o cifră de afaceri totală de 32.542.589 
lei reprezentând aproximativ trei sferturi (73,6) din cifra de afaceri totală 
de la nivelul micro-zonei (cifra de afaceri medie este de 4.067.824 lei). 
 
Micro-întreprinderile au realizat o cifră de afaceri totală de 11.684.125 lei, 
cifra de afaceri medie fiind de 284.979 lei. 
 
Tabel 1. Cifra de afaceri realizată de companiile de la nivelul micro-zonei, 2009 

Sector 
Nr. firme cu 

activitate 
Cifra de afaceri 

realizată 
Cifră de afaceri 

medie 

Agricultură 22 20.456.386 929.836 

Industrie prelucrătoare 9 1.718.420 190.936 

Comerţ 14 21.687.300 1.549.093 

Servicii 4 364.608 91.152 

Total 49 44.226.714 902.586 

Sursa: Baza de date - ListaFirme 

 
Numărul salariaţilor din cadrul societăţilor comerciale de la nivelul micro-
zonei a fost de 237, aproximativ o treime (35,0%) activând în cadrul micro-
întreprinderilor şi două treimi în cadrul întreprinderilor mici. 
 
Din numărul total de salariaţi de la nivelul societăţilor comerciale, 
aproximativ 65% erau salariaţi ai companiilor din sectorul agriculturii, 20,3% 
erau salariaţi ai companiilor din sectorul industriei, 13,5% ai companiilor din 

sectorul comerţului şi doar 1,3% în cadrul companiilor din sectorul 
serviciilor. 
 
Se înregistrează un număr mediu de 4,8 salariaţi per întreprindere, mai 
ridicat în cazul societăţilor din sectorul agriculturii (7,0 salariaţi) şi industriei 
(5,3 salariaţi). În cazul firmelor din sectorul comerţului şi serviciilor numărul 
mediu de salariaţi este mult mai redus: 2,3 şi, respectiv, 0,8 salariaţi. 
 
În cazul micro-întreprinderilor se înregistrează un număr mediu de 2 
salariaţi per firmă, iar în cazul întreprinderilor mici se înregistrează un 
număr mediu de 19,3 salariaţi. 
 
Tabel 2.Numărul salariaţilor din cadrul companiilor de la nivelul micro-zonei, 2009 

Sector 
Salariaţi 

total 
Micro-

întreprinderi 
Întreprinderi 

mici Număr mediu 

Agricultură 154 51 103 7,0 

Industrie prelucrătoare 48 21 11 5,3 

Comerţ 32 8 40 2,3 

Servicii 3 3 
 

0,8 

Total 237 83 154 4,8 

Sursa: Baza de date - ListaFirme 

 
Productivitatea muncii, reprezentând lei cifră de afacere per salariat, a fost, 
în 2009, de 186.611 lei/salariat: 677.728 în sectorul comerţului, 132.834 – în 
sectorul agricol, 121.536 în sectorul serviciilor şi de doar 35.800 lei/salariat 
în sectorul industriei. 
 
Profitabilitatea. Dintre cele 49 companii, 31 (63,3%) au obţinut profit net, iar 
18 au raportat pierderi (36,7%). Se înregistrează o pondere mai ridicată a 
companiilor care înregistrează pierderi în cazul micro-întreprinderilor 
(41,5%) faţă de întreprinderile mici (12,5%). 
 
Cele mai ridicate ponderi ale firmelor cu pierderi nete se înregistrează în 
cazul serviciilor (50,0%) şi industriei (44,4%); ponderea firmelor cu pierderi 
este de 35,7% în cazul celor din sectorul comercial şi de 31,8% în cazul celor 
din agricultură. 
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Cele 31 de firme profitabile au înregistrat un profit total de 1.898.508 lei, 
profitul mediu realizat fiind de 61.242 lei: în cazul întreprinderilor din 
agricultură profitul mediu este aproape dublu (120.335 lei) iar în cazul celor 
din sectorul serviciilor se situează la aproximativ 6% din valoarea medie 
(3.641 lei / întreprindere). 
 
Pierderea totală înregistrată de către cele 18 firme neprofitabile s-a ridicat la 
-1.168.524 lei, pierderea medie fiind de -64.918 lei per întreprindere. 
Companiile din agricultură şi industrie au înregistrat cele mai mari pierderi 
medii, de -90.606 lei/întreprinderei şi, respectiv, -112.551 lei/întreprindere. 
 

Tabel 3.Rezultatul net înregistrat de către  companiile de la nivelul micro-zonei 

2009 
NR 

pierdere 
NR  

profit 
Valoare 
pierdere 

Valoare 
profit 

Pierdere 
medie 

Profit 
mediu 

Agricultură 7 15 -634.240 1.805.029 -90.606 120.335 

Industrie 
prelucrătoare 

4 5 -450.202 32.232 -112.551 6.446 

Comerţ 5 9 -65.381 53.966 -13.076 5.996 

Servicii 2 2 -18.701 7.281 -9.351 3.641 

Total 18 31 -1.168.524 1.898.508 -64.918 61.242 

Sursa: Baza de date – ListaFirme 

 

 

Societăţile comerciale de la nivelul micro-zonei care au obţinut o cifră de afaceri de peste 100.000 euro în 2009 

Tabel 4.Principalele societăţi comerciale în funcţie de cifra de afaceri 2009 

Firma Localitate Salariati Cifra Afaceri RON Profit Net (RON) CAEN Activitate 

TEGEMIO PROD SRL Mircea Voda 11 18.808.672 2.662 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 

ROMINSEM SRL Mircea Voda 26 5.926.826 187.028 150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti 30 4.037.590 236.737 146 Creşterea porcinelor 

FERM PROD SRL Scarlatesti 7 3.195.340 392.880 0111 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

COMBUTUC SRL Batogu 15 1.303.464 104.915 0111 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

TIGER S COM SRL Mircea Voda 5 932.682 927 4711 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,  
băuturi şi tutun 

CRAMELE VULTURENI SRL Vultureni 32 899.283 414.813 0121 Cultivarea strugurilor 

AGRIDED COM SRL Dedulesti 2 874.299 -306.604 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

INIZIATIVA AGRICOLA SRL Mircea Voda 4 714.379 7.394 0111 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

NAIX GROUP SRL Ciresu 20 707.044 15.412 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

SERGIU AGROSERV SRL Dedulesti 3 684.549 7.640 0141 Creşterea bovinelor de lapte 

OLIZAMFARM SRL Ciresu 2 530.470 -10.638 4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

ITALGRAU SRL Dedulesti 6 469.103 270.808 0111 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

NICOLIANA IMPEX SRL Dedulesti 10 449.087 -321.048 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 
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Spaţiul rural – agricultura 
 
Caracteristicile definitorii a zonelor rurale. Judeţul Brăila se remarcă prin 
calitatea solurilor (cernoziomuri) unde se obţin producţii mari la porumb 
(locul I la nivel regional), floarea-soarelui, soia, cereale pentru boabe (locul 
I la nivel regional şi locul VII la nivel naţional), leguminoase pentru boabe şi 
mazăre (locul I la nivel naţional).  
 
97,68% din totalul suprafeţei agricole este amenajată pentru irigat, judeţul 
deţinând ponderea cea mai mare din regiune, în acest sens. 
 
La sfârşitul anului 2008, efectivele de porcine înregistrau 273.762 capete, 
reprezentând locul I la nivel regional. În localitatea Râmnicelu se află un 
depozit de armăsari care a fost înfiinţat în anul 1905, făcând parte din 
domeniul regal al prinţului Suţu şi având ca destinaţie iniţială creşterea 
bovinelor şi a cailor de tracţiune. În prezent, depozitul este o subunitate a 
Regiei Naţionale a Pădurilor prin Direcţia Silvică Brăila. Unitatea dispune de 
un număr de 88 capete din speciile: lipitan, arabă, trăpaş, semigreu, 
furiosul. 
 

Activităţi agricole. Structura producţiei agricole 2009 arată că Brăila este 
judeţul regiunii în care serviciile agricole au ponderea cea mai ridicată – 
10,0% (3,8% la nivel regional); producţia vegetală se ridică până la 47,8% din 
producţia totală, reprezentând 2,13% din producţia agricolă vegetală a ţării. 
Producţia animală reprezintă 2,87% din producţia animală a ţării şi 22,27% 
din producţia animală regională. 
 
Structura suprafeţei agricole. Micro-zona de vest a judeţului Brăila, formată 
din comunele Cireşu, Mircea Vodă şi Surdila-Greci, dispune de o suprafaţă 
agricolă de 26.289 ha, reprezentând 85,9% din total fond funciar. Faţă de 
suprafaţa agricolă a judeţului Brăila, micro-zona deţine o pondere de 6,8%. 
 
Suprafaţa arabilă a micro-zonei însumează 22.702 ha, reprezentând 
aproximativ trei sferturi din total fond funciar, păşunile reprezintă aproape 
10% iar viile şi livezile, 1,3% şi, respectiv, 0,5%. 

 
 
Din total suprafaţă agricolă, Mircea Vodă deţine aproximativ 37,4%, Cireşu 
34,0% şi Surdila Greci – 28,5%. 
 

Tabel 5.Suprafaţa fondului funciar pe categorii de folosinţă, 2009 

Row Labels  CIRESU 
MIRCEA 

VODA 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

TOTAL 

Total suprafaţă ha 10.792 10.849 8.955 30.596 476.576 

Agricolă ha 8.939 9.846 7.504 26.289 387.646 

Arabilă ha 7.032 9.008 6.662 22.702 350.001 

Păşuni ha 1.641 732 668 3.041 32.493 

Livezi şi pepiniere  ha 7 0 147 154 633 

Vii şi pepiniere viticole ha 259 106 27 392 4.519 

Total suprafaţă % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricolă % 82,8% 90,8% 83,8% 85,9% 81,3% 

Arabilă % 65,2% 83,0% 74,4% 74,2% 73,4% 

Păşuni % 15,2% 6,7% 7,5% 9,9% 6,8% 

Livezi şi pepiniere  % 0,1% 0,0% 1,6% 0,5% 0,1% 

Vii şi pepiniere viticole % 2,4% 1,0% 0,3% 1,3% 0,9% 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

Terenuri 

neagricole
14,1%

Vii

1,3%

Livezi

0,5%

Arabil
74,2%

Păşuni
9,9%

Suprafaşă 

agricolă
85,9%

Distribuţia fondului funciar pe categorii de folosinţă, 2009
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Calitatea solurilor. Din punct de vedere al calităţii, pe baza notelor de 
bonitare, terenurile agricole se clasifică în următoarele 5 clase de 
pretabilitate la arabil (I, II, III, IV, V). Cele mai severe limitări se întâlnesc la 
terenurile din clasele a IV şi a V-a (11,5%) din teritoriu. Dintre acestea cca. 
4,3% sunt terenuri neproductive. 
 
Clasa I. (Foarte bună)- Terenuri fără limitări în cazul utilizării ca arabil (48.615 
ha - 10,2% din total judeţ). Practic aceste terenuri nu au nici o restricţie sau 
pericol de degradare în folosinţă ca arabil şi deci nu au factori restrictivi 
faţă de culturile de câmp. Singura restricţie este cea de ordin climatic 
manifestată prin deficitul mare de umiditate în perioada de vegetaţie a 
culturilor, de unde rezultă necesitatea irigaţiei. 
 
Clasa a II-a. (Bună) - Terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca arabil 
(184.024 ha – 38,6%). În general aceste terenuri au o pretabilitate bună la 
arabil, ele constituind  a doua clasă ca pondere în cadrul judeţului. 
Terenurile din această clasă se întâlnesc pe un relief plan, cu loess şi 
depozite loessoide în câmpie şi pe un microrelief cu depozite fluviatile în 
cadrul luncii. Sunt în general terenuri bine drenate, apa freatică situându-se 
la adâncimi de 2-3 m în câmp şi în lunci, rar 1-2 m. 
 
Clasa a III-a. – (Mijlocie) - Terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării  
198.805 ha (39,7%). Este clasa cea mai răspândită în cadrul judeţului iar 
împreună cu clasa a II-a are o pondere de cca. 78,3%. Şi aici limitările 
moderate sunt cele legate de sol, de teren. Apare ca nouă limitarea de 
pantă, pentru terenurile moderat înclinate (15-20%) situate pe versanţii 
văilor din cuprinsul judeţului. 
 
Clasa a IV-a. – (Slaba)- Terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil 
(34.497 ha -7,2%). Sunt situate în luncile Dunării şi Buzăului. Sunt alcătuite 
din depozite fluviatile cu textură variate (nisipolutoasă - lutoasă), rar 
inundabile şi apa freatică situată la 0,5 – 1 m. 
 
Clasa a V-a. – (Foarte slaba)- Terenuri cu limitări extrem de severe care nu pot 
fi folosite ca arabil (20.634 ha -4,3%). Terenurile sunt situate în luncă, pe 

depozite fluviatile, cu textură variind de la lutoasă la argiloasă. Apa freatică 
este situată între 1 şi 3 m adâncime. Învelişul de sol are în compoziţia lui, 
aproape în exclusivitate, solonceacuri şi soloneţuri, deci soluri cu salinizare 
şi alcalizare extrem, greu sau imposibil de ameliorat cu tehnologiile şi 
posibilităţile etapei actuale. 
 
La nivelul micro-zonei, conform datelor furnizate de Direcţia de Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală a judeţului Brăila, 8% din terenurile arabile sunt 
încadrate în clasa I de calitate şi 47,3% în clasa II de calitate. Terenurile din 
clasa a III a de calitate reprezintă 27,1%, cele din clasa a IV-a 13,6% iar cele 
din clasa V de calitate doar 4%. 
 
La nivelul judeţului Brăila, structura terenurilor arabile pe clase de calitate 
era, în 2009, următoarea: clasa I – 4,13%, clasa II – 44,8%, clasa III – 32,6% 
clasa IV – 10,46% şi clasa V – 5,22%. 
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Terenurile ocupate cu păşuni se regăsesc, în special, în categoriile de 
calitatea III - 37,8%, IV - 22,6% şi V - 30,9%. Doar 8,6% dintre terenurile 
ocupate de păşuni au calitatea a II-a. 
 

Printre localităţile unde există surse de nitraţi din activităţile agricole 
(conform Ordinului MMDD nr. 1.552/2008) se numără şi Ciresu şi Surdila-
Greci. 
 

Structura culturilor. Principalele culturi la nivelul judeţului sunt 
reprezentate de cerealele pentru boabe şi plantele uleioase. 
 

Suprafaţa cultivată la nivelul judeţului Brăila, în anul 2009, a fost de 322.180 
ha Suprafaţa alocată culturilor de cereale pentru boabe este în creştere şi a 
ajuns în anul 2009 la 199.606 ha, reprezentând 62,0% din totalul suprafeţei 
cultivate. Cea mai mare partea a suprafeţei a fost cultivată cu porumb 
pentru boabe (81.019 ha, 25,1%), grâu şi secară (79.481 ha, 24,7%) şi orz şi 
orzoaică (31.067 ha, 9,6%). 
 

Suprafaţa alocată culturilor de plante uleioase este în scădere, suprafaţa 
cultivată în 2009 fiind de 98. 134 ha (30,5% din total suprafaţă cultivată). 
Din această suprafaţă, cea mai mare parte este alocată culturilor de floarea 
soarelui (65.995 ha, 20,5%) şi rapiţă (28.521 ha, 8,9%). 
 

La nivelul micro-zonei, conform datelor furnizate de DADR Brăila, 
principalele culturi sunt reprezentate de porumb, floarea soarelui şi grâu. 
 

Tabel 6.Suprafaţa cultivată cu principalele culturi 

Culturi Total CIREŞU MIRCEA VODĂ SURDILA  

Grâu 5.335 1.723 1.833 1.779 

Orz 1.140 91 739 310 

Orzoaică de toamnă 363 363 0 0 

Rapiţă 3.134 378 1.010 1.746 

Orzoaică de primăvară 1.450 300 550 600 

Porumb 10.908 4.259 4.356 2.293 

Floare soarelui 6.200 2.600 2.400 1.200 

Soia 50 0 50 0 

Sursa: DADR Brăila 

Efectivele de animale. Zona Brăila are tradiţie în creşterea animalelor, 
aceasta constituie o ramură importantă a economiei agricole a judeţului. 
Cu toate acestea, din cauza lipsei de integrare a activităţilor dintre 
sectoarul agricol (vegetal şi animal) cu sectoarele de procesare şi 
comercializare, zootehnia a devenit o afacere neatractivă pentru mulţi 
crescători de animale. 
 
În anul 2009, situaţia efectivelor de animale, pe specii, la nivelul judeţului 
Brăila se prezenta astfel: bovine - 60.337 capete, porcine – 278.246 capete, 
ovine – 257.783 capete, caprine – 22.918 capete, Cabaline – 18.966 capete, 
pasari – 262.4877 şi familii de albine – 15.404. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, conform datelor furnizate 
de către DADR Brăila, efectivele de animale se prezentau astfel: bovine – 
2.633, porcine – 2.127, ovine – 15.463, păsări – 76.210, caprine – 2.191 şi 
cabaline – 613. 
 

Tabel 7.Efectivele de animale pe principalele specii 

Specie Micro-zona CIREȘU MIRCEA VODĂ SURDILA GRECI 

Bovine 2.633 1.007 752 874 

Porcine 2.127 1.524 242 361 

Ovine 15.463 6.573 4.874 4.016 

Păsări 76.210 36.980 21.000 18.230 

Caprine 2.191 1.275 490 426 

Cabaline 613 465 67 81 

Sursa: DADR Brăila 

 
Dotarea sectorului agricol. Parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul 
Brăila a înregistrat o evoluţie ascendentă în perioada 2004-2009, la 
majoritatea categoriilor. În 2009, parcul de tractoare şi maşini agricole din 
Brăila cuprindea: 3.653 tractoare (+144), 3.104 pluguri pentru tractor 
(+277), 896 cultivatoare mecanice (+66), 1.832 semănători mecanice (+327) 
şi 621 combine autopropulsate pentru recoltat cereale (+230). Această 
dinamică pozitivă a parcului de tractoare şi maşini agricole se datorează, în 
principal, eforturilor depuse de sectorul privat, care deţinea, la nivelul 
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anului 2006, cea mai mare parte a numărului de unităţi, din totalul judeţului 
Brăila. 
 
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Judeţul Brăila ocupă unul din primele 
locuri din ţară în ceea ce priveşte suprafaţa amenajată cu sisteme de 
îmbunătăţiri funciare (irigaţii şi desecări). 
 
Pentru înlăturarea efectelor negative ale fenomenelor climatice extreme 
(alternarea pe o lungă perioadă de timp a perioadelor de secetă cu cele de 
exces de umiditate pe aceleaşi terenuri) şi pentru prevenirea degradării 
terenurilor prin eroziuni ale solurilor în judeţul Brăila au fost executate, în 
majoritate înainte de 1990, următoarele tipuri de lucrări de îmbunătăţiri 
funciare: Amenajări irigaţii - 379.579 ha, Desecări - 257.915 ha şi combaterea 
eroziunii solului - 2.247 ha. 
 

Tabel 8.Structura terenurilor agricole pe tipuri de amenajări  de îmbunătăţiri 

funciare, 2009 

Specificaţii HA pondere 

Suprafaţa agricolă 387.646 100,0% 

Amenajări pentru irigaţii 358.879 92,6% 

Suprafaţă efectiv irigată 116.342 30,0% 

Amenajări pentru desecare  247.931 64,0% 

Amenajări pentru drenaj 20808 5,4% 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 
Predomină suprafeţele agricole amenajate pentru irigaţii în sisteme mai 
mari de 1000 de ha.: Printre cele mai importante amenajări de irigaţii se 
amintesc: 

Denumire Amenajare  Suprafeţe de irigaţii (ha) 
Brăila – Dunăre - Siret   3.655 
Călmăţui-Gropeni-Chişcani   12.148 
Ianca-Surdila-Greci   25.654 
Insula Mare A Brăilei   64.663 
Latinu Vadeni   6.368 
Lunca Râului Buzău   2.416 

Grădiştea – Făurei - Jirlău   6.888 
Denumire Amenajare  Suprafeţe de irigaţii (ha) 
Noianu Chiscani   1.177 
Terasa Brăilei   40.119 
Terasa Viziru    18.773 
B.H. Călmaţui   13.563 
Terasa Ialomiţa – Calmăţui   75.404 
Nămoloasa – Măxineni   17.241 

Sursa datelor: HG 1582/2006 - Lista amenajărilor de IF de utilitate publică 

 
Situaţia celor mai importante suprafeţe deservite de sisteme de desecare 
se prezinta astfel: 
 

Tabel 9.Amenajări de desecare 

Denumire Amenajare Desecare Total (ha) 
din care: 

Gravitaţională  Prin pompare 

Brăila – Dunăre - Siret 4.854 0 4.854 

Călmăţui-Gropeni-Chişcani 17.129 0 0 

Ianca-Surdila-Greci 9.905 8.114 1.791 

Insula Mare A Brăilei 69.241 0 69.241 

Latinu Vadeni 13.079 0 9.084 

Lunca Râului Buzău 649 649 0 

Grădiştea – Făurei  - Jirlău 2.738 925 1.813 

Noianu Chiscani 150 0 150 

Terasa Brăilei 32.871  32.871 

Terasa Viziru  19.266 0 19.266 

B.H. Călmaţui 23.026 23.026 0 

Terasa Ialomiţa - Calmăţui 85.495 16.392 69.103 

Nămoloasa - Măxineni 37.672 10.915 26.757 

Sursa datelor: HG 1582/2006 - Lista amenajărilor de IF de utilitate publică 
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Amenajări piscicole. La nivelul judeţului Brăila există numeroase lacuri 
naturale şi artificiale, precum şi bălţi,  amenajate pentru piscicultură şi 
pescuit sportiv: 
• Lacuri artificiale:  Maxineni, Grădiştea, Lutul Alb, Însurăţei, Brotăcelu, 

Ulmu, Rezi; 
• Lacuri naturale: Blasova, Ianca, Jirlău, Plopu, Lacul Dulce, Şeicuţa, 

Popa, Vultureni, Zăvoaia; 

• Alte lacuri/bălţi: Movila Miresii, Iezna, Seaca, Filipoiu, Gura 
Călmăţuiului, Corbu şi Corbu Nou, Albina, Iazul cu crapi. 

 
Pe lângă aceste amenajări piscicole, pescuitul se mai desfăşoară şi pe apele 
naturale. 
 
În ceea ce priveşte ihtiofauna, acesta este reprezentată de peştii autohtoni 
(crap, caras, plătică, roşioară, somn, şalău, ştiucă, lin, mreană, oblete, 
ghiborţ), precum şi de peştii migratori care se reproduc în fluviul Dunărea 
(nisetru, cegă, morun, scrumbie). 
 
La nivelul micro-zonei trebuie amintit lacul natural Flesca şi cele două 
bazine amenajate pentru piscicultură în localitatea Vultureni. 
 
Fondul forestier. În condiţiile climaterice şi geo-pedologice specifice, în 
judeţul Brăila, vegetaţia forestieră este slab dezvoltată. Este cunoscut 
faptul că exploatările forestiere au o contribuţie importantă în economia 
rurală atât prin suprafeţele împădurite existente cât şi prin volumul de 
masă lemnoasă exploatată. Brăila dispune de un fond forestier redus . În 
anul 2009 cu o suprafaţă de 28.382 hectare pădurile şi terenurile forestiere 
ocupau aproximativ 6,0% din suprafaţa totală a judeţului. Judeţul Brăila 
datorită poziţionării geografice deţine numai păduri de foioase (plop, 
salcie, salcâm, stejar, etc.). 
 
La nivel micro-zonei de vest a judeţului Brăila suprafaţa pădurilor şi 
terenurilor forestiere este foarte redusă, suprafeţele ocupate cu păduri şi 
terenuri forestiere reprezentând mai puţin de 3% din totaul fondului 
funciar. 

Societăţi comerciale din domeniul agriculturii 
Numărul societăţilor comerciale din domeniul agriculturii care funcţionau 
în judeţul Brăila în sectorul producţiei vegetale era de 431, conform DADR 
Brăila. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila funcţionau un număr de 47 
societăţi comerciale (13 în Cireşu, 22 în Mircea Vodă şi 12 în Surdila-Greci), 
reprezentând aproximativ 10,9% din numărul total de la nivel judeţean. 
 
Dintre cele 47 societăţi comerciale din domeniul agriculturii, sector 
vegetal, 10 (21,3%) exploatau suprafeţe mai mici de 50 ha, 9 (19,1%) 
exploatau suprafeţe agricole cuprinse între 50-100 ha, 22 (46,8%) exploatau 
suprafeţe agricole cuprinse între 100 şi 500 ha şi un număr de 6 societăţi 
comerciale exploatau suprafeţe de teren de peste 500 ha (12,8%). 
 

Tabel 10.Număr societăţi comerciale din domeniul agriculturii – sector vegetal 

Localitate 
Mici 

0-50 ha 
Medii 

50-100 ha 
Mari 

100-500 ha 
foarte mari 

peste 500 ha 
Total 

Ciresu 1 3 7 2 13 

Mircea Vodă 6 3 11 2 22 

Surdila Greci 3 3 4 2 12 

Micro-zona 10 9 22 6 47 

Judet Brăila 81 61 215 74 431 

Sursa: DADR Brăila 

 
Cele 47 de societăţi comerciale din domeniul agriculturii, sector vegetal, 
deţineau în exploatare o suprafaţă totală de 13.558,9 ha teren agricol, 
reprezentând aproximativ 7,4% din totalul suprafeţei exploatate la nivel 
judeţean de societăţi comerciale. 
 
Raportat la suprafaţă agricolă totală a micro-zonei, suprafaţa exploatată 
de cele 47 societăţi comerciale din domeniul agriculturii reprezenta peste 
jumătate (50,8%); 46,8% era ponderea înregistrată la nivel judeţean. 
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Peste jumătate din această suprafaţă (59,3%) era deţinută de exploataţiile 

agricole mari, urmate de exploataţiile agricole mari (33,7%). Exploataţiile 

agricole medii (50-100 ha) deţineau o suprafaţă de 622,6 ha (4,7%) iar cele 

mici (0-50 ha) deţineau o suprafaţă de 302,0 ha (2,3%). 

 

Tabel 11.Suprafaţa exploatată de societăţile comerciale agricole – sector vegetal 

Localitate 
Mici 

0-50 ha 
Medii 

50-100 ha 
Mari 

100-500 ha 
foarte mari 

peste 500 ha 
Total 

Ciresu 32,0 172,6 1.333,3 1.664,0 3.201,9 

Mircea Vodă 192,0 233,0 2.539,0 3.005,0 5.969,0 

Surdila Greci 78,0 217,0 636,0 3.257,0 4.188,0 

Micro-zona 302,0 622,6 4.508,3 7.926,0 13.358,9 

Judet Brăila 2.079,8 4.448,6 52.670,2 122.297,9 181.496,4 

Sursa: DADR Brăila 

Suprafaţa medie a unei exploataţii agricole sector vegetal (societăţi 
comerciale) din micro-zona de vest era de 284,2 ha, reprezentând 
aproximativ două treimi (67,5%) din suprafaţa medie a unei exploataţii 
agricole de la nivel judeţean (421,1 ha). În Cireşu suprafaţa medie a unei 
exploataţii agricole era de 246,3 ha, în Mircea Vodă de 271,3 ha şi în Surdila-
Greci de 349 ha. 
 
În sectorul zootehnic funcţionau un număr de 8 societăţi comerciale care 
deţineau un număr de 291 bovine şi 250 porcine. 
 

Tabel 12.Societăţi comerciale agricole – sector zootehnic şi efective deţinute 

LOCALITATEA DENUMIRE EXPLOATAŢII BOVINE PORCINE 

Ciresu PF.POPA RADDU 16   

Mircea Voda PF.VIZIREANU  AUREL 26   

Mircea Voda PF.RADU GIORGICĂ 32   

Mircea Voda PFA.VĂCĂROIU ION 60   

Mircea Voda SC.CRUCIANI IMPEX SRL.   250 

Mircea Voda SC.SERGIU AGROSERV 120   

Surdila Greci PF.PIŢA NICUŞOR 20   

Surdila Greci PF.ION VASILE 17   

Total 291 250 

Sursa: DADR Brăila 

Producători ecologici atestaţi. Agricultura ecologică prezintă un potenţial 
deosebit în condiţiile în care cererea pentru produsele ecologice este în 
creştere pe fondul conştientizării beneficiilor unei alimentaţii sănătoase 
atât pe plan extern cât şi pe plan naţional. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, sunt atestaţi ca 
producători ecologici, conform DADR Brăila, un număr de 3 societăţi 
comerciale.  
 
Culturile pentru care aceste societăţi deţin certificate sunt: rapiţă, floarea 
soarelui, orz primăvară, orz, grâu, năut şi porumb. Suprafaţa totală atestă 
este de 789,67 ha (558,26 ha – C1, 199,27 – C2 şi 32,14 ha – certificat 
ecologic. 
 

Tabel 13.Societăţi comerciale agricole cerificate ecologic 

Producător Localitate 

PRODUCŢIA AGRICOLĂ - ha 

Cultură C1 C2 C3 
certific 

ecologic 

SC Sinalagro SRL Ciresu 
rapita   88,61     

fl.soarelui   110,66     

SC.Eurom 
Agriconsulting SRL 

Dedulesti orz prim. 32,14     32,14 

SC Iniziativa Agricola 
SRL 

Mircea 
Voda 

orz 127,67       

grau 288,3 
 

    

naut 16 
 

    

fl.soarelui 70 
 

    

porumb 24,15       

Sursa: DADR Brăila 
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Operatorii care exploatează spaţii de depozitare autorizate a produselor 
agricole la nivelul micro-zonei sunt în număr de 10 şi au o capacitate totală 
autorizată de 31.080 tone, din care 80 tone în silozuri. 
 
Tabel 14.Operatorii care exploatează spaţii de depozitare autorizate a produselor 

agricole 

Operator economic Spaţiu depozitare 
Cap total 
autoriz. 

Obs. 

SC Comcereal SA Baza com. Surdila Greci 8.000 Rutier 

SC Comcereal SA  Baza com. Mircea Voda 1.400 Rutier 

SC Comcereal SA Baza com Ciresu 7.000 
Rutier, 
Feroviar 

SC Moara SF.Gheorghe Siloz, Vultureni, Ciresu 80 Rutier 

SC Grani Comert SRL, Magazie, com. Ciresu,  2.000 Rutier 

SA 13 Mai Ciresu Magazie, com. Ciresu 200 Rutier 

SC Agropartener SRL  platforma, com. Ciresu 3.500 Rutier 

SC Bioagricol Prod Com  Sat Batogu, com. Cireşu 400 Rutier 

SC Rominsem SRL Magazie, com. Mircea Voda 8.000 Rutier 

SC Cruciani Impex SRL Magazie, com. Mircea Voda 500 Rutier 

 
Obiceiuri şi tradiţii. În judeţul Brăila fondul etnografic este aproape 
dispărut din localităţi, el fiind păstrat în prezent doar ca mărturii în muzee 
(Municipiul Brăila, comuna Gropeni). 
 
Identificarea, păstrarea şi valorificarea fondului etnografic are o 
importanţă majoră pentru dezvoltarea localităţilor rurale, contribuind la 
conturarea unei identităţi specifice ce contribuie major  la sporirea 
atractivităţii acestor localităţi atât pentru populaţie cât şi pentru 
investitori. 
 
Având în vedere ritmul fără precedent al schimbărilor din ultimele două – 
trei decenii ceea ce face ca urmele trecutului să dispară cu o repeziciune 
nemaiîntâlnită, se caută soluţii pentru ca bunuri culturale care au rezistat 
mii de ani să nu dispară (bisericile sătești, în mod special cele de lemn, 
casele şi conacele lăsate in părăsire de proprietari, cruci de lemn şi de 
piatră, precum şi vechile tradiţii ce infrumuseţau viaţa oamenilor). 

La nivelul micro-zonei pot fi menţionate:  
• Tradiţia Paparude are loc la trei saptamani după Pasti când același alai 

de copii de la caloian merg şi dezgroapă caloianul şi îl aruncă într-o 
fântână, apoi toţi copiii se udă cu apă, după care se duc la gazda unde 
se organizează caloianul şi servesc prăjituri, udatul continuând şi aici. 

• Tradiţia Caloianului are loc la două săptămâni de la Paste când se adună 
alai de copii şi fac un omuleţ din pământ. Alaiul cuprinde un preot, un 
dascăl, copii care duc pânza înaintea caloianului, un copil cu o cruce şi 
alţi copii care urmează ''mortul'' şi bocesc. Alaiul astfel organizat pleacă 
de la casa unde s-a făcut caloianul şi merge până la marginea satului 
unde îl îngroapă. Se întorc apoi copiii acasă şi gazda ii servește cu 
gogoși şi prăjituri. 

 

Turismul 
 
Există posibilitatea dezvoltării în cadrul micro-zonei următoarelor tipuri de 
turism: 

• agrement şi recreere la sfârşit de săptămână; 
• tematic, istoric pentru elevi; 

 
Resursele turistice ale micro-zonei sunt: 
• tradiţii specifice zonei şi evenimentele culturale, artistice organizate; 
• monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial ,,Monumentul 

eroilor” 1916-1919, monument cu valoare memorială trecut în lista 
monumentelor istorice din jud. Brăila; 

• Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919) din sat SURDILA-GRECI, 
comuna SURDILA-GRECI; 

• amenajarea Lacului natural Flesca, din comuna Ciresu pentru pescuit 
sportiv şi activităţi de agrement; 

• Lacul Sărat din localitatea Batogu; 
• Amenajarea pârâului Buzoel din Surdila Greci pentru -pescuit sportiv; 
 
La nivelul micro-zonei nu există structuri de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare şi nici cu funcţiuni de alimentaţie publică. 
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Serviciile şi comerţul 
 
Serviciile. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat fiind reprezentant în 
special de serviciile publice de sănătate (cabinete medicale de familie şi 
farmacii) şi educaţie. 
 
În domeniul serviciilor activau la finalul anului 2009 un număr de 4 societăţi 
comerciale, având următoarele obiecte principale de activitate: Baruri şi 
alte activităţi de servire a băuturilor; Alte transporturi terestre de călători 
n.c.a.; Activităţi de testări şi analize tehnice; Alte activităţi recreative şi 
distractive n.c.a. 
 
Pe lângă aceste societăţi comerciale există un număr mic de  
întreprinzători particulari (persoane fizice autorizate) care prestează 
servicii către populaţie. 
 

Comerţul. Este reprezentat de o serie de societăţi comerciale şi 
întreprinzători particulari care deţin o reţea de magazine alimentare.  
 
Conform calendarului pieţelor, târgurilor şi oboarelor în judeţul Brăila în 
anul 2011, la nivelul micro-zonei se organizează următoarele târguri: 
- Cireşu - Târg comunal sâmbătă, 06:00-11:00 Ccmerţ cu produse 
agroalimentare şi industriale; 
- Mircea Vodă - marţi Piaţă – comerţ ambulant cu produse industriale 
mixte; 
 
Prezentăm în continuare lista LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU 
AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE 
SANITAR VETERINAR (DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR): 
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Tabel 15.Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar veterinar 

(Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) 

denumire adrea tip nr şi data înreg. 

 S.C. Lactbog SRL  Com. Ciresu, jud.Braila Centru prelucrare lapte - independent  1449 / 30.04.2009 

 S.C. Angecot Lacto SRL  Com. Ciresu, Cv.21, P. 276+277, constructia - C2 Centru prelucrare lapte - independent  1545 / 17.11.2009 

 Anghel Nicu (stâna)  Sat. Batogu, com.Ciresu, jud.Braila Centru prel lapte integrat in exploatatie  2170 / 11.04.2011 

 Vislan Alexandru  sat Batogu com Ciresu, jud.Braila  stupina  1077 / 19.08.2008 

 Daescu Nicolae  com Ciresu, jud. Braila  stupina  1187 / 20.10.2008 

 Radu Stanel  com Ciresu, jud. Braila  stupina  1190 / 21.10.2008 

 Damian Ion  com Mircea Voda, str.Busuiocului, nr.6, jud.Braila  stupina  1889 / 20.04.2010 

 Enache Daniela - Întrep.Individuala  sat Mircea Voda, str.Albinelor, nr.3, jud.Braila  stupina  1984 / 21.06.2010 

 Radu Daniela  com Mircea Voda, str.Bagdadului, nr.18  stupina  2063 / 08.09.2010 

 Ionescu Tudorel  com Mircea Voda, jud.Braila  stupina  2095 / 02.11.2010 

 Adam Mihaiu  com Mircea Voda, jud. Braila  stupina  1012 / 30.07.2008 

 Bogdan Gavrila  sat Dedulesti com. Mircea Voda, jud.Braila   stupina  1074 / 15.08.2008 

 Tanasescu Gheorghe - Întrep.Individuala  Com Mircea Voda, jud Braila, constructia - C1 Magazin alimentar  1126 / 08.09.2008 

 S.C. Rifsol Impex SRL  Com Mircea Voda jud. Braila Magazin alimentar  563 /  03.09.2007 

 Societate coop. de consum - Ianca  Sat Dedulesti com Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar  480 /  25.10.2007 

 Grigore Liliana Viorica - Intrep.Familiala  Com Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1411 / 23.03.2009 

 Staret Stelica - Intrep. Individuala  Com Mircea Voda, Cvartal 38, Parcela 583 Magazin alimentar 1471 / 28.04.2009 

 Staret Rodica Mituta - Intrep. Individuala  Com Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1484 / 04.05.2009 

 Staret Ion - Intrep.Individuala  Com Mircea Voda, jud.Braila  Magazin alimentar 1485 / 04.05.2009 

 Popa Emiliana - Intrep. Individuala  Sat Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1763 / 17.11.2009 

 Peltea Zamfir - Intrep. Individuala  Sat Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1764 / 17.11.2009 

 Vizireanu Gina - Intrep. Familiala  Sat Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1783 / 30.11.2009 

 Staret Marioara - Intrep. Individuala  Sat Mircea Voda, jud.Braila Magazin alimentar 1784 / 30.11.2009 

 S.C. Cortes com.SRL  Sat Dedulesti, com.Mircea Voda, str.Principala, nr.94, jud.Braila Magazin alimentar 2143 / 24.01.2011 
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I.3. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
 

Populaţia 
 
La 1 iulie 2010, micro-zona de vest a judeţului Brăila avea o populaţie stabilă 
totală de 8.163 persoane, reprezentând aproximativ 6,5% din populaţia 
rurală a judeţului Brăila. 
 
Comuna Mircea Vodă avea o populaţie de 3.394 persoane (41,6% din totalul 
populaţiei micro-zonei, comuna Cireşu avea o populaţie de 3.245 persoane 
(39,8%) iar comuna Surdila Greci, 1.524 persoane (18,7%). 
 
Se înregistrează o evoluţie descendentă a populaţiei stabile, faţă de 
populaţia înregistrată la recensământul populaţiei din 2002 având loc o 
reducere cu aproximativ 7,9% (minus 697 persoane).  
 

Tabel 16.Populaţia stabilă la 1 iulie 

 
1992* 2002* 2007 2008 2009 2010 

CIREŞU 3.703 3.574 3.370 3.298 3.281 3.245 

MIRCEA VODĂ 3.669 3.635 3.498 3.474 3.410 3.394 

SURDILĂ-GRECI 1.740 1.651 1.550 1.538 1.537 1.524 

TOTAL 9.112 8.860 8.418 8.310 8.228 8.163 

* populaţia la Recensământ                    Sursa: INS 

 
Structura etnică a populaţiei, conform datelor de la recensământul efectuat 
în anul 2002, relevă preponderenţa persoanelor de etnie română (99,8%), 
fiind înregistrate un număr de doar 17 persoane de etnie romă şi o 
persoană de etnie turcă. 
 
Structura pe sexe a populaţiei relevă o egalitate aproape perfectă între 
numărul persoanelor de sex feminin (50,2%; 4.100 persoane) şi al celor de 
sex masculin (49,8%; 4.063); această situaţie este similară cu cea 
înregistrată la nivelul judeţului Brăila, în mediu rural (50,0% persoane sex 
feminin şi 50,0% persoane de sex masculin). 

Structura populaţiei pe grupe cincinale de vârstă relevă o ponderea mai 
ridicată deţinută de populaţia cu vârste de 55 ani şi peste faţă de situaţia 
de la nivel judeţean – rural. Ponderea deţinută de celelalte grupe cincinale 
de vârstă este, în general, mai redusă decât la nivelul mediului rural al 
judeţului Brăila. 
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Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, relevă ponderea ridicată 
deţinută de populaţia vârstnică (30,7%), superioară celei înregistrate la 
nivelul mediului rural al judeţului Brăila (27,3%) şi de la nivel regional-rural 
(23,8%).  
 
Populaţia tânără (0-14 ani) reprezintă aproximativ 15,4% din totalul 
populaţiei microzonei, pondere care nu diferă semnificativ de cea 
înregistrată la nivelul mediului rural din judeţul Brăila (16,2%) sau de la nivel 
regional Sud-Est (15,5%). 
 
În aceste condiţii, populaţia adultă (15-59 ani) deţine o pondere de 53,9% 
din populaţia micro-zonei, mai redusă decât la nivelul mediului rural 
judeţean (-2,5 puncte procentuale) şi regional (-6,8 puncte procentuale). 
 

Tabel 17.Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă – 1 iulie 2010 

 
0-14 ani 15-59 ani 60 ani şi peste Total 

CIREŞU 16,0% 51,8% 32,2% 16,0% 

MIRCEA VODĂ 15,2% 56,8% 28,0% 15,2% 

SURDILĂ-GRECI 14,5% 51,6% 33,9% 14,5% 

TOTAL 15,4% 53,9% 30,7% 15,4% 

Brăila rural 16,2% 56,4% 27,3% 16,2% 

Sud-Est rural 15,5% 60,7% 23,8% 15,5% 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 
Vârsta medie a populaţiei micro-zonei de vest a judeţului Brăila este, în 
2010, de 43,5 ani (Cireşu -44,3; Mircea Vodă – 42,2 ani; Surdila Greci – 45,0 
ani), cu aproximativ 1,7 ani mai ridicată decât cea înregistrată la nivelul 
mediului rural din judeţul Brăila şi cu 2,5 ani mai ridicată faţă de cea de la 
nivelul mediului rural din Regiunea Sud-Est. Faţă de anul 2000 (42,3 ani) se 
înregistrează o creştere a vârstei medii a populaţiei cu aproximativ 1,3 ani. 
 
Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei micro-zonei este de 
1.996,8‰. Acest indicator demografic arată că la 1.000 persoane tinere cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani revin 1.997 persoane vârstnice cu vârsta de 
60 ani şi peste. Gradul de îmbătrânire demografică este superior celui 

înregistrat în mediul rural la nivel judeţean (1.683,9‰) şi regional 
(1.533,3‰). 
 
Rata de înlocuire a forţei de muncă se calculează prin raportarea efectivului 
populaţiei tinere la o treime din persoanele în vârsta de 15-59 ani, raportată 
la 1.000 de locuitori. Astfel, rata de înlocuire a forţei de muncă este de 
857,8‰ la nivelul micro-zonei, de 863,6‰ în mediul rural al judeţului Brăila 
şi de 765,6‰ la nivelul regiunii Sud-Est. Aceasta înseamnă că, peste 
aproximativ 10- 15 ani, fiecare 1.000 locuitori stabili ce vor ieşi din câmpul 
muncii vor fi înlocuite de 858 persoane, ceea ce va conduce la un deficit de 
forţă de muncă de 142 persoane. 
 
Se remarcă faptul că deficitul de resurse umane pentru piaţa muncii de la 
nivelul micro-zonei este similar cu cel de la nivelul mediului rural judeţean şi 
inferior celui înregistrat la nivelul mediului rural din regiunea Sud-Est. 
 
Raportul de dependenţă demografică (raportul dintre suma efectivului 
populaţiei tinere şi populaţiei vârstnice şi efectivul populaţiei adulte) este 
de 856,9‰ în cadrul micro-zonei ceea ce înseamnă că, în medie, 1.000 
persoane aflate în vârstă de muncă susţin 857 persoane inactive (valoarea 
acestui indicator este superioară celei din mediul rural judeţean şi regional. 
 
Raportul de dependenţă al vârstnicilor la nivelul micro-zonei (571,0‰) este 
net superior celui de la nivel judeţean (484,8‰) şi regional (391,3‰). 
 

Tabel 18.Indicatori ai procesulu de îmbătrânire a populaţiei (‰) 

 
CIREŞU 

MIRCEA 
VODĂ 

SURDILA 
GRECI 

Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Sud-Est 
rural 

Gradul de îmbătrânire  2.011,6 1.837,5 2.334,8 1.996,8 1.683,9 1.533,3 

Rata de înlocuire a 
forţei de muncă  

925,7 804,9 842,4 857,8 863,6 765,6 

Raportul dependenţă 
demografică  

929,3 761,3 936,5 856,9 772,6 646,5 

tineri 308,6 268,3 280,8 285,9 287,9 255,2 

vârstnici 620,7 493,0 655,7 571,0 484,8 391,3 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii  
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Mişcarea naturală a populaţiei 
 
Sporul natural. În anul 2009, la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
s-au înregistrat un număr de 78 născuţi vii şi 159 decese, rezultând un spor 
natural negativ de 81 de persoane. În perioada 2000-2009 sporul natural la 
nivelul micro-zonei a fost negativ, înregistrând un sold total de -731 
persoane. 
 
Rata natalităţii. În 2009 s-a înregistrat o rată a natalităţii de 9,5‰ (născuţi vii 
la 1.000 locuitori), similară cu cea de la nivelul mediului rural al judeţului 
Brăila (9,5‰) şi inferioră celei din mediul rural al Regiunii Sud-Est. De altfel, 
în perioada 2000-2009, rata natalităţii la nivelul micro-zonei este inferioară 
celei înregistrate la nivelul mediului rural judeţean şi regional. 
 
Rata mortalităţii. În 2009 s-a înregistrat o rată a mortalităţii de 19,3‰ 
(decedaţi la 1.000 locuitori), superioară celei de la nivelul mediului rural al 
judeţului Brăila (15,9‰) şi celei de la nivel regional (14,5‰). De altfel, în 
perioada 2000-2009, rata mortalităţii la nivelul micro-zonei este superioară 
celei înregistrate la nivelul mediului rural judeţean şi regional. 
 
Rata sporului natural. În 2009, rata a sporului natural înregistrată la nivelul 
micro-zonei estede -9,8, superioară celei de la nivelul mediului rural al 
judeţului Brăila (-6,5) şi celei de la nivel regional (-4,1). De altfel, în perioada 
2000-2009, rata sporului natural la nivelul micro-zonei a fost negativă şi 
semnificativ ma accentuată decât la nivel rural judeţean şi regional. 
 

Tabel 19.Indicatori privind mişcarea naturală a populaţiei în 2009 (număr; ‰) 

 
CIREŞU 

MIRCEA 
VODĂ 

SURDILA 
GRECI 

Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Sud-Est 
rural 

născuţi vii 31 31 16 78 1.184 13.202 

decedaţi 69 63 27 159 2.005 18.415 

sporul natural -38 -32 -11 -81 -821 -5.213 

rata natalităţii 9,4 9,1 10,4 9,5 9,4 10,4 

rata mortalităţii 21,0 18,5 17,6 19,3 15,9 14,5 

rata sporului natural -11,6 -9,4 -7,2 -9,8 -6,5 -4,1 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

 
 

Mişcarea migratorie a populaţiei 
 
În anul 2009, s-au înregistrat 97 persoane care au plecat cu domiciliul 
(inclusiv în străinătate) şi 126 persoane care şi-au stabilit domiciliul la 
nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila. Începând cu anul 2006 se 
înregistrează un sold pozitiv al schimbărilor de domiciliu la nivelul acestei 
micro-zone. 
 
Un număr de 72de persoane au plecat cu reşedinţa în 2010 şi 28 persoane 
şi-au stabilit reşedinţa în localităţile componente ale micro-zonei. Soldul 
schimbărilor de reşedinţă este negativ, de --44 de persoane. De altfel, în 
perioada 2004-2010 soldul schimbărilor de reşedinţă este, în general 
negativ. 
 
Raportat la 1.000 de locuitori, rata stabilirilor de domiciliu în cele trei 
comune, în anul 2009, este de 15,3‰, inferioară ratei plecărilor cu domiciliu, 
de 11,8‰, înregistrându-se un spor migrator pozitiv. 
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În anii 2004 şi 2005, numărul stabilirilor de domiciliu a fost inferior 
numărului plecărilor cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), fiind 
evidenţiat un spor migrator negativ de 13 persoane, respectiv 18 persoane. 
 

Începând cu anul 2006 se înregistrează un sold pozitiv al schimbărilor de 
domiciliu la nivelul acestei micro-zone, în perioada 2006-2009 totalizând 
102 persoane. 
 

Tabel 20.Indicatori privind mişcarea migratorie a populaţiei micro-zonei 

indicator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stabiliri reşedinţă 47 37 42 31 41 38 28 

plecări cu reşedinţa 47 53 40 58 56 58 72 

Soldul schimbărilor de 
reşedinţă 

0 -16 2 -27 -15 -20 -44 

Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migraţia externă) 

125 82 152 154 143 126 
 

Plecări cu domiciliul 
(inclusiv migraţia externă) 

138 100 109 145 122 97 
 

Sold schimbări domiciliu 
inclusiv migratia externa 

-13 -18 43 9 21 29 
 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 

Forţa de muncă 
 
Numărul mediu de salariaţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila a 
fost de 517 persoane, în anul 2009, reprezentând aproximativ 6% din 
numărul total al salariaţilor din mediul rural al judeţului Brăila. 
 
Pe localităţi componente, comuna Cireşu avea un număr mediu de 256 
salariaţi (49,5%), comuna Mircea Vodă un număr mediu de 224 salariaţi 
(43,3%) şi comuna Surdila Greci avea un număr de 37 salariaţi (7,2% din total 
micro-zonă). 
 

Numărul mediu al salariaţilor de la nivelul micro-zonei a crescut, fiind, în 
2009, cu 19,7% mai mare faţă de cel înregistrat în 2006 (+85 salariaţi). La 
nivelul mediului rural al judeţului Brăila s-a înregistrat în intervalul 2006-
2009 o creştere cu 21,1% a numărului mediu de salariaţi, în timp ce la nivelul 

judeţului Brăila s-a înregistrat o reducere cu 2,7% a numărului mediu de 
salariaţi. 
 

Tabel 21.Evoluţia numărului mediu de salariaţi la nivelul micro-zonei 

localitate 2006 2007 2008 2009 

CIREŞU 256 294 243 256 

MIRCEA VODĂ 122 202 202 224 

SURDILA-GRECI 54 48 45 37 

Microzona 432 544 490 517 

Brăila - rural 7.189 7.829 9.637 8.706 

Brăila total judeţ 73.469 76.612 75.845 71.500 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 

Principalele activităţi, în funcţie de numărul mediu de salariaţi din anul 2009 
de la nivelul micro-zonei sunt: agricultura – 153 salariaţi (29,6% din total), 
învăţământul – 107 salariaţi (20,7%), industria – 65 salariaţi (12,6%), 
transport şi depozitare – 63 salariaţi (12,2%) şi administratie publică şi 
apărare – 49 salariaţi (9,5%). 
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Se observă că numărul mediu de salariaţi din sectorul serviciilor publice, 
respectiv învăţământ (20,7%), administraţie publică şi apărare (9,5%) şi 
sănătate şi asistenţă socială (6,6%), reprezintă peste o treime (36,8%) din 
numărul salariaţilor de la nivelul microzonei din anul 2009. 
 

Tabel 22.Numărul mediu de salariaţi pe activităţi ale economiei 

 
Ciresu 

Mircea 
Voda 

Surdila 
Greci 

Total 
Total 

% 

Total 256 224 37 517 100,0% 

Agricultura, silvicultura si pescuit 73 79 1 153 29,6% 

Industrie 39 23 3 65 12,6% 

Industria extractiva 6 --- --- 6 1,2% 

Industria prelucratoare 33 15 3 51 9,9% 

Productia si furnizarea de energie electrica si 
termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

--- --- --- 0 0,0% 

Distributia apei; salubritate, gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare 

--- 8 --- 8 1,5% 

Constructii --- --- --- 0 0,0% 

Comert cu ridicata si cu amanuntul; 
repararea autovehiculelor si motocicietelor 

15 20 --- 35 6,8% 

Transport si depozitare 59 4 --- 63 12,2% 

Hoteluri si restaurante 3 --- --- 3 0,6% 

Informatii si comunicatii --- --- --- 0 0,0% 

Intermedieri financiare si asigurari 1 --- --- 1 0,2% 

Tranzactii imobiliare --- --- --- 0 0,0% 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice --- 6 --- 6 1,2% 

Activitati de servicii administrative si 
activitati de servicii suport 

--- --- --- 0 0,0% 

Administratie publica si aparare; asigurari 
sociale din sistemul public 

10 31 8 49 9,5% 

Invatamant 49 39 19 107 20,7% 

Sanatate si asistenta sociala 7 21 6 34 6,6% 

Activitati de spectacole, culturale si 
recreative 

--- 1 --- 1 0,2% 

Alte activitati de servicii --- --- --- 0 0,0% 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila – Fişa Localităţii, calcule proprii 
 

Şomajul 
 
Numărul şomerilor. Rata şomajului. La nivelul judeţului Brăila, la 31-.12.2010, 
rata şomajului era de 8,5%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât rata 
şomajului înregistrată la nivel naţional (6,9%). La sfârşitul lunii martie 2011 
se înregistra o rată a şomajului de 7,1% la nivelul judeţului Brăila şi de 5,9% la 
nivel naţional. 
 
Rata şomajului pentru persoanele de sex masculin era, la 31.12.2010, de 
10,1% iar pentru cele de sex feminin era de 6,7%. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, numărul şomerilor 
înregistraţi la 31.12.2010 era de 625, din care: 353 în comuna Cireşu (56,5%), 
182 în comuna Mircea Vodă (29,1%) şi 90 în comun Surdila-Greci (14,4%). 
 
Din numărul total de şomeri, 436 erau bărbaţi (69,8%) şi 189 erau femei 
(30,2%). 
 
Din cei 625 şomeri înregistraţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila la 31.12.2010, doar 94 erau indemnizabili (15%), pondere mai redusă 
decât cea înregistrată la nivelul mediului rural judeţean (23,5%) sau la 
nivelul judeţului Brăila (42,1%). Ponderea şomerilor indemnizabili în 
numărul total al şomerilor este mai ridicată în cazul bărbaţilor (17,0%) şi mai 
scăzută în cazul femeilor (10,6%). 
 
Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila a crescut în perioada 2008-2010, numărul şomerilor înregistraţi la 
31.12.2010 fiind cu 12,0% mai mare faţă de finalul anului 2009 (558 şomeri) şi 
cu 51,7% mai mare faţă de finalul anului 2008 (412).  
 
În perioada 2008-2011, numărul minim de şomeri s-a înregistrat luna mai 
2008 – 343 şomeri, iar numărul maxim în luna martie 2010 - 647 şomeri.  
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Tabel 23.Evoluţia numărului de şomeri 

 
31.01 
2008 

31.12 
2008 

31.01 
2009 

31.12 
2009 

31.01 
2010 

31.12 
2010 

31.01 
2011 

28.02 
2011 

31.03 
2011 

Total judet 5.656 6.026 6.514 11.101 11.841 11.738 11.207 10.633 9.805 

MEDIU 
RURAL 

4.161 4.233 4.405 5.563 5.910 6.057 5.938 5.836 5.516 

Micro-zona  395 412 408 558 578 625 616 612 605 

CIRESU 236 261 260 319 337 353 350 355 353 

MIRCEA 
VODA 

128 110 109 166 167 182 180 172 172 

SURDILA 
GRECI 

31 41 39 73 74 90 86 85 80 

Sursa: AJOFM Brăila, calcule proprii 

Reţeaua de localităţi 
 
Reţeaua de localităţi a judeţului Brăila este formată din:  

 1 municipiu - Brăila, reşedinţa de judeţ- 210.245 locuitori (an 2010); 

 3 oraşe - Ianca (11.110locuitori); Însurăţei (7.072locuitori); Făurei (4015); 

 40 de comune cuprinzînd 131 de sate. 
 
Distribuţia populaţiei în UAT rurale (2010) indică o predominanţă a 
comunelor de talie mijlocie: 

- 5001 locuitori +   3  7,5% 
- 3001-5000 locuitori  20  50,0% 
- 2001-3000 locuitori  9  22,5% 
- 1001-2000 locuitori  8  20,0% 

 
Două dintre comunele componente ale micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila se încadrează în categoria UAT-urilor de talie mijlocie (Mircea Vodă – 
3.394 locuitori şi Cireşu – 3.245 locuitori) iar comuna Surdila-Greci se 
încadrează în categoria localităţilor mici având 1.524 locuitori. 
 
Cele trei comune care fac parte din micro-zona de vest a judeţului Brăila au 
în componenţă un număr de 11 sate, respectiv: 
- Cireşu (5 sate) – Batogu, Cireşu, Ioneşti, Vultureni, Scărlăteşti; 
- Mircea Vodă (2 sate) – Deduleşti şi Mircea Vodă; 
- Surdila-Greci (4 sate) - Brateşu Vechi, Horia, Surdila-Greci şi Făurei Sat. 

 
Cele mai mici sate sunt Ioneşti (Cireşu) cu o populaţie de 96 persoane şi 
Brateşu Vechi (Surdila-Greci) cu o populaţie de 121 persoane iar cel mai 
mare sat este Mircea Vodă cu o populaţie totală de 2.602 locuitori la 
recensământul din 2002. Mărimea medie a unui sat din cadrul UAT-urilor 
care formează micro-zona de vest este de 805 locuitori (Surdila-Greci – 413; 
Cireşu – 715; Mircea Vodă – 1.818 locuitori). 
 
Populaţia stabilă a micro-zonei, la recensământul populaţiei din anul 2002, 
s-a redus cu 2,8% faţă de cea înregistrată la recensământul din 1992.  
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Cele mai mari reduceri (2002/1992) s-au înregistrat în cazul următoarelor 
localităţi: Brateşu Vechi (Surdila-Greci) – minus 17,7%, Făurei Sat (Surdila-
Greci) – minus 11,3%, Cireşu (Cireşu) – minus 6,4%. 
 

Tabel 24.Reţeaua de localităţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila 

Comuna Localitate 1992 2002 
evoluţie 

2002/1992 

CIREŞU 

BATOGU 787 753 -4,3% 

CIREŞU 1.151 1.077 -6,4% 

IONEŞTI 95 96 1,1% 

VULTURENI 704 683 -3,0% 

SCĂRLĂTEŞTI 966 965 -0,1% 

Total 3.703 3.574 -3,5% 

MIRCEA VODĂ 

DEDULEŞTI 1.065 1.033 -3,0% 

MIRCEA VODĂ 2.604 2.602 -0,1% 

Total 3.669 3.635 -0,9% 

SURDILA-GRECI 

BRATEŞU VECHI 147 121 -17,7% 

HORIA 415 431 3,9% 

SURDILA-GRECI 726 698 -3,9% 

FĂUREI SAT 452 401 -11,3% 

Total 1.740 1.651 -5,1% 

Micro-zona de 
vest Judeţ Brăila 

Total 9.112 8.860 -2,8% 

Sursa: INS, calcule proprii 
 
Cele trei comune componente ale micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
însumează o suprafaţă totală de 30.596 ha, reprezentând aproximativ 7,1% 
din suprafaţa mediului rural al judeţului Brăila. Comuna Mircea Vodă are o 
suprafaţă totală de 10.849 ha (35,5%), comuna Cireşu o suprafaţă totală de 
10.792 ha (35,3%) iar comuna Surdila Greci o suprafaţă de 8.955 ha (29,3%). 
 
Din punct al suprafeţei totale a teritoriului cele trei UAT componente ale 
micro-zonei se încadrează în categoria comunelor de mărime medie, 
ocupând poziţiile 12 (Mircea Vodă), 13 (Cireşu) şi, respectiv, 20 (Surdila-
Greci). 
 

Densitatea populaţiei, la 1 iulie 2009, era de uşor mai ridicată decât cea de 
la nivelul mediului rural (29,28 loc/kmp) al judeţului Brăila în Mircea Vodă 
(31,43 loc./kmp) şi Cireşu (30,40 loc./kmp) şi mai scăzută în cazul comunei 
Surdila-Greci (17,16 loc/kmp). 
 

 
 
Oraşele cele mai apropiate de centrele de comună sunt Făurei, Ianca şi 
Însurăţei. 
 

Tabel 25.Distanţe rutiere faţă oraşele din judeţ 

 
Brăila Ianca Însurăţei Făurei 

Mircea Vodă 54 9 --- 11 

Cireşu 75 37 25 27 

Surdila-Greci  65 20 --- 3 

 
 
 

MIRCEA VODĂ; 
10.849; 35,5%

CIREŞU; 10.792; 
35,3%

SURDILĂ-
GRECI; 8.955; 

29,3%

Suprafaţa micro-zonei de vest a judeţului Brăila pe comune 
componente
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I.4. AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Căi de comunicaţie 
 
Reţeaua rutieră. Reţeaua de drumuri de la nivelul judeţului Brăila cuprinde 
6 trasee de drumuri naţionale, DN2B, DN21, DN21A, DN22, DN22B şi DN23 
din care două trasee de drum europene E 87 şi E584, 21 trasee de drumurile 
judeţene şi 45 trasee de drumuri comunale. 
 
Lungimea totală a drumurilor publice este de 1.188 km, din care 264 km 
drumuri naţionale (22,2%) şi 924 km drumuri judeţene şi comunale. 
Drumurile naţionale sunt modernizate, în cea mai mare parte, cu o stare 
tehnică considerată ca fiind bună. Drumurile judeţene şi comunale, sunt 
modernizate într-un procent foarte mic – 5,5%, cu o stare tehnică 
considerată în general nesatisfăcătoare. 
 
Accesibilitatea localităţilor este direct influenţată de situarea acestora pe 
reţeaua majoră de transport rutier, feroviar etc. 
 
Principala arteră rutieră care străbate micro-zona de vest a judeţului Brăila 
este drumul naţional DN 2B Buzău - Brăila. Acestă arteră străbate 
localităţile Mircea Vodă şi Surdila-Greci. 
 
Drumurile judeţene şi comunale de la nivelul micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila sunt: 

- DJ 203 Făurei – Însurăţei străbate localităţile Brateşu Vechi (Surdila 
Greci) şi Vultureni, Scărlăteşti (Cireşu); 

- DJ 203R DJ203 (Ulmu) – Liscoteanca (Bordei Verde) străbate 
localităţile Cireşu, Batogu şi Ioneşti (Cireşu); 

- DJ 203P Scărlăteşti – Cireşu; 
- DJ 203N DN 2B (Surdila-Greci) – Ruşeţu (Buzău); 
- DC 35 Berleşti – Batogu; 
- DC 38 DN 2B – Sutesti (Sutesti) străbate localitatea Deduleşti şi îi 

asigură legătura cu centrul de comună Mircea Vodă; 

- DC 42 DN 2B – Făurei Sat (Surdila Greci); 
- DC 39 DJ 203S – Horia (Surdila Greci); 
- DC33 Extravilan loc. Surdila Greci- intravilanul loc. Bratesu Vechi; 

 
Tabel 26.Drumuri comunale şi judeţene 

Drum Limite Lungime Tip stare 

DC38 DN2B-Deduleşti 5,3 km asfaltat foarte proastă 

DC38 DN2B-Gara 2 km pietruit proastă 

DJ203 Surdila Greci 9,5 km asfaltat proasta 

DJ 203N  Surdila Greci –jud Buzău 5,0 km asfaltat proasta 

DC39 DJ203-Horia 1,454 km pietruit proasta 

DC42 DN2B-Faurei Sat 1,008 km pietruit proasta 

DC33 Surdila-Greci-Bratesu Vechi 2,457km pietruit foarte proasta 

DJ203 Cireşu 5 km Asfaltat Proastă 

DJ203P DJ203-DJ203R 4 km Asfaltat Foarte bună 

DJ203R DJ203-Cireşu-Batogu 8 km Asfaltat Foarte bună 

DJ203R Batogu-Ioneşti-lim. Adm 7 km Pietruit Proastă 

DC35 Batogu – Perişoru 5,5 km Pietruit Bună 

Sursa: informaţii furnizate de autorităţile publice locale 

 
Drumurile judeţene sunt, în general, asfaltate, cu excepţia secţiunii Batogu-
Ioneşti – limita adminstrativă a comunei Cireşu care este pietruită. Totuşi, 
starea tehnică a drumurilor judeţene de la nivelul micro-zonei este 
apreciată ca fiind proastă. Excepţie fac drumurile DJ203P şi DJ203R (Cireşu-
Batogu) care au o stare tehnică foarte bună. 
 
Drumurile comunale sunt în totalitate pietruite sau asfaltate (DC38), însă 
starea lor tehnică este apreciată ca fiind proastă (25% din lungime) şi foarte 
proastă (44%). Excepţie face DC35 a cărui stare tehnică este apreciată ca 
fiind bună (31% din total lungime DC). 
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Drumurile săteşti. Conform datelor furnizate de autorităţile publice locale, 
drumurile săteşti au o lungime totală 110 km, 3.4% dintre acestea fiind 
asfaltate, 85,8% pietruite şi 10,9% de pământ. 
 

Tabel 27.Drumuri săteşti 

Comuna Lungime % asfaltate % pietruite % pământ 

MIRCEA VODĂ 53,5 2,2% 78,5% 19,3% 

SURDILA-GRECI 21 0% 100% 0% 

CIREŞU 35,5 7,1% 88,3% 4,7% 

Micro-zona 110 3,4% 85,8% 10,9% 

Sursa: informaţii furnizate de autorităţile publice locale 

 
Drumurile săteşti prezintă degradări accentuate, cu gropi şi zone unde 
stratul de pietriş este foarte subţire, aproape inexistent, iar după ploi şi, în 
special, în perioada de iarnă aceste zone devin impracticabile, datorită 
noroiului şi apei care rămâne pe carosabil, pentru că nu există şanţuri în 
vederea captării şi scurgerii apelor pluviale. 
 
O altă problemă la nivelul localităţilor micro-regiunii de vest a judeţului 
Brăila este reprezentată de către lipsa trotuarelor şi rigolelor stradale. 
 
De asemeni, drumurile de exploataţie agricolă sunt toate din pământ, ceea 
ce reprezintă un impediment pentru investitorii din domeniul agricol 
(agricultură şi zootehnie) şi nu numai, întrucât accesul la terenurile din 
extravilanul exploataţiilor agricole este îngreunat, uneori chiar imposibil. 
 
Reţeaua feroviară. Judeţul Brăila dispune de o reţea feroviară în lungime de 
158 km din care 124 km (70 %) sunt electrificaţi, 32 km (20 %) linie cu o cale şi 
126 km (80 %) linie cu două căi. Densitatea reţelei feroviare pe 1000kmp 
este de 33,2 km, fiind su densitatea pe ţară care este de 45,3 km. 

La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila accesibilitatea feroviară se 
realizează prin intermediul următoarelor staţii: 

- Cireşu situată pe linia 702 – Buzău –Făurei – Feteşti - reţeaua TEN-F; 
numărul trenurilor care trec prin staţia Cireşu este de 6; 

- Deduleşti situată pe magistrala 700 – Bucureşti – Urziceni – Brăila – 
Galaţi; numărul trenurilor care trec prin staţia Deduleşti este de 14; 

- Staţia Făurei, situat în proximitate, reprezintă un important nod 
feroviar, fiind tranzitat de un număr 73 trenuri. 

 

Gospodărirea apelor 
 
Resurse de apă de suprafaţă. Judeţul Brăila se află situat în partea aval a 
râurilor Dunărea, Siret, Buzău şi este traversat râul Călmăţui pe direcţia 
Vest - Est de şi de râul Buzău pe direcţia Vest – Nord Est. 
 
La nivelul micro-zonei, apele de suprafaţă din zonă sunt reprezentate de 
râurile Buzău (nord, Mircea Vodă-Deduleşti, Surdila Greci-Horia) şi Călmăţui 
(sud, Cireşu).  
 
Lacurile naturale de la nivelul micro-zonei se găsesc pe terasa Călmăţui 
Sărat Batogu, Bentu Batogu (lacuri de meandru şi de braţ părăsit) Mircea 
Vodă - Buzoel Nord (Lacuri de acumulare - apa folosită la irigat) şi Lacul 
natural Fleasca (amenajări piscicole). 
 
Resursele de apă subterană. Apele freatice cantonate în depozitele 
aluvionare ale luncilor dar şi în depozitele permeabile ale Câmpiei Brăilei se 
întâlnesc la adâncimi de la 4 – 5 m de la teren. Apele de adâncime 
cantonate în depozite de nisipuri şi pietrişuri de vârstă Pleistocen inferior, 
numite „stratele de Frăteşti” pot furniza debite importante.  
 
Apele de adâncime, în marea lor majoritate nu îndeplinesc condiţiile de 
potabilitate şi din acest motiv, sistemul de alimentare cu apă din foraje de 
medie şi mare adâncime, nu este dezvoltat. Volumele de apă captate din 
subteran sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti care nu 
necesită apă de calitate, în industrie şi ferme agricole. 
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Calitatea apelor. Din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă şi 
subterane în teritoriul judeţului nu există zone critice. 
 
Râul Buzău este monitorizat în două secţiuni, Pod Latinu şi sectiunea 
Racoviţa, analizele fizico-chimice efectuate demonstrând îmbunătăţirea 
calităţii apei încadrate în clasa a II-a de calitate, conform Ordinului 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1146/2002, cu excepţia 
indicatorilor fier total şi substanşe fenolice. 
 
Râul Călmăţui este monitorizat în secţiunea Pod Cuza Vodă şi în secţiunile 
Pod Cireşu şi Pod Berteşti, calitatea apei fiind încadrată în clasa a II-a de 
calitate conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 
1146/2002, cu exceptia indicatorului reziduu fix care depăşeşte limita clasei 
a IV-a de calitate. 
 
Monitorizarea apelor subterane se realizează de către Sistemul de 
Gospodărire a Apei Brăila printr-un număr de 47 foraje, valorile 
indicatorilor analizaţi indicând neîncadrarea majorităţii acestora în limitele 
prevăzute în STAS 1342/91 şi Legea 458/2002 - indicatori apă potabilă.  Se 
înregistrează în special depăşiri ale conţinutului de substanţe organice, 
fier, azotiţi, duritate totală, datorate influenţei pe care o au apele 
curgătoare de suprafaţă (sursa principală fiind încărcarea antropică a 
acestora) şi a evacuărilor de ape uzate insuficient epurate sau neepurate. 
Se înregistrează de asemenea un grad ridicat de mineralizare, valorile 
indicatorilor reziduu fix, cloruri, sulfaţi, fiind depăşite la majoritatea 
forajelor monitorizate. 
 
Amenajări hidro ameliorative. Pentru asigurarea cerinţei de apă potabilă şi 
industrială a principalilor consumatori din judeţul Brăila, există conducte 
de aducţiune a apei, având ca loc de priză fluviul Dunărea. Cele mai 
importante aducţiuni sunt: 

- aducţiunea Dunăre – Ianca, L = 37,5 km, Q = 270 l/s; 
- aducţiunea Lieşti – Vadu Roşca – Brăila, L = 41 km, Q = 510 l/s (apă 

potabilă şi industrială pentru consumatorii casnici şi industriali ai 
m.Brăila). 

- aducţiune Urleasca – Movila Miresii, L = 11,5km; 
- aducţiune Ianca – Faurei, L = 20,5 km; 
- aducţiune staţia de pompare Gropeni – localitatea Gropeni, L = 1,0 

km. 
 

La nivelul micro-zonei, principalele lucrări de îndiguiri şi regularizări sunt: 
- în partea de nord a comunei Surdila Greci, terenurile agricole aflate 

în zona inundabilă a râului Buzău sunt apărate împotriva 
inundaţiilor de indiguirea Nisipuri – Cotu Ciorii pe o lungime de dig 
de aproximativ 4,5 km, mal drept (total 8,1); 

- în partea de nord a comunei Mircea Vodă terenurile agricole aflate 
în zona inundabilă a râului Buzău sunt apărate împotriva 
inundaţiilor de îndiguirea Nisipuri – Deduleşti de aproximativ 12,8 
km, mal drept; 

- apărare mal Deduleşti în lungime de 1,2 km; 
- îndiguiri şi regularizări pe râul Călmăţui; 

- privalul Buzoiel, care trece pe la nord de localitatea Făurei Sat, 
traversează localitatea Surdila-Greci, apoi pe la nord de satul 
Brateşu Vechi, are rol de canal de desecare şi, ca atare, necesită o 
întreţinere specifică permanentă; 

- la nivelul comunei Surdila Greci, zona de construcţii tehnico-
edilitare este reprezentată, la momentul actual, de puţuri forate cu 
hidrosfera la sud de localităţi, in extravilan; 

- teritoriul micro-zonei este străbătut de canale şi reţele subterane 
de irigaţii, făcând parte din sistemul Dunare – Însurăţei – Târlele Jiu 
-Jirlău. 
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Echiparea hidro-edilitară a localităţilor 
 
Alimentarea cu apă. Lungime totală a reţelei de distribuţie a apei potabile 
de la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila este de 37,8 km: Mircea 
Vodă – 20 km, Surdila-Greci – 17,8. 
 
Comuna Cireşu nu dispune de o reţea distribuţie a apei potabile. 
 
Alimentarea cu apă potabilă a comunelor Mircea Vodă şi Surdila-Greci se 
realizează din sistemul regional Ianca – Gropeni. Captarea apei se face 
printr-o priză de mal pe braţul Calia al Dunării, în zona localităţii Gropeni. 
Apa captată este tratată în trei staţii de tratare: Gropeni, Ianca şi Movila 
Miresii. Alimentarea localităţilor de mai sus se realizează prin ramura Ianca 
– Movila Miresei, staţia de tratare Ianca. 
 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din cele două 
comune care dispuneau de reţele de alimentare cu apă a fost de 65 mc. 
 
Reţeau de alimentare din localitatea Mircea Vodă a fost înfiinţată în anul 
1997 şi are o lungime de 16 km, iar cea din localitatea Deduleşti a fost 
înfiinţată în 2004 şi are o lungime de 6 km. Sistemul dispune de două staţii 
de pompare şi două staţii de tratare (clorinare).  
 
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă din comuna Surdila-Greci a fost 
înfiinţată în anul 2009, cantitatea de apă distribuită consumatorilor în acest 
an fiind de doar 2 mii mc. 
 
Sistemul de distribuţie apă potabilă din comuna Surdila Greci – 
caracteristici: 

- sat Surdila Greci: se alimentează din aducţiunea Ianca - Făurei prin 
aducţiunea Făurei – Surdila Greci care are L=4,8 km şi Dn=110 mm. 
Apa este adusă în Gospodăria de Apă a satului unde este clorinată. 
Gospodăria mai cuprinde un rezervor cu capacitatea de 130 m3 şi o 
staţie de pompare cu (2+1 electropompe, Q=25 m3/h, H=40 mCA). 
Reţeaua de distribuţie a apei potabile are 6,85 km, este din PEHD 

cu DN=50 – 110mm şi are 241 de branşamente montate pe ea. 
Sistemul de apă se află în patrimoniul comunei; 

- sat Brateşul Vechi: se alimentează prin aducţiunea Surdila Greci – 
Brateşul Vechi care are L=2,8 km, este din PE cu Dn=110 mm. 
Reţeaua de distribuţie a apei potabile are 2,5 km, este din PE cu 
DN=50 – 110mm şi are 62 de branşamente montate pe ea. Sistemul 
de apă se află în patrimoniul comunei; 

- sat Horia: se alimentează din aducţiunea Ianca – Făurei prin 
conducta Făurei - Horia care are L=1,4 km, este din PE cu Dn=110 
mm. Gospodăria de apă are în componenţă  un rezervor cu 50 m3 
capacitate şi o staţie de pompare, Q=18 m3/h, H=45 mCA. Reţeaua 
de distribuţie a apei potabile are 4,37 km, este din PE cu DN=63 – 
110 mm şi are 150 de branşamente montate pe ea. Sistemul de apă 
se află în patrimoniul comunei; 

- sat Făurei Sat: se alimentează prin aducţiunea  Surdila Greci – 
Făurei sat care are L=2,4 km, este din PE cu Dn=110 mm. Reţeaua de 
distribuţie a apei potabile are 4,3 km, este din PE cu DN=63 – 
110mm şi are 122 de branşamente montate pe ea. Sistemul de apă 
se află în patrimoniul comunei; 

 
Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila practică un tarif de 3,86 lei 
pentru mc de apă potabilă distribuit în comuna Mircea Vodă şi de 3,93 lei / 
mc apă potabilă distribuit în comuna Surdila-Greci. 
 
În 2010 s-a finalizat proiectul de extindere alimentare cu apă sat Surdila 
Greci, comuna Surdila Greci  
 
Canalizare şi epurare ape uzate. Nici una dintre cele trei comune 
componente ale micro-zonei de vest a judeţului Brăila nu dispune de 
canalizare sau de staţii de tratare a apelor uzate. 
 
La nivelul Comunei Mircea Vodă există în curs investiţie de realizare staţie 
tratare ape uzate şi reţea canalizare. Canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Mircea Vodă, satele Mircea Vodă şi Deduleşti, judeţul Brăila; 
valoare contract - 3.749.526,90 lei – realizat 90%; 
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Echiparea energetică 
 
Micro-zona este străbătută liniile de 110 kV de distribuţie a energiei 
electrice Gura Ialomiţei – Bărăganu – Jugureanu – Ruşetu şi Brăila – 
Urleasca – Ianca – Făurei – Jugureanu – Colţea. 
 
În mediul rural şi parţial în mediul urban reţelele de joasă tensiune sunt de 
tip aerian (LEA 0,4 kv) şi se întind pe o lungime de 4488,50 km. 
 

Alimentarea cu gaze naturale 
 
În nici una dintre cele trei comune nu există reţea de alimentare cu gaze 
naturale. 
 
Încălzirea locuinţelor se realizează cu sobe întrebuinţând drept 
combustibil lemne, lignit. 
 
Teritoriul micro-zonei este străbătut de conducta de transport gaze 
naturale presiune înaltă DN 800 mm Vădeni– Jugureanu (Cireşu – Ioneşti, 
Batogu) şi una de presiune medie DN 350 mm care alimentează oraşele 
Ianca şi Făurei. 
 

Gestiunea deşeurilor 
 
La nivelul comunei Surdila Greci nu este înfiinţat serviciul de salubritate, iar 
colectarea deşeurilor menajere se face în pubele de 240L date cetăţenilor 
de către Primarie, pentru fiecare gospodărie, prin contract de comodat. 
Ridicarea deşeurilor are loc o dată pe lună, de catre S.C. FAURSAL SERV  
S.R.L. Făurei, în baza contractului de servicii încheiat, iar acestea sunt 
eliminate la depozitul neecologic de deşeuri menajere din Făurei care are 
ca termen de închidere anul 2017. 
 
La nivelul comunei Mircea Vodă ridicarea deşeurilor menajere se face 
bilunar iar eliminarea se face la depozitul din Făurei. 
 

La nivelul comunei Cireşu deşurile menajere sunt colectate de către 
primărie la centru de colectare înfiinţat în cadrul comunei la care sunt 
arondate şi localităţile învecinate prin Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Eco Dunărea Braila. Colectarea selectivă a deşeurilor din 
plastic,  sticlă şi hârtie se face la fiecare sat component al comunei în 
containere special amenajate. 
 
Problemele sunt determinate de lipsa fondurilor necesare amenajării 
corespunzatoare a locurilor de depozitare a deseurilor şi a ridicării 
acestora. 
 
De asemenea, depozitarea întâmplătoare pe sol a deşeurilor din mediul 
rural, evacuarea acestora în cursurile de apă, arderea necontrolată 
reprezintă un risc major pentru mediul ambiant. 
 
La nivelul oraşulu Ianca există o staţie de compostare a deşeurilor 
biodegradabile. 
 

Reţele de telecomunicaţii 
 
Teritoriul micro-zonei de vest a judeţului Brăila este străbătut de traseul de 
fibră optică Brăila – Ianca – Făurei – Cireşu – Ulmu – Ruşeţu şi de traseul de 
cablu coaxial de I.F. şi J.F. Buzău – Făurei – Ianca – Brăila – Galaţi. 
 
Operatorul de telefonie ROMTELECOM S.A. acoperă cu reţea automată 
(digitală) toate localităţile judeţului. De asemenea piaţa telecomunicaţiilor 
din Brăila este deschisă pentru toţi operatorii de sisteme de telefonie 
mobilă (Vodafone, Orange, Cosmote). 
 
Numărul utilizatorilor la reţelele de telecomunicaţii, în special INTERNET, 
este foarte redus. Se constată insuficiente surse investiţionale pentru 
activităţile de servicii ce vizează telecomunicaţiile, poşta, telefonia. 
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Mediul de trai şi locuire 
 
Stocul total de locuinţe, la finalul anului 2009, la nivelul micro-zonei de vest 
a judeţului Brăila, era de 3.558, reprezentând 7,2% din numărul total al 
locuinţelor din mediul rural al judeţului Brăila. 
 
Suprafaţa locuibilă totală se ridica la 123.219 mp, repezentând 6,4% din 
totalul suprafeţei locuibile al nivelul mediului rural al judeţului Brăila. 
 
Suprafaţa medie locuibilă per locuinţă la nivelul micro-zonei era de 34,6 
mp, uşor mai scăzută decât cea de la nivelul mediului rural judeţean (39,4). 
 
Suprafaţa medie locuibilă per locuitor la nivelul micro-zonei era de 15,0 mp, 
uşor mai scăzută decât cea de la nivelul mediului rural judeţean (15,4 mp). 
 

Tabel 28.Număr de locuinţe şi suprafaţa locuibilă în 2009 

Indicator CIRESU 
MIRCEA 

VODA 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

Braila - 
rural 

Număr locuinţe 1.458 1.353 747 3.558 49.133 

suprafaţa locuibilă existentă 48.803 46.846 27.570 123.219 1.934.718 

suprafaţa medie per locuinţă 33,5 34,6 36,9 34,6 39,4 

suprafaţa medie per locuitor 14,9 13,7 17,9 15,0 15,4 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

În perioada 2004-2009 stocul total de locuinţe de la nivelul micro-zonei a 
crescut cu 40 locuinţe, reprezentând o creştere cu 1,1%. La nivel judeţean, 
în mediul rural, s-a înregistrat o creştere cu 1,7% a numărului de locuinţe. 
 
Suprafaţa locuibilă existentă a crescut, în perioada 2004-2009, cu 1.921 mp 
(+1,6%), la nivelul mediului rural judeţean înregistrându-se o creştere cu 
+2,8%. 
 
Suprafaţa medie locuibilă per locuinţă nu s-a modificat semnificativ, iar cea 
medie per locuitor a crescut de la 14,2 mp la 15 mp şi pe fondul scăderii 
numărului de locuitori. 
 

Tabel 29.Evoluţia numărului de locuinţe şi a suprafeţei locuibile, micro-zona 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Număr locuinţe 3.518 3.520 3.522 3.531 3.549 3.558 

suprafaţa locuibilă existentă 121.298 121.343 121.429 121.791 122.717 123.219 

suprafaţa medie per locuinţă 34,5 34,5 34,5 34,5 34,6 34,6 

suprafaţa medie per locuitor 14,2 14,3 14,4 14,5 14,8 15,0 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
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I.5. INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO - SOCIALE 
 
 

Administraţie publică 
 
Instituţiile administraţiei publice locale de la nivelul micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila şi cele judeţene din Ialomiţa sunt constituite, organizate şi 
funcţionează conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 
aprilie 2001 republicată şi actualizată şi a Legii nr 340 din 2004 privind 
instituţia prefectului. Aceste legi stabilesc şi atribuţiile instituţiilor 
administraţiei publice privind sprijinirea activităţilor economico-sociale. 
 
Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă, are iniţiativă şi hotărăşte, 
în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 
care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale. 
 
Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot public universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  
 
Consiliile Locale al comunelor Mircea Vodă, Cireşu şi Surdila-Greci au fost 
înfiinţate ca instituţii ale administraţiei publice locale in baza legii 69/1991 
cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică 
locală. 
 
În urma alegerilor locale din 1 iunie 2008, consiliile locale ale unităţilor 
administrativ teritoriale componente ale micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila au fost legal constituite prin: 

 Hotărârea Nr. 36 din 18 iunie 2008 - Consiliul Local Mircea Vodă; 

 Hotărârea nr.15 din 20 iunie 2008 - Consiliul Local Cireşu; 

 Hotărârea nr. 15 din 18 iunie 2008 - Consiliul Local Surdila-Greci; 
 

Consiliul Local Cireşu are un număr de 12 consilieri, Consiliul Local Mircea 
Vodă – 13 consilieri locali şi Consiliul Local Surdila-Greci – 11 consilieri locali. 
 
Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economico-
socială a comunităţii. Pentru exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local: 

 avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de 
dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, 
documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv 
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi 
de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii; 

 aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de 
utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în 
condiţiile legii; 

 administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau 
oraşului; 

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publică a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

 analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi 
financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare impotriva 
inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice 
periculoase; 

 stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri 
aparţinând căilor de comunicaţii de interes local; 

 aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură 
condiţiile necesare în vederea realizării acestora; 
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Primăria localităţii reprezintă o structură funcţională cu activitate 
permanentă constituită din primar, un viceprimar, secretarul şi aparatul de 
specialitate al primarului. 
 
Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând la îndeplinire 
hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 
curente ale colectivităţii locale. 
 
Primarul îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii: 
a. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile 

legii; 
b. atribuţiile referitoare la relaţia cu consiliul local; 
c. atribuţii referitoare la buget local; 
d. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
e. alte atribuţii stabilite prin lege; 

 
Primarul împreună cu aparatul executiv funcţionează ca autoritate a 
administraţiei publice locale, rezolvând problemele publice de interes 
local. În atribuţiunile compartimentelor şi serviciilor funcţionale din cadrul 
primăriei se regasesc în general următoarele  atribuţiuni principale, 
conform regulamentului de organizare şi funcţionare:  
a. aplicarea prevederilor legislative, ale Consiliului Local în atribuţiunile 

ce revin fiecărui compartiment; 
b. întocmirea unor informări pentru a fi prezentate Consiliului Local, în 

legătură cu starea economică şi socială a comunei sau oraşului în 
concordanţă cu atribuţiunile ce revin autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

c. participarea la întocmirea proiectului de buget formulând propuneri 
de repartizare a cheltuielilor în funcţie de necesităţile comunităţii, 
bazându-se pe datele statistice ale anului precedent; 

d. întocmirea pe baza datelor din execuţia bugetară anuală a unei 
informări detaliate cuprizând modul de realizare a cheltuielilor pe 
capitole şi subcapitole înscrise în buget informând Consiliul Local 
asupra modului de îndeplinire a indicatorilor înscrişi în bugetul 
aprobat;  

e. în calitate de administrator al veniturilor proprii provenite din impozite 
şi taxe, concesiuni, închirieri relevante şi prelevări de la bugetul 
consolidat, organizează evidenţa, urmărirea şi încasarea debitelor; 

f. participă cu specialiştii de care dispune la elaborarea planului urbanistic 
şi cadastral al localităţii; 

g. participă la întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a 
localităţilor ce aparţin de administraţia publică locală, instalarea 
semnelor de circulaţie, pentru a se asigura desfăşurarea normală a 
traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii; 

h. exercită servicii de stare civilă şi de autoritate tutelară; 
i. gestionează patrimonial de care dispune administraţia publică locală, 

organizând ori de câte ori este nevoie sau cel puţin odată pe an 
inventarierea patrimonială; 

j. întocmeşte documentaţia necesară şi organizează acţiuni de achiziţii 
publice pentru contracte de furnizare, servicii sau lucrări. 

 
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte 
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, 
precum şi în justiţie. Primarul este stabilit prin vot public uninominal de 
către locuitorii municipiului, pe o perioadă de patru ani. 
 
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul 
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 
 
În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, 
sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 
rezolvate prin aparatul de specialitate. 
 
Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitor de drept al 
acestuia. Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie, din rândul membrilor acestuia. 
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Secretarul este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 
juridice sau administrative, apolitic şi se bucură de stabilitate în funcţie.  
 
Atribuţiile principale ale secretarului sunt: 

- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi ale hotărârilor 
consiliului local; 

- asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia 
dintre consiliul local şi primar şi între aceştia şi prefect; 

- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local; 
- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea 

lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte 
procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează 
hotărârile consiliului local. 

 
Pe lângă aceste atribuţii şi cele stabilite de legea administraţiei publice, 
secretarul poate primi atribuţii şi însărcinări date de către primar sau de 
către consiliul local. 
 
Resursele umane 
 
Surdila-Greci: Primar, Vice-primar, 14 angajaţi (8 funcţionari publici şi 6 
personal contractual) cu atribuţii în următoarele compartimente şi servicii: 
administraţie publică (secretariat, stare civilă), contabilitate, serviciu social, 
situaţii de urgenta şi urbanism, cultură, integrare europeana şi achiziţii 
publice, agricol şi consilere primar. Este necesară suplimentarea 
personalului la compartimentul de contabilitate. 
 
Mircea Vodă: Primar, Vice-primar, 11 angajaţi (10 funcţionari publici şi 1 
personal contractual) cu atribuţii în următoarele compartimente şi servicii: 
administraţie prublică (secretariat, stare civilă), contabilitate, financiar,  
agricol, social, juridic, urbanism, centrul PAPI. 
 
Cireşu: Primar, Vice-primar şi 12 persoane angajate în cadrul UAT Cireşu (9 
funcţionari publici şi 3 personal contractual) cu atribuţii în următoarele 
compartimente şi servicii: administraţie publică (secretariat, stare civilă), 

contabilitate, financiar, agricol, social, juridic, urbanism. Este necesară 
ocuparea posturilor vacante la compartrimentele Cadastru - agricultură, 
asistenţă socială si de administrator public. 
 
Resursele materiale 
 
Surdila-Greci: 2 maşini, 8 calculatoare cu imprimantă, racodate la internet, 
2 copiatoare, telefom/fax/internet; 
 
Mircea Vodă: wolă, autogreder, calculatoare, copiatoare, 
telefon/internet/fax; 
 
Cireşu: 1 Autoturism Dacia Logan, 1 Tractor U-650, 1 Buldoexcavator, 11-
Calculatoare, 2-Copiatoare, Telefon/fax/nternet; 
 
Primăriile de la nivelul celor trei Unităţi Administrativ Teritoriale ale micro-
zonei de vest a judeţului Brăila îşi desfăşoară activitatea în clădiri care 
permit desfăşurarea activităţii în condiţii relativ bune.  
 
Clădirile adminstrative din comunele Cireşu şi Mircea Vodă au fost 
reabilitate şi modernizate. Primăria Comunei Surdila Greci nu a suportat 
lucrări de reabilitare sau modernizare, acestea fiind necesare (modernizare 
şi extindere) – nu are sală de sedinţe, număr insuficient de birouri,  
mobilierul de birouri este depăşit (vechi), nu este racordată la utilităţi, etc. 
 
Resursele financiare 
 
Surdila-Greci 2011: Venituri totale 1.659 mii lei; Venituri proprii de 934 mii lei 
Sume defalcate din TVA şi cote din impozitul pe venit 725 mii lei 
Cheltuieli totale 1.659 mii lei (învăţământ, administraţie publică locală, 
cultură, asistenţă socială şi cheltuielile de instruire şi gospodărire). 
 
Mircea Vodă 2011: Venituri totale 3.572 mii lei 
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Cireşu:  
Venituri totale 2.497,7 mii lei; 
Venituri proprii de 475 mii lei 
Sume defalcate din TVA şi cote din impozitul pe venit 2.022,7 mii lei 
Cheltuieli totale 2.597,7 mii lei; (învăţământ, administraţie publică locală, 
cultură, asistenţă socială şi cheltuielile de instruire şi gospodărire). 
 
Alte resurse 
 
Cireşu 

 Terenuri agricole în suprafaţă de circa 15 ha cu destinaţie 
construcţie zone agroindustriale; 

 Lacul Sărat Batogu 137.5 ha, şi lacul natural Vultureni 52 ha cu 
destinaţie pescuit şi agrement; 

 1.500 ha păşuni comunale pentru amplasare parcuri eoliene; 
 
Mircea Vodă 

 Terenuri in intravilanul comunei în suprafaţă de aproximativ 14 ha; 

 700 ha păşuni comunale; 

 7 ha pe care Primăria comunei Mircea Voda le poate pune la 
dispozitie investitorilor pentru activitati de genul: industrie, 
depozitare, constructie; acest teren are deschidere la DN 2B şi 
dispune de facilităţi: apă potabilă, energie electrică. 

 
Surdila Greci 

 Terenuri in intravilanul comunei - 2 ha; 

 Terenuri in extravilanul comunei - 358 ha; 
 

Consultanţă şi cercetare dezvoltare inovare 
 
Actorii judeţeni care activează în domeniul consultanţei şi/sau care 
desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare inovare, relevanţi pentru 
micro-zona de vest a judeţului Brăila sunt: 

 Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila, prin 
reprezentanţii în teritoriu ; 

 Camera Agricolă a Judeţului Brăila; 

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

 Fermele agricole şi zootehnice care realizează activităţi de 
cercetare în domeniul vegetal şi zootehnic; 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Brăila; 
 

Societatea informaţională 
 
La nivelul comunei Mircea Vodă există un Centru PAPI. De asemenea, în 
localitatea Surdila Greci, pe langa Scoala cu clasele I – VIII Surdila Greci, 
functioneaza Centrul de Informare si Documentare a Cetateanului, 
inaugurat in anul 2008. 
 
Primăriile şi o parte dintre instituţiile de învăţământ dispun de linii de acces 
la internet. 
 

Siguranţa şi ordinea publică 
 
Pentru intervenţii în situaţii de urgenţă funcţionează la nivelul judeţului 
Brăila funcţionează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”. 
Garda nr. 5 intervenţie Făurei asigură serviciile de intervenţii în situaţii de 
urgenţă pe teritoriul celor treic comune care fac parte din micro-zona de 
vest a judeţului Brăila. 
 
În anul 2010 Garda nr. 5 de intervenţii Făurei a avut un număr de 38 
intervenţii (22 independent şi 16 în cooperare cu SVSU). La nivelul micro-
zonei Garda nr. 5 Făurei a realizat 5 intervenţii în colaborare cu SVSU, din 
care 3 în cooperarea cu SVSU Cireşu şi 2 cu SVSU. De asemenea, la nivelul 
micro-zonei SVSU Mircea Vodă a avut 2 intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 
Pentru asigurarea ordinii publice, la nivelul celor trei UAT componente, 
funcţionează POSTUL DE POLITIE CIRESU, POSTUL DE POLITIE MIRCEA 
VODA, POSTUL DE POLIŢIE SURDILA GRECI. 
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I.6. SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURA 
 

Învăţământ 
 
Reţeaua unităţilor de învăţământ. La nivelul micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila funcţionează o reţea formată din trei unităţi de învăţământ. 
 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA VODĂ: 

Unitate Stare generală 
Acces la 
internet 

Grădiniţa de copii Deduleşti  bună da 
Grădiniţa de copii Mircea Vodă  bună nu 
Şcoala cu clasele I-VIII Deduleşti  bună da 
Şcoala cu clasele I-VIII Mircea Vodă 1  foarte bună da 
Şcoala cu clasele I-VIII Mircea Vodă 2  în reabilitare da 

 
Probleme: dotare insuficientă, lipsa psiholog, nu există sală de sport; 
grupuri sanitare exterioare, încălzire cu sobe; 
 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CIREŞU 

Unitate Stare generală 
Acces la 
internet 

Grădiniţa de copii Batogu  bună nu 
Grădiniţa de copii Cireşu bună nu 
Grădiniţa de copii Scărlăteşti bună nu 
Grădiniţa de copii Vultureni satisfăcătoare nu 
Şcoala cu clasele I-IV Batogu bună da 
Şcoala cu clasele I-IV Vultureni bună nu 
Şcoala cu clasele I-VIII Cireşu bună da 
Şcoala cu clasele I-VIII Scărlăteşti  buna da 

 
Şcoala cu clasele I-IV Batogu şi Şcoala cu clasele I-VIII Cireşu încălzirea se 
realizează în sistem centralizat cu centrale termice iar la Şcoala cu clasele I-
VIII Scărlăteşti cu centrală termică electrică. 
 

Probleme: populaţia şcolară în scădere (Batogu), lipsa unor magazii pentru 
depozitarea materialului lemnos, reabilitare corp B al Şcolii cu clasele I-VIII 
Scărlăteşti, reabilitări ale Grădiniţei de copii Cireşu. 
 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI 

Unitate Stare generală 
Acces la 
internet 

Grădiniţa de copii Surdila-Greci  proastă nu 
Grădiniţa de copii Horia  proastă nu 
Grădiniţa de copii Făurei Sat foarte proastă nu 
Şcoala cu clasele I-IV Horia  proastă nu 
Şcoala cu clasele I-IV Făurei Sat foarte proastă nu 
Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci  buna da 

 
Probleme: grădiniţele din Horia şi Făurei Sat îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi clădiri cu şcolile; grupuri sanitare exterioare; starea generală 
proastă şi foarte proastă a clădirilor din Horia şi Făurie Sat, încălzirea cu 
sobe, numărul scăzut al populaţiei şcolare, fluctuaţia personalului didactic; 
 
CIRESU  - 2 terenuri sport; MIRCEA VODĂ - 2 terenuri sport; Surdila Greci – 
sală sport. 
 
Lucrările de modernizarea şi transformare a bazei sportive din comuna 
Ciresu, judeţul Brăila, în baza sportivă multifuncţională model tip I (valoare 
contract - 524.680,00 lei) erau realizate în proporţie de 10% la finalul anului 
2010. 
 
Pentru Mircea Vodă s-a aprobat alocarea de fonduri pentru construirea 
unei săli de sport, însă acest obiectiv de investiţii a fost sistat în anul 2010 
din lipsă de fonduri. 
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Populaţia şcolară. Populaţia şcolară a micro-zonei era la nivelul anului şcolar 
2009-2010 formată din 283 copii preşcolari (6,4% din judeţ Brăila rural) şi 
710 elevi în ciclul primar şi gimnazial de învăţământ (6,2% din Brăila rural). 
 

Tabel 30.Populaţia şcolară pe nivele de educaţie în anul şcolar 2009-2010 

Row Labels CIREŞU 
MIRCEA 

VODĂ 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Învăţământ preşcolar 133 96 54 283 4.454 

Învăţământ primar şi gimnazial 297 307 106 710 11.396 

Învăţământ gimnazial 142 154 51 347 5.755 

Învăţământ primar 155 153 55 363 5.641 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
Populaţia preşcolară a înregistrat o reducere cu 17,0% faţă de anul şcolar 
2003-2004 (-58 copii), semnificativ mai accentuată faţă de cea înregistrată 
la nivelul mediului rural judeţean. 
 
Populaţia din ciclul primar s-a redus, în aceeaşi perioadă, cu 20,6% (-94 
elevi) iar cea din ciclul gimnazial cu 11,3% (-44 elevi). Aceste evoluţii sunt 
similare cu cele de la nivelul mediului rural al judeţului, fiind însă mai 
accentuate – minus 16,9% şi, respectiv, minus 8,8%. 
 

Tabel 31.Evoluţia populaţiei şcolare, micro-zona 

Nivel de educaţie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Învăţământ preşcolar 341 321 344 346 306 288 283 

Învăţământ primar si gimnazial 848 808 767 777 776 741 710 

Învăţământ primar 457 426 383 390 383 377 363 

Învăţământ gimnazial 391 382 384 387 393 364 347 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 
Personalul didactic. Personalu didactic existent în anul şcolar 2009-2010 
cuprindea 15 cadre didactice în învăţământul preşcolar, 26 cadre didactice 
în învăţământul primar şi 38 cadre didactice în învăţământul gimnazial. 

Tabel 32.Personalul didactic pe nivele de educaţie în anul şcolar 2009-2010 

Row Labels CIREŞU 
MIRCEA 

VODĂ 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Învăţământ preşcolar 8 4 3 15 234 

Învăţământ primar şi gimnazial 27 26 11 64 1.002 

Învăţământ gimnazial 15 16 7 38 611 

Învăţământ primar 12 10 4 26 391 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 
Numărul copiilor preşcolari care revin la un cadru didactic este, la nivelul 
micro-zonei (18,9), similar cu cel înregistrat la nivelul mediului rural al 
judeţului Brăila. Acest indicator este mai ridicat la nivelul comunei Mircea 
Vodă. 
 
În învăţământul gimnazial revin 9,1 elevi per cadru didactic la nivelul micro-
zonei, acest indicator înregistrând valoarea de 9,4 la nivelul mediului rural 
judeţean. 
 
În învăţământul primar se înregistrează un număr de 14,0 elevi per cadru 
didactic, valoare mai scăzută decât cea de la nivel judeţean-rural. Acest 
indicator înregistrează o valoarea mai ridicată în Mircea Vodă (15,3 
elevi/cadru didactic) şi doar de 12,9 în Cireşu. 
 

Tabel 33.Elevi/copii care revin la un cadru didactic în anul şcolar 2009-2010 

Row Labels CIREŞU 
MIRCEA 

VODĂ 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Învăţământ preşcolar 16,6 24,0 18,0 18,9 19,0 

Învăţământ primar şi gimnazial 11,0 11,8 9,6 11,1 11,4 

Învăţământ gimnazial 9,5 9,6 7,3 9,1 9,4 

Învăţământ primar 12,9 15,3 13,8 14,0 14,4 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 
Personalul didactic la nivelul micro.zonei a înregistrat o evoluţie 
descendentă, faţă de anul şcolar 2003-2004: minus 6,3% la nivel învăţământ 
preşcolar, minus 10,3% la nivelul învăţământului primar şi -17,4% la nivelul 
învăţământului gimnazial. 
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Aceste evoluţii sunt contrare celor înregistrate la nivelul mediului rural 
judeţean unde efectivul personalulu didactic a crescut cu 15,3% în ciclul 
preşcolar, a scăzut cu doar 1,5% în ciclul primar şi a crescut cu 3,4% la nivelul 
ciclului gimnazial. 
 

Tabel 34.Evoluţia personalului didactic, micro-zona 

Nivel de educaţie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Învăţământ preşcolar 16 15 15 18 16 17 15 

Învăţământ primar si gimnazial 75 74 68 61 59 65 64 

Învăţământ primar 29 29 25 23 24 25 26 

Învăţământ gimnazial 46 45 43 38 35 40 38 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 
 

Infrastructura din domeniul învăţământului. Cele trei unităţi de învăţământ 
de la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila deţineau o infrastructură 
formată din 45 săli de clasă, 9 laboratoare şcolare şi 1 atelier şcolar. De 
asemenea în aceste unităţ exista un număr de 83 PC-uri. 
 

Numărul elevilor per clasă înregistrat la nivelul micro-zonei de vest este de 
15,8 elevi/sală, mai scăzut decât cel de la nivelul mediului rural al judeţului 
Brăila (18,2). Pe c0mune, cel mai ridicat număr de elevi/sală se înregistrează 
în Mircea Vodă (20,5) şi cel mai scăzut în Surdila-Greci (7,6 elevi/sală). 
 

Numărul de elevi care revin la un PC (8,6) este uşor mai scăzut decât cel 
înregistrat la nivelul mediului rural judeţean (9,0). De asemeni, se 
înregistrează diferenţe importante între cele trei comune: Cireşu – 9,9, 
Mircea Vodă – 7,9 şi Surdila-Greci – 7,6 elevi/PC. 
 

Tabel 35.Infrastructura din domeniul învăţământului 

Row Labels CIREŞU 
MIRCEA 

VODĂ 
SURDILA-

GRECI 
Micro-
zona 

Brăila 
Rural 

Săli de clasă 16 15 14 45 626 

Laboratoare 4 5 0 9 84 

PC-uri 30 39 14 83 1260 

Elevi/sală clasă 18,6 20,5 7,6 15,8 18,2 

Elevi/PC 9,9 7,9 7,6 8,6 9,0 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

Cultura 
 
Biblioteci. La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila funcţionează un 
număr de 5 biblioteci (3 Mircea Vodă şi 2 Surdila – Greci) din care 2 publice. 
 
Cămine culturale 
Localitate  Stare tehnică 
Mircea Vodă (Mircea Vodă)  bună 
Deduleşti (Mircea Vodă) bună 
Horia (Surdila-Greci)  nici, nici 
Făurei Sat (Surdila-Greci)  nici, nici 
Cireşu (Cireşu)  bună 
Vultureni (Cireşu) bună 
Scărlăteşti (Cireşu) bună 
Batogu (Cireşu) nici, nici 

 
Probleme: starea tehnică a clădirilor în care funcţionează aceste cămine, 
dotările precare/deficitare cu mobilier şi cu echipamente de sonorizare, 
video etc. 
 
Manifestări cultural artistice 2011 
 
Mircea Vodă 
 
"Hramul Bisericii Sf. Ioan Botezătorul" 07.01.2011 
Săptămâna literaturii româneşti – cerc literar 14-19.02.2011 
„E ziua ta !” - manifestări organizate cu ocazia Zilei Femeii 01-08.03.2011 
FESTIVALUL INTERJUDETEAN „ FLORII 2011” 17.04.2011 
„Şi noi suntem europeni” - Ziua Europei 09.05.2011 
„Deşi sunt mic, eu sunt voinic” – Ziua Copilului 01.06.2011 
„Clubul de vacanta” 01-31.07.2011 
“ZIUA MIRCENILOR” – Ziua Comunei 14.08.20100 
Ziua Şcolii Mircea Vodă - Sfântul Dimitrie 26.10.2011 
„Şezătoare sătească” – „Să muncim cu joc şi voie bună” 12.11.2011 
„Colindăm Doamne, Colinde” – spectacol de colinde 22-24.12.2011 
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Surdila-Greci 
 
"Dor de Eminescu" – Seară de poezie 15.01.2011 
„CARUSELUL CU POVEŞTI” – Seară de basm 16.02.2011 
Ziua Internaţională a Femeii 08.03.2011 
Lada cu zestre – inventarierea obiceiurilor, a mesteşugurilor 
traditionale, a cântecelor şi dansurilor specifice zonei 

31.03.2011 

“Să ne cunoaştem valorile” - expoziţie de icoane, obiecte 
populare; prezentarea tradiţiilor şi meştesugurilor tradiţionale  

09-19.04.2011 

“Ziua Eroilor”- slujbă religioasă; depuneri de flori 28.05.2011 
Ziua Internaţională a Copilului 01.06.2011 
“Cine ştie caştigă” 20.07.2011 
“Sâmbăta Teatrului Românesc” – prezentarea unei piese de 
teatru în vederea dezvoltării spiritului cultural al comunităţii 

Ultima smb. 
oct. 

Rulare de filme – creşterea nivelului de divertisment  01.11.2011 
Ziua Nationala a Romaniei - simpozion 01.12.2011 
Colinde românesti - Obiceiuri şi tradiţii sărbătorile de iarnă 17.12.2011 

 
Alte manifestări la nivelul comunei Surdila Greci: 
1. “Ziua Comunei Surdila Greci” - eveniment organizat în prima sâmbătă după 

începerea anului şcolar. 

2. “Cupa Surdila Greci” la oină – întrecere sportivă inclusă în calendarul 

competiţional al Federaţiei Române de Oină din anul 2007.  

3. Hramurile Bisericilor din comună: “Sfinţii Trei Ierarhi” – Surdila Greci, “Sfântul 

Nicolae” – Făurei Sat, “Sfântul Ilie Tesviteanul” – Horia. 

4. Concursul de matematica “Rural Math” - concurs iniţiat de Şcoala cu clasele I – 

VIII Surdila Greci şi autorităţile locale ale comunei Surdila Greci ca fiind un concurs 

de matematică între şcolile din mediul rural din judeţul Brăila, a devenit în scurt 

timp un concurs interjudeţean de matematică.  

5. Ziua Şcolii: 6 decembrie – “Sfântul Nicolae” - moment sărbătorit prin oferirea de 

cadouri copiilor şi prin activităţi festive: ziua uşilor deschise, diverse concursuri, 

întreceri sportive s.a. 

Cireşu 
 
„Zilele  Mihai Eminescu”  15.01.2011 
„Pagini de istorie naţională”  – Ziua Unirii Principatelor 24.01.2011 
„Primăvara Mărţişorului” 01-08.03.2011 
„Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă mart. 2011 
„9 Mai – Ziua Europei” 09.05.2011 
„1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului” 01.06.2011 
„Să lăsăm pământul să respire! 01.08.2011 
Ziua Naţională a României 01.12.2011 
„Datini şi obiceiuri de iarnă” 21-25.12.2011 

 
Monumente istorice. Comparând judeţul Brăila cu celelalte judeţe din 
Cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Est se poate constata numărul foarte 
redus de monumente clasate în LMI. Ponderea numărului total de 
monumente în cadrul regiunii este foarte mică, respectiv 2,95%, la distanţă 
mare de următorul judeţ (Buzău). De asemenea foarte redusă este şi 
ponderea monumentelor de importanţă naţională în cadrul judeţului, 
respectiv 5,65%, comparabilă doar cu a celor din judeţul Galaţi. 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila se regăsesc următoarele 
monumente: 
 
Cod   BR-I-s-B-02052;  
Denumire  Aşezarea de la "Popină” 
Localitate sat DEDULEŞTI; comuna MIRCEA VODĂ 
Datare  Epoca bronzului târziu 
 
Cod  BR-I-s-B-02058  
Denumire Situl arheologic de la Scărlăteşti, punct "Popină” 
Localitate sat SCĂRLĂTEŞTI; comuna CIREŞU  
 
Cod   BR-I-m-B-02058.01 
Denumire Morminte sarmatice 
Localitate sat SCĂRLĂTEŞTI; comuna CIREŞU 
Datare  sec. II - III p. Chr.  
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Cod   BR-I-m-B-02058.02 
Denumire Morminte 
Localitate sat SCĂRLĂTEŞTI; comuna CIREŞU 
Datare  Epoca bronzului timpuriu şi mijlociu 
 
Cod  BR-I-m-B-02058.03 
Denumire  Aşezare 
Localitate sat SCĂRLĂTEŞTI; comuna CIREŞU 
Datare  Eneolitic 

Cod  BR-IV-m-B-02175 
Denumire Monumentul Eroilor (1916 - 1919) 
Localitate  sat MIRCEA VODĂ; comuna MIRCEA VODĂ 
Datare  1937  
 
Cod  BR-IV-m-B-02180 
Deumire Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919) 
Localitate sat SURDILA-GRECI; comuna SURDILA-GRECI 
 
Probleme: insuficienta protejare a siturilor istorice, degradare fizică şi 
alterare estetică a monumentelor memoriale, insuficienta valorificare a 
monumentelor istorice şi a memoriei locurilor; 
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I.7. SĂNĂTATEA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 
 

Sănătate 
 
Reţeaua de unităţi medicale de la nivelul micro-zonei cuprindea un număr 
de 3 cabinete medicale de familie, 3 farmacii, un punct sanitar (Batogu) şi 
substaţia cu program discontinuu Cireşu a serviciului judeţean de 
ambulanţă Brăila. 
 
Personalul medico-sanitar era format din trei medici de familie, 1 farmacist 
şi 10 persoane personal sanitar mediu. 
 
La nivelul micro-zonei, numărul locuitorilor care revin la o farmacie este de 
2.743, situaţie mult mai favorabilă decât cea înregistrată la nivelul mediului 
rural din judeţul Brăila unde la o farmacie revin 5.251 locuitori. 
 
Numărul locuitorilor care revin la un medic de familie este de 2.743, 
aproximativ acelaşi cu cel înregistrat la nivelul mediului rural al judeţului. 
 
O situaţie mai puţin favorabilă se înregistrează în ceea ce priveşte numărul 
locuitorilor care revin la un salariat personal sanitar mediu, 823 faţă de 681 
la nivelul mediului rural al judeţului. 
 

Tabel 36.Reţeaua de unităţi şi personalul medical, 2009 

 
CIRESU 

MIRCEA 
VODA 

SURDILA-
GRECI 

Micro-
zona 

Brăila - 
rural 

Farmacii 1 2 0 3 24 

Medici de familie 1 1 1 3 51 

Farmacişti 1 0 0 1 10 

Personal sanitar mediu 5 4 1 10 185 

Locuitori/farmacie 3.281 1.705  ---  2.743 5.251 

Locuitori/medic familie 3.281 3.410 1.537 2.743 2.471 

Locuitori/personal sanitar mediu 656 853 1537 823 681 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

Cele mai importanta probleme pe plan local sunt: 

 dotarea cu echipamentele necesare a cabinetelor medicale 
indivduale, în vederea oferirii cetăţenilor unui serviciu medical de 
calitate; 

 lipsa unor puncte medicale autorizate şi amenajate corespunzător 
în satele componente ale comunelor (altele decât reşedinţa de 
comună); 

 lipsa farmaciilor – în Surdila Greci şi în satele care nu sunt reşedinţă 
de comună (Mircea Vodă şi Cireşu) care să ofere cetăţenilor 
medicamentele de care au nevoie, fără a mai fi obligaţi să se 
deplaseze; 

 numărul insuficient al personalului sanitar mediu; 
 
SPITALUL ORĂŞENESC FĂUREI este cea mai apropiată unitate sanitară 
spitalicească. Acesta dispune de o secţie de Medicină internă cu 44 paturi 
şi o secţie de Pediatrie cu 25 paturi. 
 
La nivelul acestui mai funcţionează un AMBULATORUL DE SPECIALITATE 
care cuprinde: Cabinet medicină internă, Cabinet pedriatic, Cabinet 
oftalmologie, Labolator analize medicale, Laborator radiologie şi Farmacie 
cu circuit închis. 
 
Spitalul are o linie de gardă continuă care este deservită de cei 3 medici 
specialişti ai spitalului şi cei 3 medici specialişti de medicină generală. 
 
Cabinete medicale stomatologice se găsesc în oraşele Ianca şi Însurăţei. 
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Asistenţă socială 
 
Serviciu public de asistenţă Surdila-Greci 

 Îngrijire Personală; 

 Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale familiale şi de 
grup; 

 

Serviciu public de asistenta Cireşu 

 Îngrijire Personală 

 Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale familiale şi de 
grup; 

 
Serviciu public de asistenta Mircea Vodă 

 Îngrijire Personală 
 
La nivelul comunei Surdila Greci funcţionează un serviciu public de 
asistenţă socială în cadrul Primăriei. Numărul angajaţilor serviciului de 
asistenţă socială este de 11 persoane, din care: 

 funcţionari publici: 1 

 angajaţi contractual: 10 (asistenţi personali). 
 
Număr persoane care primesc venitul minim garantat (VMG): 44 de dosare 
(familii şi persoane singure = 132 persoane). 

La nivelul comunei Mircea Vodă functioneaza un serviciu public de 
asistenţă socială în cadrul Primăriei. 
 
Număr persoane care primesc venitul minim garantat (VMG): = 100 
persoane). 
 
Acest serviciu se ocupă cu venitul minim garantat, alocaţia 
complementară, ajutorul de încălzire, protecţia copilului, alte situaţii 
(incedndiu, decese etc.). 
 
În comuna Cireşu, în perioada 2011-2016 se intenţionează înfiinţarea unui 
Centru de plasament pentru minori cu dizabilităţi de către o societate 
privată , existând clădire şi teren destinat acestei investiţii. 
 
Un număr de 520 persoane beneficiză de venitul minim garantat. 
 
Conform datelor DGASPC Brăila, numărul beneficiarilor de servicii de 
asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila este de: 

- copii rezidenţial – 15; 
- copii AMP (asistenţi maternali profesionişti) – 6; 
- adulţi rezidenţial – 1; 
- adulţi - handicap - neinstituţionalizaţi – 52; 
- Copii - handicap - neinstituţionalizaţi – 4; 
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I.8 PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 
 
La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila problemele de mediu nu 
sunt foarte mari.  
 
Zonele de risc natural (inundaţii şi alunecări de teren) sunt puţine şi 
prezintă un risc redus de producere de calamităţi. 
 
Calitatea factorilor de mediu este bună şi nu se înregistrează depăşiri ale 
limitelor de siguranţă. 
 
Principalele surse de poluare sau probleme de mediu sunt reprezentate de 
către: 

- Lipsa unui sistem de colectare şi tratare a apelor uzate – efectul 
acestora asupra apelor freatice; 

- Gestiunea şi transportul deşeurilor menajere; 
- Utilizarea substanţelor chimice în agricultură şi efectul acestora 

asupra pânzei freatice; 
 

Zone de risc natural 
 
Inundaţii 
Teritoriul judeţului este afectat de inundaţii locale. Fluviul Dunărea se 
caracterizează prin durate mari ale viiturilor, iar râurile Siret, Buzău, 
Călmăţui prin durate mai scurte ale viiturilor care pot genera inundaţii. 
 
Una dintre zonele vulnerabile la inundaţii este identificată la nivelul 
comunei Mircea Vodă, în extravilanul satului Deduleşti. De asemenea, o 
altă zonă cu vulnerabilitate la inundaţii este constituită de partea de nord a 
comunei Surdila-Greci. 
 
Apărarea împotriva inundaţiilor în judeţul Brăila, este realizată prin lucrări 
specifice de regularizări ale cursurilor de apă, îndiguiri şi consolidări de 
maluri. Sunt în funcţiune cca. 500 km de îndiguiri, 50 km de regularizări şi 

consolidări de mal. Aceste lucrări apără împotriva inundaţiilor cca. 10.000 
locuinţe, 51 obiective industriale, sociale, agricole, cca. 84 km cale  ferată,  
cca. 672 km drumuri naţionale şi judeţene şi cca. 146.950 ha, din care cca. 
142.650 ha teren agricol. 
 
Lucrările de apărare existente la nivelul micro-zonei de vest a judeţului 
Brăila (Cireşu, Mircea Vodă şi Surdila-Greci) fac parte din următoarele 
sisteme de apărare de la nivel judeţean:  
Îndiguirea Nisipuri-Deduleşti (lungime totală 12,8 km, 3.900 ha apărate) – 
extravilan Mircea Vodă în zona satului Deduleşti; 

- Îndiguirea Nisipuri Cotu Ciorii (lungime totală 8,1 km, 1.100 ha 
apărate) – extravilan Surdila Greci; 

- Îndiguiri Călmăţui (lungime totală 102,5 km, 8.900 ha apărate) – 
teritoriul Cireşu; 

- Regularizare râu Călmăţui – Cireşu; 
- Apărare mal Deduleşti - Buzău-mal drept, 1,2 km; 

 
Alunecări de teren 
În conformitate Legea nr. 575/2001 privind aprobarea PATN – Secţiunea - 
“Zone de risc natural”, din punct de vedere al alunecarilor de teren, judetul 
Braila se află intr-o zonă în care potenţialul de producere a alunecărilor de 
teren este scăzut. 
 
Conform studiului realizat de IPTANA în 2007- “Identificarea şi delimitarea 
hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de 
hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. Regiunea 2 - (Sud-Est): 
Judeţul Braila” pe teritoriul judeţului Brăila procesele geomorfologice sunt 
reprezentate cu precădere prin sufoziuni, tasări, procese eoliene în 
câmpurile tabulare, la care se adaugă cele specifice luncilor precum şi 
subsidenţa din Câmpia Siretului Inferior. Alunecările de teren au o 
dezvoltare redusă şi s-au manifestat pe teritoriile comunelor Măxineni, 
Racoviţa, Râmnicelu, Scorţaru Nou, Suteşti, Grădiştea, Movila Miresei, 
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Siliştea, Vădeni, Vişani, Jirlău, Ianca, Tichileşti, Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, 
Însurăţei, Berteştii de Jos. 
 
De la vest spre est, pe arealele comunelor Ulmu şi Cireşu apar fragmentar 
poligoane de dimensiuni reduse, alungite, cu probabilitate medie-mare de 
producere a fenomenului. 
 

Biodiversitate 
 
Judeţul Brăila deţine o mare varietate de ecosisteme terestre şi acvatice 
(păduri specifice de luncă, pajişti, bălţi şi lacuri, canale cu maluri aluviale), 
caracteristice regiunii biogeografice stepice. 
 
În judeţul Brăila au fost declarate următoarele situri, care au regim de arie 
naturală protejată de protecţie specială avifaunistică: Balta Albă-Amara-
Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, 
Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior şi Măxineni. Nici una dintre 
acestea nu se află pe teritoriul administrativ al celor trei comune care 
formează micro-zona de vest a judeţului Brăila. 
 
Prin Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 98 din 7.02.2008), s-a instituit regimul de arie 
naturală protejatăurmătoarelor situri din judeţul Brăila: Balta Albă-Amara-
Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea 
Călmăţuiului.  
 
Aria naturală protejată Valea Călmăţuiului, cod ROSCI0259, are o suprafaţă 
totală de 17.363 ha şi este localizată pe teritoriul UAT –urilor Bordei Verde, 
Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia. 

Calitatea factorilor de mediu  
 
Calitatea aerului 
Ca urmare a faptului că monitorizarea poluanţilor atmosferici nu a relevat 
depăşiri ale valorilor limită, se poate afirma că în judeţul Brăila nu se 
conturează zone critice sub aspectul poluării atmosferei. 
 
Conform Ordinului MMGA nr. 347/2007 privind aprobarea încadrării 
localităţilor în liste, în judeţul Brăila există localităţi unde:  

- Lista 1 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi 
sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranţă; 

- Lista 2 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi 
sunt între valoarea limită şi valoarea limită plus marja de tolerenţă; 

 
Printre localităţile cuprinse în cadrul celei de a doua liste se numără şi 
Cireşu, Mircea Vodă şi Surdila Greci. 
 
Calitatea apelor 
Starea râurilor. În anul 2008, atât în secţiunea Călmăţui – Cireşu, cât şi în 
secţiunea Călmăţui– Berteştii de Jos s-a regăsit stare corespunzătoare la 
fluorantren, naftalina, antracen şi cianuri totale. 
 
Din punct de vedere a stării ecologice şi al indicelui saprob fitoplancton, 
din secţiunile monitorizate pe râurile interioare, respectiv Călmăţui – Cireşu 
şi Călmăţui - Berteştii de Jos  s-a regăsit calitate moderată. 
 
Monitorizarea calităţii apei destinate potabilizării s-a realizat de către 
Sistemul de Gospodărirea Apelor Brăila, în decursul anului 2009 printr-un 
număr de trei secţiuni, prelevarea probelor realizându-se în punctul de 
priză al utilizatorului. 
 
În urma analizelor efectuate, în secţiunile de control ale fluviului Dunărea, 
starea apei brute destinate potabilizării este bună, ea încadrându-se în 
clasa de calitate II în conformitate cu normativele în vigoare. 
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Sub aspectul poluării apei subterane cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 
în judeţul Brăila s-au identificat mai multe zone vulnerabile cum sunt 
perimetrele localităţilor Galbenu, Movila Miresii, Vădeni, Şuteşti, Traian, 
Chiscani şi Vişani. 
 
Calitatea solurilor 
Numărul redus al activităţilor economice din micro-regiune, are ca rezultat 
producerea unei cantităţi relativ reduse de deşeuri industriale şi menajere. 
 
Depozitele ne-ecologice din mediul rural au fost închise iar autorităţile 
locale fac eforturi pentru combaterea depozitării necontrolate a deşeurilor 
menajere, de construcţii etc. 
 
Îngrăşămintele de orice natură, aplicate în mod raţional, ocupă un loc 
prioritar pentru menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, pentru creşterea 
producţiilor agricole. Totuşi, în cazul în care sunt folosite fără a se lua în 
considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi 
necesităţile plantelor pot provoca dereglarea echilibrului ecologic (mai cu 
seamă prin acumularea nitraţilor). 
 
Conform Planului de implementare a HG nr. 1408/2007 au fost întocmite şi 
transmise către ARPM Galaţi propunerile APM Brăila privind lista siturilor 
contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila. Cele 
două liste propuse de APM Brăila conţin 19 situri contaminate şi 3 situri 
potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM 
SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA, SC TERMOELECTRICA SA. 
 
Printre aceste se numără şi abandonare a 142 sonde în structura Jugureanu 
– comunele Ulmu si Cireşu, de către SC PETROM SA. 
 
În anul 2009 s-au produs un număr de 20 poluări accidentale minore. 
Factorii de mediu afectaţi au fost: solul în 19 cazuri şi apa într-un caz. 
Poluarea s-a produs în 15 cazuri cu produse petroliere, în majoritatea 
situaţiilor ca urmare a uzurii conductelor de transport  ale S.C. Conpet S.A. 

Ploieşti, în 4 cazuri cu apă uzată rezultată de la SC Complexul de Porci S.A. 
Brăila şi într-un caz cu uree. 
 

Alimentarea cu apă şi tratarea apelor uzate 
 
Alimentarea cu apă în sistem centralizat se realizează în comunele Mircea 
Vodă şi Surdila Greci. Comuna Cireşu nu dispune de un sistem centralizat 
de furnizare a apei potabile. 
 
Pentru zona de aprovizionare Ianca (staţie de tratare + consumatori ) s-au 
recoltat un număr de 428 de probe (2009), dintre care 372 de probe au 
fost necorespunzătoare (în conformitate cu prevederile Legii Apei nr. 458/ 
2002) cu uşoare depăşiri la următorii indicatori :  

- clor = 365 probe; 
- indicatori microbiologici = 6 probe; 
- turbiditate = 1 probă . 

 
Un număr de 58 de localităţi din judeţ primesc apă de suprafaţă, dispunând 
de microinstalaţii. În anul 2009 s-au recoltat 261 de probe, din care 29 au 
fost necorespunzătoare (atât chimic, cât şi microbiologic). Se poate 
aprecia că riscul de îmbolnăvire prin boli cu transmisie digestivă datorat 
consumului apei tratată în sistem centralizat este foarte scăzut. 
 
În schimb, riscul este crescut în cazul consumului de apă de fântână. 
Acesta prezintă depăşiri frecvente atât la indicatorii microbiologici, cât şi la 
cei chimici, precum amoniacul, nitriţii şi nitraţii. Localităţile cu cea mai mare 
concentraţie de nitriţi în apa de fântână sunt Vultureni (com. Cireşu), 
Chioibăseşti (com.Ciocile), Spiru Haret (com. Berteşti), Ibrianu (com. 
Grădiştea), etc. 
 
De altfel, apa de fântână este necorespunzătoare chimic şi microbiologic în 
următoarele sate de la nivelul microzonei: Batogu, Ioneşti, Scărlăteşti, 
Vulureni - cu nitraţi în apă între 60-157 mg/l, limita maximă admisă fiind de 
50 mg/l. 
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În nici una dintre cele trei comune nu este funcţional sistemul de canalizare 
şi tratare a apelor uzate. În comuna Mircea Vodă este în desfăşurarea 
proiect de construcţie reţea de canalizare şi staţie de tratare a apelor 
uzate. Lipsa unui sistem de canalizare duce la evacuarea necontrolată a 
apelor uzate în sistemul de şanţuri şi rigole şi afectează pânza freatică. 
 

Sistemul actual de gestionare a deşeurilor 
 
Pentru municipiul Brăila funcţionează din anul 2002 un depozit conform de 
deşeuri menajere şi industriale asimilabile acestora, situat în localitatea 
Muchea. 
 
În oraşele Ianca şi Făurei există depozite de deşeuri menajere neecologice, 
neconforme cu legislaţia actuală. Aceste depozite au fost programate să 
sisteze depozitarea conform calendarului de închidere prevăzut de HG 
349/2005 în anul 2009 şi respectiv 2017, termen respectat în cazul 
depozitului Ianca. 

Deşeurile generate de către populaţia din mediul rural erau depozitate pe 
un număr de 155 de platforme de depozitare săteşti, ocupând o suprafaţă 
de 135,26 ha, acestea fiind considerate spaţii de depozitare neecologice. 
Conform legii, în iulie 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri, 
platformele au fost închise prin metode simplificate conform Ord. MMGA 
1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de 
eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare, iar terenurile 
reabilitate. 
 
La nivelul micro-zonei colectarea deşeurilor se face în de către populaţei 
(în pubele puse la dispoziţie de către autorităţi sau în saci menajeri) iar 
ridicarea se realizează lunar sau bilunar de către operatori autorizaţi cu 
care APL au încheiat contracte de prestări servicii. 
 
Depozitarea deşeurilor se realizează pe platforma de gunoi a oraşului 
Făurei. 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Partea II 

II. Analiza de potenţial a micro-zonei 
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II.1 CONTEXT JUDETEAN, REGIONAL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN 
“Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila” a fost elaborată şi va fi implementată în concordanţă şi prin aplicare obiectivelor 
Documentelor strategice, Programelor europene, naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare existente pentru perioada 2007 – 2013. De asemenea, Strategia 
se va implementa în conformitate cu cele care se vor aproba pentru perioada ulterioară anului 2013, pentru a da posibilitatea accesării şi aplicării la o arie vastă 
de surse de finanţare care există şi care vor exista după 2013. 
 

Contextul european 
 
STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ REÎNNOITĂ A UE (2006), are 
drept OBIECTIV GENERAL îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru 
generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţii sustenabile, 
capabile să gestioneze şi să foloseasca resursele în mod eficient si sa 
valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei în 
vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 
 
Este subliniata, de asemenea, importanta unei strânse conlucrari cu 
societatea civila, partenerii sociali, comunitatile locale si cetatenii pentru 
atingerea obiectivelor dezvoltarii durabile. 
 
În acest scop, sunt identificate patru OBIECTIVE-CHEIE: 
• Protectia mediului, prin măsuri care să permita disocierea cresterii 

economice de impactul negativ asupra mediului; 
• Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de 
orice fel; 

• Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si 
competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor 
locuri de munca abundente si bine platite; 

• Îndeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea 
institutiilor democratice în slujba pacii, securitatii si libertatii, a principiilor si 
practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni în lume. 

 
Pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor 
economice, ecologice si socio-culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia 
UE statueaza urmatoarele PRINCIPII DIRECTOARE: 

• Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 
• Solidaritatea în interiorul generatiilor si între generatii; 
• Cultivarea unei societati deschise si democratice; 
• Informarea si implicarea activa a cetatenilor în procesul decizional; 
• Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 
• Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si 

global; 
• Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact 

si consultarea factorilor interesati; 
• Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si 

investitionale; 
• Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor stiintifice incerte; 
• Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

 
Aspectele de continut ale Strategiei UE se concentreaza asupra unui 
număr de 7 provocări cruciale şi 2 domenii trans-sectoriale. 

1. Schimbarile climatice si energia curata 
2. Transport durabil 
3. Productie si consum durabile 
4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale 
5. Sanatatea publica 
6. Incluziunea sociala, demografia si migratia 
7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 

 
Teme inter- si trans-sectoriale 

1. Educatia si formarea profesionala 
2. Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea 
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EUROPA 2020 O STRATEGIE EUROPEANĂ PENTRU O CREȘTERE 
INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII propune trei 
priorităţi care se susţin reciproc: 
• crestere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si 

inovare; 
• creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
• creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială și 
teritorială. 

 
Obiectivele principale pe care şi le propune să le atingă sunt: 
• Creșterea ratei de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 64 de ani de la 69%, cât este în prezent, la cel puţin 
75%. 

• Atingerea obiectivului de a investi în cercetare și dezvoltare (C-D) 3% din 
PIB, în special prin asigurarea unor condiţii mai favorabile pentru 
investiţii ale sectorului privat în C-D, și stabilirea unui nou indicator 
pentru inovare. 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de 
nivelurile din 1990 sau cu 30% dacă există condiţii favorabile în acest 
sens, creșterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul 
nostru final de energie și creșterea cu 20% a eficienţei energetice. 

• Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu de la 15%, cât este în 
prezent, la 10% și creșterea procentului de populaţie cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 34 de ani cu studii postuniversitare de la 31% la cel puţin 40%. 

• Reducerea numărului cetăţenilor europeni care trăiesc sub pragul 
sărăciei cu 25%, astfel încât 20 de milioane de oameni să nu mai trăiască 
în sărăcie. 

Pentru atingerea acestor priorităţi sunt întreprinse următoarele acţiuni 
emblematice: 

• „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru și 
accesul la finanţările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se 
garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și 
servicii care creează creștere și locuri de muncă; 

• „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanţa sistemelor 
de educaţie și pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

• „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea 
serviciilor de internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe 
care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor; 

• „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” 
pentru a permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, 
pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru 
a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza 
sectorul transporturilor și a promova eficienţa energetică; 

• „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a 
îmbunătăţi mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini 
dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură să facă faţă 
concurenţei la nivel mondial; 

• „O agendă pentru noi competenţe și noi locuri de muncă” pentru 
a moderniza pieţele muncii și a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin 
dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea 
creșterii ratei de participare pe piaţa muncii și a unei mai bune corelări a 
cererii și a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 

• „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta 
coeziunea socială și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de 
muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu 
sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă 
demnă și de a juca un rol activ în societate. 
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FONDURILE EUROPENE DISPONIBILE ÎN PERIOADA 2007 – 2013 
 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională este fond structural 
destinat promovării coeziunii economico-sociale care are ca obiectiv 
înlăturarea dezechilibrelor prin dezvoltarea/conversia regiunilor. FEDR 
finanţează investiţiile productive, investiţiile în infrastructura de transport, 
educaţie, sănătate, telecomunicaţii, energie, protecţia mediului, întărirea 
parteneriatului public-privat. 
 
Fondul Social European este fond structural, destinat prevenirii si 
combaterii somajului si promovării integrării sociale, sprijinind 
implementarea Strategiei Europene pentru Ocupare. FSE finanţează 
îmbunătăţirea învăţământului profesional, a educaţiei, consilierii, politicilor 
active pe piaţa muncii pentru combaterea somajului, promovarea 
oportunităţilor egale, promovarea unei forţe de muncă flexibile. 
 
Fondul de Coeziune este fond nestructural care oferă asistenţă în 
domeniul proiectelor majore de mediu si reţelelor transeuropene de 
transport. Activităţile eligibile pentru FC sunt cele care implică proiecte 
majore cu buget de peste 25 de milioane euro (în domeniul mediului) sau 
peste 50 de milioane Euro (în domeniul transporturilor).  
 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala este fond complementar, 
ce oferă asistenţă în domeniul dezvoltării comunităţilor din mediul rural si 
periurban. FEADR finanţează activităţi ce au ca scop cresterea 
competitivităţii agricole si forestiere, de management agricol si de mediu, 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii si diversificarea activităţilor economice în 
perimetrele ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă până la zonele 
rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane. 
 
Fondul European pentru Pescuit este fond complementar ce finanţează 
măsurile de asigurare a continuităţii activităţilor de pescuit si exploatare 
raţională, precum si protejare a resurselor de pescuit, dezvoltare de 
întreprinderi viabile în sectorul piscicol, dezvoltare si îmbunătăţire a 
calităţii vieţii din zonele dependente de pescuit 

Documente strategice naţionale 
 
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 – 2013. PND 2007-2013 încearcă 
să reflecte cât mai fidel priorităţile stringente de dezvoltare ale României 
la nivel naţional, regional si local si propune susţinerea acestora prin 
investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe si proiecte. 
Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a 
fondurilor prevăzute, atât interne, cât si externe, va conduce, la orizontul 
anului 2013, la o Românie competitivă, dinamică si prosperă, integrată cu 
succes în Uniunea Europeană si aflată pe un trend de dezvoltare rapidă si 
durabilă. 
 
OBIECTIVUL GLOBAL vizează: Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de 
dezvoltare socio-economică între România si Statele Membre ale Uniunii 
Europene. 
 
Cresterea economică reprezintă cheia succesului transformării României, 
aducând: un nivel de trai superior; investiţii în sectorul productiv; 
infrastructură si servicii publice de calitate (inclusiv pentru cresterea 
coeziunii si incluziunii); investiţii pentru cresterea gradului de ocupare si a 
oportunităţilor capitalului uman. 
 
Cresterea productivităţii. România îsi propune să devină o economie 
generatoare de valoare adăugată ridicată care să aducă beneficii 
substanţiale investitorilor si angajaţilor. România va promova politici de 
piaţă active pentru cresterea adaptabilităţii si flexibilităţii forţei sale de 
muncă si va investi în servicii pentru dezvoltarea capacităţii productive a 
acesteia. 
 
Crearea unei baze antreprenoriale dinamice. Stimularea dinamismului si 
internaţionalizării bazei antreprenoriale reprezintă un mijloc cheie pentru a 
dezvolta o economie prosperă si a răspunde provocărilor si oportunităţilor 
unei pieţe globalizate. România va promova tranziţia către o economie 
a cunoasterii si va căuta să ocupe o poziţie cât mai înaltă pe scara valorii 
adăugate. 
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Cercetare - dezvoltare si inovare. România va promova un mediu favorabil 
cercetării-dezvoltării si valorificării economice a rezultatelor acestor 
activităţi, precum si transferul tehnologic, în vederea cresterii 
competitivităţii economice. 
 
Accesibilitate, inter-conectivitate si infrastructură de bază. România va 
realiza investiţii în dezvoltarea infrastructurii, conform unei strategii bine 
definite, având ca scop cresterea mobilităţii persoanelor, bunurilor, 
serviciilor si ideilor si sporirea atractivităţii României, inclusiv ca locaţie de 
afaceri. Investiţiile pentru cresterea conectivităţii digitale vor duce la 
crearea de noi oportunităţi pentru România în domeniul comerţului 
electronic, e-government si al altor servicii electronice si vor face ca aceste 
oportunităţi să fie accesibile tuturor. 
 
Obiectivul global al PND, ce vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare 
socioeconomică faţă de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei obiective 
specifice: 

• Cresterea competitivităţii pe termen lung a economiei românesti 
• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază 
• Perfecţionarea si utilizarea mai eficientă a capitalului uman 

autohton. 
 
În vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice pentru 
perioada 2007-2013, măsurile si acţiunile avute în vedere sunt grupate în 
cadrul a sase priorităţi naţionale de dezvoltare: 
1. Cresterea competitivităţii economice si dezvoltarea economiei bazate 
pe cunoastere 
2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport 
3. Protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării si a incluziunii 
sociale si întărirea capacităţii administrative 
5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivităţii în sectorul 
agricol 
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării 
 

Eforturile comune ale statului român si ale uniunii europene în domeniul 
politicii de coeziune sunt concretizate în ceea ce se numeste CADRUL 
NAŢIONAL STRATEGIC DE REFERINŢĂ (CNSR). Fondurile structurale vor fi 
alocate în baza priorităţilor din CNSR. 
 
Obiectivele CSNR: Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică si 
socială dintre România si statele membre UE Reducerea disparităţilor faţă 
de UE prin generarea unei cresteri suplimentare de 10% a Produsului Intern 
Brut până în 2015. 
 
Axele prioritare ale CNSR sunt: 
• Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene; 
• Îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung a economiei românesti; 
• Dezvoltarea si utilizarea mai eficientă a capitalului uman; 
• Construcţia unei capacităţi administrative eficiente. 
 
Programele Operaţionale pe care le va derula România în perioada 2007 – 
2013 sunt structurate după cum urmează: 

• Pentru obiectivul Convergenţă 
o Programul Operaţional Regional (finanţat de FEDR) 
o Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivităţii Economice 

(finanţat de FEDR) 
o Programul Operaţional Sectorial Mediu (finanţat de FEDR si FC) 
o Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(finanţat de FSE) 
o Programul Operaţional Sectorial Transport (finanţat de FEDR si FC) 
o Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

(finanţat de FSE) 
o Programul Operaţional Sectorial Asistenţă Tehnică (finanţat de FEDR) 

 
• Pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană 

 cu alte State Membre:  
o Programul Operaţional România – Bulgaria (finanţat de FEDR) 
o Programul Operaţional România – Ungaria (finanţat de FEDR) 
o Programul Operaţional Transnaţional (SEE) (finanţat de FEDR),  
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o Programul Operaţional Interregional (finanţat de FEDR), respectiv 
programele: INTERREG IV C; URBACT II, • ESPON 2013,  INTERACT II 

 
 cu State Nemembre:  
o Programul de Cooperare Transfrontalieră cu Republica Moldova si 

Ucraina (finanţat de Instrumentul European de Vecinătate si 
Parteneriat -IEVP) 

o Programul de Cooperare Transnaţională în Zona Mării Negre (finanţat 
de Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat - IEVP) 

o Programul de Cooperare Transfrontalieră cu Serbia (finanţat de 
Instrumentul de Pre-Aderare – IPA 

 

Documente strategice regionale 
 
MASTERPLAN-UL REGIONAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD 
EST (MASTERPLAN REGIONAL SUDEST 2010-2020) este un document 
strategic complex care conturează cadrul strategic de referinţă pentru 
planificarea regională, identificând priorităţile de dezvoltare pe baza 
resurselor endogene ale regiunii, precum şi pe baza oportunităţilor oferite 
de politica de coeziune a Uniunii Europene. 
 
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud Est este acela 
de a promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen 
lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, 
a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de 
ocupare a forţei de muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional 
până în 2020, până la 90% din media naţională. 
 
Obiective Specifice 
 
Obiectiv specific 1: Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi 
atenuarea disparităţilor economice şi sociale intra şi inter-regionale prin 
stimularea dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor 
prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor 

favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor 
existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi şi a serviciilor de calitate 
destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu 
valoare adăugată ridicată, consolidarea reţelei de aşezări urbane, precum 
şi prin promovarea turistică a regiunii. 
Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii 
în regiune, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe 
principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături 
rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-
strategică deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea 
optimă a regiuni la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea 
maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un 
standard european al infrastructurilor. 
Obiectiv specific 3: Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în 
utilizarea resurselor, prin creşterea eficienţei energetice şi exploatarea 
potenţialului regional pentru producţia de energie din surse regenerabile, 
asigurând protecţia deplină a mediului înconjurător. 
Obiectiv specific 4: Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea 
activităţilor rurale altele decât agricultura, prin valorificarea resurselor 
mediului, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc.), a 
patrimoniului cultural (tradiţii şi experienţe profesionale), prin 
dezvoltarea capitalului social şi crearea de noi specializări. 
Obiectiv specific 5: Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă 
asigurând condiţiile pentru o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de 
muncă să devină capabilă de a se adapta permanent nevoilor 
angajatorilor, şi pentru crearea de locuri de muncă de calitate prin 
calificarea lucrătorilor. 
Obiectiv specific 6: Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de 
învăţământ şi de formare profesională asigurând o calitate crescută a 
serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la noile cerinţe 
ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. 
Obiectiv specific 7: Creşterea nivelului incluziunii sociale prin creşterea 
calităţii serviciilor sociale şi de sănătate, sport şi cultură, susţinerea 
activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi 
dotărilor. 
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Obiectiv specific 8: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului 
natural în habitatul urban şi rural prin crearea / modernizarea 
infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de 
protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea 
de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii 
vieţii. 
Obiectiv specific 9: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor 
urbane promovând dezvoltarea economică durabilă şi incluziunea socială. 
Obiectiv specific 10: Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea 
resurselor umane în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor 
publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivelul regional şi local. 
 
Obiectivele de dezvoltare au conturat următoarele priorităţi regionale, 
care sunt prezentate într-o secvenţă ne-ierarhizată: 

Prioritatea 1. Crearea condiţiilor favorabile dezvoltării mediului 
investiţional 
Prioritatea 2. Dezvoltarea reţelei de transport la nivel regional 
Prioritatea 3. Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor 
renovabile 
Prioritatea 4. Modernizarea economiei rurale 
Prioritatea 5. Dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să 
răspundă nevoilor pieţei muncii în scopul menţinerii şi creării de locuri 
de muncă de calitate 
Prioritatea 6. Îmbunătăţirea performanţei sistemului de educaţie şi 
formare 
Prioritatea 7. Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor 
sociale, serviciilor de sănătate, precum şi prin sport şi cultură 
Prioritatea 8. Conservarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
promovarea politicii de mediu 
Prioritatea 9. Dezvoltare urbană durabilă integrată 
Prioritatea 10. Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Documente strategice judeţene 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 
are drept obiectivul general: Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 
locuitorilor judeţului Brăila, generaţiilor prezente si viitoare, prin crearea 
unei comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze si să utilizeze resursele 
în mod eficient si eficace asigurând prosperitatea, protecţia mediului si 
coeziunea socială. 
 
Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu 
implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului 
natural si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale; 

2. Crearea condiţiilor pentru o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta 
de muncă este adaptată permanent cerinţelor angajatorilor prin 
promovarea culturii antreprenoriale, a societăţii informaţionale si a 
noilor servicii, în contextul integrării activităţilor productive în 
spaţiul economic european; 

3. Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse si valorificarea 
maximală a acestora prin promovarea unor practici de consum si 
producţie care să permită o crestere economică sustenabilă pe 
termen lung; 

4. Ameliorarea proprietătilor mediului fizic, ca suport al vieţii din 
zonele rurale si urbane ale judeţului în vederea dezvoltării durabile 
a judeţului si diminuării disparităţilor dintre mediul rural si urban. 
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Evoluţii recente şi prognoze la nivel judeţean, regional şi naţional 
 
Evoluţii recente la nivelul judeţului Brăila.  
 

Tabel 37.COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI-  mii euro 

 
2009 1) 2010 

dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.2) dec.3) 1.I-31.XII3) 

Total exporturi FOB 22052 10380 11735 33122 12838 12100 29499 13894 37806 33698 37394 20246 31437 284.147 

Total importuri CIF 9729 6573 14981 15211 22240 27932 33591 16526 21632 26814 26456 34905 41037 287.898 

Sold FOB/CIF 12323 3807 -3246 17911 -9402 -15832 -4092 -2632 16174 6884 10938 -14659 -9600 -3.751 
1) Date definitive, 2) Date revizuite, 3) Date provizorii           Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 

 
Tabel 38.INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - serie brută - % 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-31.XII.2010 
 faţă de 

1.I-31.XII.20091) 
2009 2010 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total judeţ 100,8 97,2 91,7 107,0 101,7 120,0 141,1 85,5 82,8 97,3 100,0 126,3 114,4 104,5 
1) Date provizorii                Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 
 
Nota 1: Date recalculate conform CAEN Rev.2 şi ca urmare a schimbării anului de bază (2005). 
Nota 2: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale 
totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.  

 
Tabel 39.INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-31.XII.2010 
 faţă de 

1.I-31.XII.20091) 
2009 2010 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total judeţ 141,2 61,9 74,2 155,2 113,4 93,8 202,3 58,8 110,8 212,1 135,7 166,6 113,2 116,7 
1) Date provizorii                Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean  

 
Nota 1: Date recalculate conform CAEN Rev.2 şi ca urmare a schimbării anului de bază (2005). 
Nota 2: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări 
statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt 
calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
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Tabel 40.EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei -persoane 

  
2010 2011 

ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug. sep. oct. nov. dec. ian.2) 

Total judeţ 70529 69966 69550 69363 69181 68977 68727 68363 67925 67453 67212 66541 66174 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură Pescuit 3381 3354 3334 3325 3317 3307 3295 3277 3256 3234 3222 3190 3172 

Industrie şi construcţii  27704 27483 27319 27246 27174 27094 26996 26853 26681 26496 26401 26137 25993 

Servicii  39444 39129 38897 38792 38690 38576 38436 38233 37988 37723 37589 37214 37009 

Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 

 
1) Date reestimate. Datele pentru perioada ian.-iul.2010 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al 
Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2009. 
2) Date estimate 
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.  

 
Tabel 41.CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET - lei/persoană 

  
2010 2011 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 

Total judeţ 1078 1064 1097 1099 1083 1068 1009 1003 961 983 976 1067 1060 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură Pescuit 1118 1106 1150 1083 1089 1093 1042 1046 1048 1049 1051 1088 989 

Industrie şi construcţii *) 996 1027 1113 1075 1047 1077 1099 1033 1037 1061 1057 1182 1051 

Servicii *) 1133 1086 1082 1118 1107 1059 943 978 900 922 912 983 1077 

Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 

 
Nota 1 1) Date reestimate. Datele pentru perioada ian.-iul.2010 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al 
Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2009. 
Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2011, eşantionul cuprinde, pe total ţară, 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile 
din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de 
eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 93,32% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 
Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.  
*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt 
repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 

 
Tabel 42.NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei - persoane 

 
2010 2011 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 

Total judeţ 11841 12301 12376 11898 11349 10866 11089 11316 11559 11424 11634 11738 11207 

Bărbaţi 7546 7917 7859 7456 7077 6738 6787 6894 7030 7003 7243 7438 7183 

Femei 4295 4384 4517 4442 4272 4128 4302 4422 4529 4421 4391 4300 4024 

Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 
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Tabel 43.RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei  % 

 
2010 2011 

ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai 1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec. ian. 

Total judeţ 8,6 8,9 9,0 8,6 8,2 7,9 8,0 8,2 8,4 8,3 8,4 8,5 8,1 

Bărbaţi 10,3 10,8 10,7 10,1 9,6 9,2 9,2 9,4 9,6 9,5 9,8 10,1 9,8 

Femei 6,6 6,8 7,0 6,9 6,6 6,4 6,7 6,8 7,0 6,8 6,8 6,7 6,2 
 

1) Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaţia activă la 01.01.2010.           Sursa: INS, Buletin statistic lunar judeţean 

 
Prognoza principalilor indicatori la nivel naţional, regional şi judeţean. Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali la nivel naţional, în Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est şi judeţul Brăila în perioada 2007-2009 şi estimările / prognozele Comisiei Naţionale de Prognoză (Proiecţia principalilor indicatori 
economico – sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2014) privind evoluţia acestora în perioada 2010-2014 sunt prezentate în continuare- 
 

Tabel 44.Prognoza principalilor indicatori la nivel naţional, regional şi judeţean 

Indicatori  Nivel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 

Valoarea produsului intern brut,  
pe judete si regiuni –  
milioane lei, preturi curente –* 

Total economie  416006,8 514700 498007,5 513640,8 544426 599060 659429 722918 

Sud - Est  44273 55865,9 52988,7 54121,9 57375,8 63131,3 69487,3 76165,1 

Braila  5238 6902,9 6713,4 6830,2 7226,5 7941,9 8731,8 9558,7 

PRODUS INTERN BRUT – 
 creşterea reală 

Total economie  6,3 7,3 -7,1 -1,3 1,5 3,9 4,5 4,7 

SUD - EST  1,3 9,5 -8,9 -2,2 1,6 3,9 4,5 4,6 

Braila  11 14,3 -6,6 -2,6 1,4 3,7 4,4 4,5 

din care: INDUSTRIE 

Total economie  5,4 1,9 -1,4 5,1 2,7 3,8 4,3 4,1 

SUD - EST  3,1 4,4 -6 0 2,6 3,7 4,3 4,1 

Braila  
        

AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
PISCICULTURA, EXPLOATARE 
FORESTIERA 

Total economie  -15,3 20,7 -14,3 -0,8 1 1,7 3,1 2,9 

SUD - EST  -24,2 60,5 -18,7 -0,9 1 1,8 3,2 3 

Braila  
        

CONSTRUCTII 

Total economie  33,9 6,2 -13,3 -10,7 1,6 4,5 7,1 6,1 

SUD - EST  22,1 13,4 -14 -10,8 1,4 4,4 7 6 

Braila  
        

SERVICII 

Total economie  7 5,4 -6,2 -2,3 0,9 4,1 4,4 4,9 

SUD - EST  3,9 4,1 -6 -1,7 1,1 4,3 4,5 5 

Braila  
        

Populatia ocupata civila la sfirsitul 
anului - mii persoane** 

Total economie  8725,9 8747 8410,7 8411 8504 8628 8752 8909 

SUD - EST  1056,5 1057,6 1011,1 1006 1008,1 1014,5 1023,6 1033,8 

Braila  132,2 132,3 127,1 126,1 126,4 127 128,6 130 
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Indicatori  Nivel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 

Numarul mediu de salariati - mii 
persoane** 

Total economie  4885,3 5046,3 4774,2 4600 4623 4669 4707 4763 

SUD - EST  575,3 590,8 557,8 536 537,1 540,3 543 546,8 

Braila  76,6 75,9 71,7 68,8 69 69,5 69,8 70,1 

Numarul mediu de salariati 

Total economie  4,7 3,3 -5,4 -3,7 0,5 1 0,8 1,2 

SUD - EST  2,9 2,7 -5,6 -3,9 0,2 0,6 0,5 0,7 

Braila  4,2 -0,9 -5,5 -4 0,2 0,8 0,4 0,5 

Cistigul salarial mediu net lunar – 
lei/salariat ** 

Total economie  1042 1309 1361 1393 1472 1546 1622 1697 

SUD - EST  972 1190 1256 1283 1356 1423 1490 1556 

Braila  914 1125 1180 1208 1280 1342 1407 1469 

Cistigul salarial mediu net lunar 

Total economie  20,3 25,6 4 2,4 5,7 5 4,9 4,6 

SUD - EST  19 22,4 5,5 2,2 5,7 4,9 4,7 4,4 

Braila  25,2 23,1 4,9 2,4 6 4,9 4,8 4,4 

Someri inregistrati, la sfirsitul 
anului - mii persoane 

Total economie  367,8 403,4 709,4 627 625 600 569 518 

SUD - EST  48,6 51,7 93 88 88 84 84 78 

Braila  
        

Rata somajului inregistrat la 
sfirsitul anului - % - *** 

Total economie  4 4,4 7,8 6,9 6,8 6,5 6,1 5,5 

SUD - EST  4,4 4,7 8,4 8 7,8 7,5 7,1 6,6 

Braila  3,9 4,4 8 8,5 8 7,7 7,3 7 

* Sursa: Anii 2007 - 2008 - Anuarul Statistic – INS. Anii 2009 – 2010 estimări CNP pe baza datelor statistice la nivel naţional; ** Sursa: Anii 2007 - 2009 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS. Anul 
2010 - estimări CNP, inclusiv pentru nivelul naţional; *** Sursa: Anii 2007 - 2009 - Anuarul statistic, Statistica teritoriala – INS. Anul 2010 – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 
 
În ceea ce priveşte Produsul Intern brut pe cap de locuitor este 
estimată/prognozată o accentuare a disparităţilor dintre regiunea Sud Est 
şi nivelul naţional la aproximativ 80,5%, faţă de 81,2%, nivel înregistrat în 
2009. 
 
În ceea ce priveşte „Câştigul salarial mediu net lunar” regiunea Sud Est 
înregistra, în 2009, un indice de disparitate de 92,2% faţă de nivelul 
naţional. Disparitatea în ceea ce priveşte acest indicator este de aşteptat 
să se adâncească, până la 91,7%, în 2014. 

Tabel 45.Indici de disparitate regionali - % (faţă de nivel naţional) 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 

Cistigul salarial 
mediu net lunar 

93,3 90,9 92,2 92,1 92,1 92 91,8 91,7 

Produs intern brut 
pe locuitor 

81 82,8 81,2 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 

Sursa: CNP, Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL 

 
La nivelul anului 2009, PIB/locuitor în judeţul Brăila a fost de 4.399 
Euro/locuitor, reprezentând aproximativ 98,9% din valoarea acestui 
indicator la nivel naţional. Se observă că faţă de 2006 are loc o reducere a 
disparităţilor faţă de nivelul regional (83,3%). De asemenea, pentru 
perioada 2011 – 2014 este prognozată o creştere mai accentuată a acestui 
indicator la nivelul judeţului Brăila, comparativ cu regiunea Sud-Est, astfel 
încât la nivelul anului 2014, PIB/Locuitor la nivel judeţean îl va egala pe cel 
de la nivel regional.  
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II.2. ANALIZA SWOT PE DOMENII 
 

CADRUL NATURAL – PROTECŢIA MEDIULUI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- calitatea factorilor de mediu este bună şi nu se înregistrează depăşiri ale 
limitelor de siguranţă; 
- aria naturală protejată Valea Călmăţuiului, cod ROSCI0259, are o suprafaţă 
totală de 17.363 ha şi este localizată pe teritoriul UAT –urilor Bordei Verde, 
Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia. 
- potenţial favorabil de dezvoltare datorită resurselor naturale:  

• suprafaţa terenurilor arabile,  
• bazine-amenajări piscicole, 
• calităţile terapeutice ale nămolului sapropelic din Lacul Sărat Batogu,  
• regimul vânturilor - potenţial eolian; 

- prezenţa zăcămintelor de petrol, gaze naturale (Cireşu); 
- prezenţa solurilor cu fertilitate mare, favorabile culturilor agricole; 
- existenţa unor zăcăminte de argilă aluvionară; 
- distanţa mică atât de municipiul Brăila cât şi de municipiul Buzău; 
- accesibilitate rutieră – situare pe DN2B; 
- accesibilitate feroviară (staţii Cireşu şi Mircea Vodă, proximitate Făurei); 

 
- resursele de ape subterane au un grad scăzut de potabilitate; 
- manifestarea unor fenomene climatice extreme, precum viscolul si seceta; 
- aridizarea excesivă a teritoriului; 
- existenţa unei suprafeţe foarte mici cu vegetaţie forestieră; 
- creşterea suprafeţelor agricole în detrimentul vegetaţiei naturale, având drept 
consecinţă reducerea biodiversităţii; 
- există surse de nitraţi din activităţile agricole (conform Ordinului MMDD nr. 
1.552/2008) - Ciresu şi Surdila-Greci; 
- existenţa unor zone inundabile – Buzău, în partea de nord a micro-zonei (Surdila 
Greci şi Mircea Vodă); 
- sistemul de gestiune a deşeurilor nu permite colectarea selectivă; 
- Vultureni (com. Cireşu) este una dintre localităţile cu cea mai mare concentraţie 
de nitriţi în apa de fântână; 
- apa de fântână este necorespunzătoare chimic şi microbiologic – Vultureni, 
Batogu, Ioneşti şi Scărlăteşti; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
- există solicitări pentru construirea unor parcuri eoliene la nivelul micro-zonei 
(Surdila-Greci – 3, Mircea Vodă – 1); 
- oportunităţi de finanţare pentru proiectele care prevăd utilizarea de surse 
regenerabile de energie; 
- disponibilitatea fondurilor europene pentru finanţare de proiecte menite să 
protejeze şi să valorifice capitalul natural; 
- existenţa fondurile europene şi naţionale disponibile pentru investiţiile privind 
protecţia mediului; 
 

 
- manifestarea unor fenomene climatice extreme cu consecinţe negative asupra 
unor activităţi economice; 
- producerea unor hazarde naturale precum inundaţii; 
- poluarea apelor subterane şi de suprafaţă datorită activităţilor agricole; 
- neimplicarea populaţiei în privinţa colectării selective şi a reciclării deşeurilor; 
- risc permanent de degradare a factorilor de mediu, ca urmare a existenţei 
localităţilor (satelor) fără instalaţii centralizate de alimentare cu apă si canalizare; 
- abandonare a 142 sonde în structura Jugureanu – comunele Ulmu si Cireşu, de 
către SC PETROM SA –reprezintă o ameninţare privind calitatea mediului natural; 
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ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- terenurile arabile cu solurile favorabile agriculturii ocupă o suprafaţă 
importantă; 
- existenţa unor suprafeţe importante de păşuni (9,9% din total fond funciar faţă 
de 6,8% la nivel judeţean); 
- efectivele importante de bovine (2.633), porcine (2.127) şi ovine (15.463); 
- ponderea deţinută de vii este de 1,3% din fond funciar ( 0,9% la nivel judeţean); 
- existenţa terenurilor/locaţiilor disponibile pentru investiţii; 
- dezvoltarea sectorului agricol – număr mare de societăţi comerciale care 
activează în acest domeniu; cifra de afaceri realizată de acestea reprezintă 46,3% 
din total cifră de afaceri la nivelul micro-zonei; 
- exsitenţa a 3 societăţi comerciale agricole cerificate ca producători ecologici; 
- existenţa unui număr de 8 întreprinderi mici (10-49 salariaţi); 
- existenţa unor resurse pentru dezvoltarea turismului de agrement şi weekend 
(lacul natural Flesca, Lacul Sărat Batogu, pârâul Buzoel Surdila-Greci); 
 

 

- slaba dezvoltare a mediului economic, număr mic de societăţi comerciale; 
- industria prelucrătoare slab reprezentată (doar trei societăţi comerciale au 
obţinut o cifră de afaceri de peste 100.000 euro în 2009); 
- cifra de afaceri realizată de societăţile comerciale din domeniul industriei 
reprezintă doar 3,9% din total cifră afaceri la nivelul micro-zonei; 
- slaba dezvoltare a sectorului serviciilor şi, în special, a celor destinatate 
populaţiei; 
- număr redus al salariaţilor în rândul societăţilor comerciale active; 
- starea sistemelor de irigaţii; 
- costurile ridicate pentru efectuarea lucrărilor de irigaţii: 
- starea tehnică a drumurilor de acces la exploataţiile agricole; 
- la nivelul micro-zonei nu există structuri de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare şi nici cu funcţiuni de alimentaţie publică; 
- slaba valorificare a potenţialului turistic, piscicol şi agro-industrial; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
- atragerea de investiţii în zootehnie şi prelucrarea produselor agricole; 
- dezvoltarea viticulturii (Cireşu prezintă un potenţial ridicat); 
- valorificarea potenţialului piscicol al bazinelor piscicole Cireşu; 
- valorificarea potenţialului de dezvoltare a turismului de weekend şi agrement  
- resurselor naturale, pot contribui la cresterea potenţialului economic zonal; 
- concentrarea terenurilor agricole; 
- creşterea cerererii de produse agricole ecologice; 
- promovarea produselor alimentare locale, tradiţionale; 
- interes crescut la nivel naţional si internaţional pentru agroturism; 
- disponibilitatea finanţărilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri si susţinerii 
IMM-urilor (prin PO CCE, POS DRU); 
- disponibilitatea finanţărilor pentru mediul rural (prin PNDR, POS DRU); 
- dezvoltarea parteneriatelor public privat; 
 

 
-Costuri mari de conformare a agenţilor economici la standardele de mediu; 
- Proceduri dificile de obţinere a avizelor (de ex. mediu) de către societăţile 
comerciale; 
- Capacitate redusă a gospodăriilor ţărănesti si a fermelor de a concura cu 
produsele comunitare; 
- Disfuncţionalităţi ale pieţei funciare si de arendare; 
- Preluarea unor modele gresite de dezvoltare a locaţiilor; 
- prelungirea crizei economice şi financiare; 
- continuarea exodului forţei de muncă; 
- menţinerea condiţiilor neavantajoase de creditare pentru mediul economic; 
- capacitatea limitată a mediului de afaceri de a accesa, cofinanţa proiectele 
finanţate din fonduri europene; 
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POPULAŢIA, FORŢA DE MUNCĂ ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- distribuţia echilibrată a populaţiei pe sexe (2010) – 50,2% persoane sex feminin, 
49,8% persoane sex masculin; 
- rata de înlocuire a forţei de muncă este de 857,8‰ la nivelul micro-zonei, de 
863,6‰ în mediul rural al judeţului Brăila şi de 765,6‰ la nivelul regiunii Sud-Est; 
- sold pozitiv al schimbărilor de domiciului în perioada 2006-2009; 
 - Numărul mediu de salariaţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila a fost 
de 517 persoane, în anul 2009, în creştere faţă de anul 2006 (432); 
 

 
- existenţa unor localităţi (sate) cu efectiv foarte redus al populaţiei Ioneşti 
(Cireşu), Brateşu Vechi (Surdila-Greci); 
- reducerea populaţiei stabile (-7,9% faţă de recensământul din 2002); 
- populaţie îmbătrânită, proces care continuă; 
- spor natural negativ (-9,8 la nivelul anului 2009), în perioada 2000-2009 şi 
semnificativ mai accentuată decât la nivel rural judeţean şi regional; 
- numărul mediu de salariaţi din sectorul serviciilor publice, respectiv învăţământ 
(20,7%), administraţie publică şi apărare (9,5%) şi sănătate şi asistenţă socială 
(6,6%), reprezintă peste o treime (36,8%) din numărul salariaţilor de la nivelul 
microzonei din anul 2009. 
- la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila, numărul şomerilor înregistraţi la 
31.12.2010 era de 625; 
- din total şomeri, 94 erau indemnizabili (15%), pondere mai redusă decât cea 
înregistrată la nivelul mediului rural judeţean (23,5%) sau la nivelul judeţului Brăila 
(42,1%); 
- Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila a 
crescut în perioada 2008-2010, numărul şomerilor înregistraţi la 31.12.2010 fiind cu 
12,0% mai mare faţă de finalul anului 2009 (558 şomeri) şi cu 51,7% mai mare faţă 
de finalul anului 2008 (412); 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
- Finanţări în domeniul resurselor umane (POS DRU); 
- Reducerea somajului prin adaptarea învăţământului si instruirii profesionale la 
necesităţile pieţei muncii; 
 

 
- scăderea ratei natalităţii datorită condiţiilor economice, etc. 
- migraţia populaţiei tinere si mature; 
- riscul deprofesionalizării; 
- creştere a indicelui de îmbătrânire demografică; 
- scăderea nivelului de trai prin diminuarea resurselor de muncă; 
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AMENAJAREA TERITORIULUI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comunele 
Mircea Vodă şi Surdila Greci; 
- sistem de canalizare si statie de epurare în comuna Mircea Vodă realizat în 
proporţie de 90% la finalul anului 2010; 
- starea tehnică bună a DN2B; 
- creşterea stocului de locuinţe şi a suprafeţei locuibile existente la nivelul micro-
zonei de vest a judeţului Brăila, în perioada 2004-2009; 
- reabilitarea sistemului de iluminat public local; 
- existenta căilor ferate şii a staţiilorr Dedulesti (Mircea Voda) si Ciresu, halta 
Surdila Greci; 
- existenţa canalelor şi a sistemelor de irigatii; 

 

- lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Cireşu; 
- lipsa sistemelor funcţionale de canalizare şi epurare al apelor uzate; 
- lispa sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale la nivelul micro-zonei; 
- starea tehnică a drumurilor judeţene este apreciată ca fiind proastă; 
- drumurile judeţene şi comunale modernizate în proporţie mică (5,5%), cu o stare 
tehnică considerată în general nesatisfăcătoare; 
- starea tehnică a drumurilor comunale şi săteşti apreciată ca fiind 
necorespunzătoare; 
- lipsa (în majoritatea cazurilor) a trotuarelor şi şanţurilor pluviale (rigolelor); 
- sistemul de gestiune a deşeurilor; 
- nefunctionalitatea sistemului de irigatii, datorata degradarii si uzurii retelelor de 
conducte si a Statiilor de pompare-repompare; 
- starea tehnica a drumurilor de exploatatie agricola; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- Modernizarea infrastructurii de transport, rutiere si feroviare; 
- Construcţia unui aeroport internaţional în zona de dezvoltare Brăila-Galaţi 
prevăzută în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional–Secţiunea I – Reţele de 
transport; 
- Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a unor investiţii în 
domeniul reabilitării si extinderii reţelelor de apă, canalizare si epurare a apelor 
uzată; 
- Extinderea si modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare si 
epurare a apelor uzate răspunde cerinţelor cuprinse în directivele europene; 

 

- Deteriorarea condiţiilor de trai si mediu; 
- Uzura si degradarea reţelelor de drumuri naţionale si judeţene din localităţi; 
- drumurilor comunale riscă să rămână nemodernizate din cauza posibilităţilor 
financiare reduse ale comunelor; 
- Reducerea investiţiilor publice în infrastructură ca urmare a crizei economico-
financiare; 
- risc permanent de degradare a factorilor de mediu, ca urmare a existenţei 
localităţilor (satelor) fără instalaţii centralizate de alimentare cu apă si canalizare; 
- un factor major de presiune asupra mediului îl reprezintă situaţia localităţilor 
care dispun de sistem de alimentare cu apă în sistem centralizat, dar nu au sistem 
de canalizare si epurare al apelor uzate; 
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SERVICII PUBLICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

APL 
- locaţiile de desfăşurarea a activităţii autorităţilor publice locale 
corespunzătoare (reabilitate) în comunele Cireşu şi Mircea Vodă; 
- pregătirea profesională corespunzătoare a personalului de la nivelul 
autorităţilor publice locale; 
- resurse materiale IT existente la nivelul administraţiei publice locale permit 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii; 
- autorităţile publice locale deţin suprafeţe de teren (intravilan şi extravila) 
disponibile pentru investiţii; 
- experienţa administraţiei publice locale în scriere şi implementarea de proiecte 
de finanţare; 
- Deschiderea autoritatilor locale catre incheierea de parteneriate publice si 
private 
 

EDUCAŢIE 
- reabilitarea clădirilor de desfăşurare a procesului de învăţământ; 
- existenţa conexiunilor internet la nivelul unităţilor de învăţământ; 
- Centrul PAPI Mircea Vodă şi Centrul de Informare si Documentare a 
Cetateanului Surdila Greci; 
- existenţa terenurilor de sport la nivelul celor trei UAT şi a unei săli de sport 
moderne (Surdila-Greci); 
- Numărul de elevi care revin la un PC (8,6) este similar cu cel înregistrat la nivelul 
mediului rural judeţean (9,0); 
- starea, în general bună, a clădirilor în care funcţionează cămine culturale (sau 
acceptabilă); 
- program diversificat şi bogat al manifestărilor cultural artistice organizate la 
nivelul celor trei UAT; 

 

APL 
- sediu administrativ necorespunzător în comuna Surdila-Greci; 
- participarea redusă la programe de perfecţionare şi de pregătire a personalului 
de la nivelul administraţiei publice; 
- resurse financiare reduse ale autorităţilor publice locale; 
- lipsa unui sistem informatic şi programe pentru tinerea evidentei si prelucrarea 
datelor referitoare la impozite si taxe, registrul agricol, cadastru, urbanism; 
- necolectarea la timp a taxelor aferente si aparitia, in consecinta, a unor blocaje 
in ceea ce priveste furnizarea serviciului public; 
- personal insuficient în anumite compartimente la nivelul administraţiei publice 
locale; 
- lipsa unor strategii de dezvoltare locală; 
- Lipsa unui plan urbanistic general actualizat si adaptat necesitatilor micro-zonei; 
 

EDUCAŢIE 
- starea proastă a unora dintre clădirilor şcolilor/grădiniţilor; 
- dotările cu materiale didactice corespunzătoare; 
- grupurile sanitare exterioare; 
- unele grădiniţe îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi corpuri de clădire cu şcolile; 
- fluctuaţia personalului didactic; 
- numărul mare al suplinitorilor în rândul cadrelor didactice; 
- populaţie şcolară redusă (Surdila-Greci, sub limita în vigoare pentru funcţionare 
ca unitate cu personalitate juridică); 
- reducerea populaţiei şcolare (preşcolar, primar şi gimnazial) faţă de anul 2003-
2004, mai accentuată decât cea de la nivelul mediului rural judeţean; 
- reducerea importantă a efectivului personalului didactic, contrar evoluţiilor 
înregistrate în mediul rural judeţean; 
- dotările precare/deficitare cu mobilier şi cu echipamente de sonorizare, video  a 
căminelor culturale; 
- nu există biblioteci publice la nivelul tuturor celor trei UAT; 
- insuficienta protejare a siturilor istorice, degradare fizică şi alterare estetică a 
monumentelor memoriale, insuficienta valorificare a monumentelor istorice; 
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SERVICII PUBLICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
- existenţa, în fiecare dintre cele trei UAT-uri, a cabinetelor medicale de familie; 
- existenţa la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila a substaţiei cu program 
discontinuu Cireşu a serviciului judeţean de ambulanţă Brăila; 
- numărul locuitorilor care revin la o farmacie este de 2.743, situaţie mult mai 
favorabilă decât cea înregistrată la nivelul mediului rural din judeţul Brăila unde la 
o farmacie revin 5.251 locuitori; 
- Numărul locuitorilor care revin la un medic de familie este de 2.743, aproximativ 
acelaşi cu cel înregistrat la nivelul mediului rural al judeţului. 
- existenţa în proximitatea micro-zonei a spitalului orăşenesc Făurei; 
- la nivelul UAT componente ale micro-zonei de vest a judeţului sunt organizate şi 
funcţionează funcţionează servicii publice de asistenţă socială care se ocupă cu 
venitul minim garantat, alocatia complementara, ajutorul de incalzire, protectia 
copilului, alte situatii (incedndiu, decese etc.). 
 

 

SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
- numărul locuitorilor care revin la un salariat personal sanitar mediu, de 823 este 
mai ridicat faţă de cel de la nivelul mediului rural al judeţului – 681; 
- dotarea cu echipamente medicale necesare a cabinetelor medicale individuale; 
- lipsa unor puncte medicale autorizate şi amenajate corespunzător în satele 
componente ale comunelor; 
- numărul insuficient al farmaciilor sau a punctelor farmaceutice; 
- lipsa altor servicii medicale (stomatolog etc.); 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 

- finalizarea lucrărilor de modernizarea şi transformare a bazei sportive din 
comuna Ciresu, judeţul Brăila, în baza sportivă multifuncţională model tip I; 
- Programe de finanţare pentru asistenţa socială (POR, programe naţionale); 
- Programe de finanţare pentru sănătate (POR, programe naţionale); 
- Programe de finanţare pentru cultură (POR, Planul Naţional de Restaurare); 
- Programe naţionale de reabilitare, modernizare si dotare a asezămintelor 
culturale, din mediul rural si mic urban; 
- Programe de finanţare pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ (POR, Banca 
Mondială); 
- Legislaţia privind cabinetele medicale si posibilitatea modernizării acestora; 
- Posibilitatea reabilitării dispensarelor medicale comunale prin Programul 
Dezvoltarea prin proiecte a judeţului Brăila. 

 

- Subfinanţare, ca urmare a descentralizării administrative; 
- Suspendarea / întreruperea / diminuarea unor programe naţionale de finanţare 
ca urmare a crizei economice mondiale; 
- Legea sponsorizării nu prevede facilităţi fiscale pentru sponsorii pentru cultură; 
- Accentuarea stării de degradare în care funcţionează o parte din biblioteci; 
- Migraţia specialiştilor (sănătate, educaţie etc.) cu pregătire superioară si medie 
în afara zonei, judeţului, ţării; 
- Accentuarea abandonului şcolar si frecvenţei reduse a elevilor din motive 
financiare si din lipsa perspectivelor pe piaţa muncii; 

 



Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila, 2011-2016 

74 | P a g e  

II.3. IDENTIFICAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE 
 
 
Proiecte/investiţii realizate în 2006-2010 
 
CONSILIUL LOCAL Mircea-Vodă 
Reabilitare Iluminat Public  Buget Local 2008 

Extindere și reabilitare Sediu Primărie  Buget Local  2008-2009 

Reabilitare și extindere dispensar uman bugetul local / CJ 2009 

Reabilitare Gradiniţa Deduleşti  Buget Local  2006 

Reabilitare Şcoala Deduleşti MECI şi Buget Local 2006-2008 

Construcţie și montaj sistem de încalzire termică 
și înfiinţare grup sanitar grădiniţa Mircea Vodă 

MECI si Bugetul Local 2009 

Alimentare cu apă sat Dedulești SAPARD 2005 

Pietruire străzi 2010 Buget Local 2010 

Schimbare învelitoare acoperiș gradiniţa Mircea 
Vodă 

Buget Local 2009 

Reabilitare Cămin Cultural Mircea Vodă Buget Local/Buget CJ 2009 

Împrejmuire gard teren fotbal Deduleşti  Buget Local 2007 

Împrejmuire teren fotbal Mircea-Vodă  Buget Local  2009 

Înfiinţare și amenajare parc Dedulești Buget Local/Buget CJ 2009 

Canalizare in sistem centralizat si statie de 
epurare in localitatile Mircea Vodă si Dedulesti 

OUG 7/2006 2007-2011 

Economia bazata pe cunoastere Guv. + Banca Mondială 2008-2009 

 
CONSILIUL LOCAL Surdila Greci 
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public  

Consiliul local și 
Consiliul Judeţean  

2008 

Alimentarea cu apa a comunei Surdila-Greci, satele 
Surdila-Greci, Bratesu Vechi, Faurei Sat si Horia 

OUG 7/2006  2009 

Consolidare si refunctionalizare scoala cu clasele i-viii 
localitatea surdila-greci, judet braila 

Sursa externa 
nerambursabila 

2005 

Sală de sport, capacitate 150 locuri Fonduri 
guvernamentale 

2010 

Reabilitare Camin Cultural localitatea Faurei Sat Bugetul local 2006 

Reabilitare Camin Cultural localitatea Horia Bugetul local 2006 

Pietruire DC 39 si strazi interioare in satele componente 
ale comunei Surdila Greci 

Bugetul local 2008 

Fantani forate pe pasunile comunei Surdila Greci Bugetul local 2008 

Infiintare Centru de Informare si Documentare 
(reabilitare corp cladire si refunctionalizare) 

Bugetul local 2009 

Infiintare 42 ha pasuni semanate in localitatile Surdila 
Greci si Faurei Sat 

Bugetul local 2009 

Gard imprejmuitor teren de fotbal Faurei Sat  Bugetul local 2010 

Refacerea acoperisului blocului de locuinte din localitatea 
Surdila Greci 

Bugetul local 2010 

 
CONSILIUL LOCAL Cireşu  
Reabilitare Iluminat Public  Buget Local şi CJ 2006-2007 

Extindere și reabilitare Sediu Administrativ Buget Local  2006-2008 

Reabilitare Şcoală cu cls. I-VIII Cireşu MECI şi Buget Local 2010-2011 

Reabilitare Şcoală cu cls. I-VIII Scărlăteşti  MECI şi Buget Local  2010 

Reabilitare Cămin Cultural Cireşu Buget Local/Buget CJ 2008-2009 

Reabilitare drumuri – asfaltări Scărlăteşit Buget Local 2008 

Reabilitare drumuri – împietruiri Batogu Buget Local 2008 

 
PROIECTE TEHNICE DESFĂŞURATE SAU ÎN CURS DE DESFĂȘURARE 
 
CONSILIUL LOCAL Mircea-Vodă 

Canalizare in sistem 
centralizat si statie de 
epurare in localitatile Mircea 
Vodă si Dedulesti 

Ord. 7 + Consiliul Local 2007-2011 

Strategie de dezvoltare 
durabilă a microzonei de 
vest a judeţului Brăila 

PO DCA 2010-2011 

 
CONSILIUL LOCAL Cireşu 
Modernizare, transformare baza 
sportiva com. Ciresu, judetul braila in 
baza sportiva multifunctionala model 
tip 1 

Fonduri 
guvernamentale 
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CONSILIUL LOCAL Surdila Greci 
Construirea unui Asezamant Cultural 
de tip I – Camin Cultural localitatea 
Surdila Greci 

Fonduri 
guvernamentale 

2007 

Reabilitare bloc de locuinţe în 
localitatea Surdila Greci 

Fonduri 
guvernamentale 

 

Modernizare drumuri de legatura DC 
39, DC 42 si strazi interioare in 
localitatile Surdila Greci, Faurei Sat, 
Bratesu Vech si Horia, comuna Surdila 
Greci, judetul Braila 

PNDI 2011 

 
STUDII TEHNICE ELABORATE SAU ÎN CURS DE ELABORARE PENTRU 
REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES 
 
CONSILIUL LOCAL Mircea-Vodă 
Studiu 
Fezabilitate+Proiect 
Tehnic  

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin 
reabilitare parc 

400,000  

Studiu Fezabilitate  Construire Teren de 
sport multifuncţional  

900,000  2010 

Studiu Fezabilitate + 
Proiect Tehnic 

Reabilitare și extindere 
Şcoală Generală cu 
clasele V-VIII Mircea-
Vodă 

1,100,000  2011 

CONSILIUL LOCAL Surdila Greci 
Studiu Fezabilitate  Înfiinţare distribuţie de 

gaze naturale în comuna 
Surdila Greci, judeţul Brăila 

4,724,640 lei  2006 

D.A.L.I. Sistematizare centru civic, 

reabilitare si extindere 

parc in localitatea Surdila 

Greci, judetul Braila 

 2010 

 
CONSILIUL LOCAL Cireşu 
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă 
în satele Cireşu, Batogu, Scarlateşti și 
Vultureşti, Înfiinţare sistem de 
canalizare în satele Cireşu, Batogu, 
Scărlaţeşti 

FEADR / 
Administraţia 
Fondului de 
Mediu 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Partea III 

III.VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITATI, MASURI SI DIRECTII DE 
ACTIUNE 
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„Micro-zona de vest a judeţului Brăila se va dezvolta din punct de vedere economic 

pe baza valorificării superioare a resurselor locale şi va oferi locuitorilor  

condiţii de trai bune, servicii publice moderne şi locuri de muncă decente.” 

III.1. VIZIUNE 
 

Viziunea reprezintă starea viitoare pe care comunitatea doreşte să o atingă 

şi trebuie să beneficieze de adeziunea tuturor membrilor comunităţii, 

astfel încât ea să se identifice cu comunitatea însăşi.  

 

Pe baza unui amplu proces de consultare publică şi prin intermediul 

elaboratorului prezentei strategii, administraţiile publice locale de la 

nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila deţin acum un instrument de 

planificare strategică care va canaliza şi facilita eforturile de dezvoltare 

socio-economică viitoare. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a micro-

zonei de vest a judeţului Brăila 2011-2016 

reflectă viziunea comunităţii asupra 

direcţiilor strategice de urmat în perioada 

următoare pentru atingerea unei situaţii viitoare dorite. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila are 

la bază următoarele principii generale de acţiune: dezvoltarea economică a 

micro-zonei prin valorificarea superioară a resurselor de care dispune şi 

bază a creşterii calităţii vieţii locuitorilor. 

 

Prin prisma acestor principii, dezvoltarea economică a zonei reprezintă 

unul dintre pilonii principali ai dezvoltării comunităţii şi reprezintă totodată 

prioritatea numărul unu. 

 

Obiectivul general al strategiei şi, totodată, misiunea administraţiilor 

publice locale este creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. Atingerea 

acestui obiectiv necesită însă investiţii semnificative în infrastructura 

rutieră, în echiparea tehnico-edilitară, în creşterea calităţii serviciilor 

publice.  Totodată trebuie avut în vedere că realizarea unor investiţii în 

infrastructură şi echiparea edilitară fără dezvoltarea concomitentă a 

economiei locale nu va conduce la o creştere a calităţii vieţii locuitori şi nu 

face decât să amâne rezolvarea problemei locurilor de muncă, a puterii de 

cumpărare a cetăţenilor. Acesta reprezintă motivul pentru care strategia 

se bazează pe abordarea în paralel a celor două dimensiuni ale dezvoltării 

socio-economice. 

 

Valorificarea corespunzătoare a potenţialului natural de care dispune 

micro-zona de vest a judeţului Brăila va reprezenta cheia dezvoltării socio-

economice a zonei. Realizarea şi atragerea de investiţii pentru dezvoltarea 

agriculturii şi industriei procesatoare trebuie să devină centrul 

preocupărilor administraţiei publice locale de la nivelul micro-zonei pentru 

următorii ani. 

 

Prin atragerea investiţiilor se vor crea locuri de muncă, crescând în acest 

fel nivelul de trai al întregii populaţii. Totodată, emigrarea tinerilor în alte 

localităţi va fi stopată, aceştia fiind motivaţi să rămână datorită creşterii 

numărului şi diversităţii locurilor de muncă existente la nivel local.  

 

În final, printr-o dezvoltare economică durabilă, şi ca efect al acesteia, 

administraţia publică locală va putea susţine furnizarea unor servicii 

publice de calitate. 
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III.2. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare durabilă a micro-zonei de 
vest a judeţului Brăila îl reprezintă creşterea continuă a nivelului de trai al 
locuitorilor prin crearea unei comunităţi sustenabile, capabile să 
gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient şi eficace asigurând 
prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost identificate următoarele 
obiective strategice: 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare 
2. Dezvoltarea economiei locale 
3. Îmbunătăţirea serviciilor publice 
4. Creşterea rolului administraţiilor publice locale în dezvoltarea 

socio-economică a comunităţii; 
5. Protecţia mediului 

 
Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare 
O problemă generală a mediului rural prezentă şi la nivelul micro-zonei de 
vest a judeţului Brăila o reprezintă nivelul de dezvoltare al infrastructurii 
edilitare şi de acces. Este vorba de starea tehnică a drumurilor judeţene, 
comunale şi săteşti, existenţa şi acoperirea cu reţele de furnizare a apei 
potabile, sistemul de canalizare şi de tratare a apelor uzate, sistemul de 
furnizare a gazelor naturale. 
 
Existenţa şi starea tehnică a acestor elemente de infrastructură 
influenţează în mod decisiv atât dezvoltarea economică a micro-zonei cât 
şi calitatea vieţii locuitorilor. 
 
Dezvoltarea economiei locale 
Fără dezvoltarea şi crearea unei economii rurale competitive nu se poate 
vorbi de reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 

Lipsa locurilor de muncă şi dependenţa populaţiei de o activitatea 
economică slab productivă – agricultura de subzistenţă, determină un nivel 
scăzut al veniturilor şi al nivelului de trai al locuitori. 
 
Creştere a productivităţii sectorului agro-zootehnic şi diversificarea 
economiei locale va conduce la crearea de noi locuri de muncă, creşterea 
nivelului veniturilor şi dezvoltarea sectorului serviciilor. 
 
Îmbunătăţirea serviciilor publice 
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor micro-zonei este influenţată în mod 
direct de către calitatea serviciilor publice de care aceştia beneficiază. 
Insuficienţa sprijinului financiar, procesul de descentralizare administrativă 
şi nivelul necorespunzător al infrastructurii şi al dotării serviciilor publice de 
sănătate, educaţie, cultură, asistenţă socială etc. afectează capacitatea 
administraţiilor publice de furnizare a acestor servicii la nivel local. 
 
Dezvoltarea capacităţii administrative 
 În actualele condiţii economice este necesară o creştere a rolului 
administraţiilor publice locale în dezvoltarea comunităţilor prin atragerea 
de investiţii nerambursabile, promovarea oportunităţilor locale şi 
atragerea investitorilor. Capacitatea administrativă şi instituţională eficace 
reprezintă cheia bunei guvernări precondiţia elaborării cu succes a 
politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale. 
 
Protecţia mediului 

Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în 
concordanţă cu menţinerea unui echilibru raţional între elementele 
evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural. Astfel, acţiunile 
de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de 
dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a 
periclita accesul generaţiilor viitoare la resursele existente. 
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Îmbunătăţirea 
infrastructurii 

III.3. OBIECTIVE SPECIFICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OObbiieeccttiivv  

ggeenneerraall  

OObbiieeccttiivvee  

ssttrraatteeggiiccee  

OObbiieeccttiivvee  
ssppeecciiffiiccee  

CREŞTEREA CONTINUĂ A NIVELULUI DE TRAI AL LOCUITORILOR 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 

utilităţi 

Dezvoltarea 
economiei 

Îmbunătăţirea 
serviciilor publice 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

Protecţia  
mediului 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 

transport 

Creşterea 
productivităţii 

sectorului 
agrozootehnic 

Diversificarea 
economiei locale 

Atragerea 
investiţiilor/ 
investitorilor 

Îmbunătăţirea 
serviciilor de 
învăţământ şi 

educaţie 

Îmbunătăţirea 
furnizării serviciilor 

de sănătate 

Îmbunătăţirea 
furnizării serviciilor 

sociale 

Dezvoltarea 
facilităţilor turistice 

de agrement 

Revitalizarea 
activităţilor 

culturale 

Îmbunătăţirea capacităţii 
organizaţionale şi 

administrative 

Îmbunătăţirea capacităţii 
de dezvoltare şi de 

implementare proiecte 

Implicarea cetăţenilor şi 
actorilor locali în 
dezvoltarea zonei 

Realizarea lucrări 
de îmbunătăţiri 

funciare 

Îmbunătăţirea 
managementului 
deşeurilor solide 

Protejarea solului, 
apei şi cadrului 

natural 

Utilizare resurse 
energetice 

regenerabile 

Dezvoltarea 
economiei 

Îmbunătăţirea 
serviciilor publice 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

Protecţia  
mediului 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
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III.4. PRIORITĂŢI, MĂSURI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
 
Prioritate: 

Dezvoltarea economică 

2 
 
Prioritate: 

Dezvoltarea infrastructurii 

3 
 
Prioritate: 

Dezvoltarea serviciilor publice 
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Dezvoltarea economică reprezintă principalul element al dezvoltării unei 
comunităţi, fundamentul dezvoltării globale. Practic, activităţile sociale, 
culturale etc., trebuie susţinute din punct de vedere financiar de 
activitatea economică. 

Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să 
ţină cont de avantajele ce derivă din resursele disponibile la nivel local şi 
poziţionarea relativ bună faţă de căile de comunicaţie şi transport. De 
aceea, se va sprijini dezvoltarea şi creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic, dezvoltarea activităţilor de colectare şi prelucrare a 
produselor agrozootehnice şi diversificarea economiei locale.  
  
 Slaba dezvoltare – atractivitate a mediului de afaceri local (exprimată prin 
numărul redus de firme) reclamă luarea de măsuri pentru înlăturarea 
obstacolelor ce înfrânează evoluţia agenţilor economici şi atragerea 
investiţiilor.  

1 
 
 
Direcţia strategică: 

Dezvoltarea economică 

Măsura 1.1 
Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

Această măsură porneşte de la importanţa şi ponderea majoră pe care o are acest sector în economia locală. Se 
urmăreşte valorificare superioară a unei dintre principalele resurse locale, respectiv, terenurile agricole. 

Creşterea competitivităţii agriculturii prin asocierea producătorilor, comasarea terenurilor, introducerea tehnicilor şi 
tehnologiilor moderne, diversificarea culturirlor agricole şi dezvoltarea resurselor umane din domeniu repreprezintă 
principalele acţiuni necesare a fi întreprinse. 

Măsura 1.2 
Diversificarea economiei locale 

La nivelul micro-zonei mediul de afaceri nu este dezvoltat pe măsură potenţialului existent, dezvoltarea şi 
diversificarea acestuia trebuind să constiutuie o prioritate dacă se ţine seama de contribuţia pe care 
microîntreprinderile o au la dezvoltarea economiei, creşterea veniturilor populaţiei şi la îmbunătăţirea nivelului de trai.  

Vor fi susţinute şi sprijinite activităţile din domeniul prelucrării produselor agrozootehnice, serviciilor pentru populaţie 
şi meşteşugurile locale. De asemenea, vor trebui întreprinse acţiuni de dezvoltare a spiritului antreprenorial al 
cetăţenilor. 

De asemenea, la nivelul micro-zonei există o serie de resurse naturale şi antropice care pot fi valorificate prin 
intermediul turismului:  

 Turism de agrement - Lacul Sărat Batogu – complex turistic de agrement şi relaxare; 

 Turism cultural - tradiţiile şi obiceiuri locale - organizarea de concursuri şi festivaluri de muzică şi dansuri 
populare tradiţionale cu specific local;  

 Turism tematic, istoric-cultural şcolar - monumentele comemorative din Mircea Vodă şi Surdila Greci – pot fi 
înscrise într-un circuit turistic judeţean tematic, istoric, cultural, arheologic, şcolar. 

Măsura 1.3  
Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de 
pregătire al forţei de muncă 

Dezvoltarea economică presupune folosirea resurselor umane locale, lipsa de corelare dintre cerere şi oferta de 
muncă constituind o importantă piedică în calea dezvoltării economice.  

În condiţiile creşterii numărului de şomeri la nivel local este necesară o creştere a adaptabilităţii şi pregătirii forţei de 
muncă, pentru a face faţă diversificării economiei locale şi utilizării de noi tehnologii agricultură şi alte domenii. 
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Dezvoltarea infrastructurii trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei 
strategii de dezvoltare locală, cu atât mai mult având în vedere că ea este o 
constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional.  
 

Influenţa semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-
edilitară, de transport şi a serviciilor publice) asupra nivelului de trai al 
locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă rezolvarea problemelor 
existente la nivelul micro-zonei. 
 
Dezvoltarea infrastructurii la nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
are ca direcţii îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor comunale şi săteşti, 
introducere/extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă, 
înfiinţarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate, introducerea 
gazelor naturale etc. şi, indirect, înlăturarea obstacolelor care blochează 
dezvoltarea economică, spaţială şi socială.  

2 
 
 
Direcţia strategică: 

Dezvoltarea infrastructurii 

Măsura 2.1 
Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor micro-zonei de vest a judeţului Brăila implică accesul la utilităţi publice de calitate a 
tuturor locuitorilor săi. De asemenea, existenţa unei infrastructuri de utilităţi publice de calitate reprezintă o 
necesitate pentru dezvoltarea economică a zonei şi pentru atragerea investitorilor. 

Introducerea sistemului de furnizare a apei potabile în comuna Cireşu şi reabilitarea instalaţiilor de tratare şi 
înmagazinare din Mircea Vodă (Deduleşti) reprezintă unele dintre priorităţi. De asemenea, înfiinţarea unui sistem de 
canalizare şi tratare a apelor uzate reprezintă un aspect determinant pentru calitatea vieţii locuitorilor şi creşterea 
atractivităţii pentru investitori. 

Înfiinţarea sistemului de furnizare a gazelor naturale va permite introducerea încălzirii în sistem centralizat în cadrul 
institutuţiilor publice şi un atuu în plus pentru atragerea potenţialilor investitori. 

 

Măsura 2.2 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere şi de acces 

Starea tehnică a drumurilor săteşti şi a celor comunale nu permite valorificarea corespunzătoare a potenţialului de 
dezvoltare şi influenţează negativ calitatea vieţii şi frânează dezvoltarea afacerilor. 

Infrastructura de transport rutier care face legătura dintre localităţile componente şi centrele de comune este 
deficitară în sensul că nu sunt aduse la parametrii corespunzători, astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii 
optime de siguranţă şi confort. 
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Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază 
ale comunităţii şi asigurarea unui echilibru între nevoi şi resurse, 
dezvoltarea serviciilor medicale, sprijinirea cetăţeanului în dezvoltarea 
socio-culturală, îmbunătăţirea relaţiilor comunitare şi oferirea unor 
mijloace de interacţiune între diferite segmente sociale. 

Sunt întâmpinate dificultăţi în ceea ce priveşte sănătatea, educaţia, 
serviciile sociale, serviciul de pază, iluminat public şi alte domenii, motiv 
pentru care includerea dezvoltării serviciilor publice ca domeniu prioritar în 
cadrul strategiei de dezvoltare este absolut necesară.  
 
Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte 
importantă întrucât ele au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii 
vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea serviciilor de sănătate, asistenţă 
socială, educaţie, cultură, siguranţa cetăţeanului, fiind o prioritate pentru 
cele trei comune (Mircea Vodă, Cireşu şi Surdila-Greci) şi pentru micro-zona 
de vest a judeţului Brăila. 

3 
 
 
Direcţia strategică: 

Dezvoltarea serviciilor publice 

Măsura 3.1 
Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
educaţie şi cultură 

Au fost identificate carenţe în dotarea materială a unităţilor de învăţământ; starea tehnică a localurile unde se desfăşoară 
activitatea de învăţământ; personalul didactic insuficient; activitate culturală restrânsă; lipsa infrastructurii pentru desfăşurarea de 
activităţi de culturale; 

Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură presupune, astfel, desfăşurarea unor lucrări de construire/reabilitare a 
clădirilor educaţionale, îmbunătăţirea echipării sălilor de clasă, luarea de măsuri pentru asigurarea necesarului de personal didactic. 
De asemenea, se impune desfăşurarea unor lucrări pentru realizarea infrastructurii pentru activităţi culturale. 

Măsura 3.2 
Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
sănătate 

Sănătatea este o prioritate pentru membrii oricărei comunităţi, reprezentând totodată unul din drepturile fundamentale ale 
acestora. În acest sens, este necesară adoptarea unor măsuri pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate publică 
precum şi atragerea specialiştilor necesari pentru asigurarea unor servicii de calitate. Problemele majore cu care se confruntă 
sistemului de sănătate sunt infrastructura fizică şi dotările specifice, personalul insuficient şi concentrarea unităţilor medicale în 
centrele de comună. 

Măsura 3.3 
Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 

La nivelul micro-zonei de vest a judeţului Brăila serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru copiii singuri 
şi pentru persoanele aflate în dificutlate sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor economice şi scăderea 
nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie reclamă creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor 
sociale şi socio-medicale. 

Măsura 3.4 
Creşterea siguranţei cetăţenilor 

Siguranţa cetăţenilor şi a proprietăţii reprezintă aspecte foarte importante ale calităţii vieţii. Neiluminarea unor sate/zone din 
sate, lipsa unui sistem de pază pe timp de noapte, personalul redus din cadrul posturilor de poliţie locale contribuie la 
scăderea gardului de siguranţă a populaţiei. 

Măsura 3.5 
Dezvoltarea capacităţii administrative 

Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiţia elaborării cu succes a politicilor 
publice şi a implementării strategiei de dezvoltare durabile.  Obiectivul acestei priorităţi este de a contribui la crearea unei 
administraţii publice locale mai eficace şi mai eficiente în beneficiul socio-economic al cetăţenilor micro-zonei. 

Măsura 3.6 
Gestiunea deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului 

Este necesară îmbunătăţirea activităţii de gestionare a deşeurilor, pornind chiar de la conştientizarea populaţiei cu privire la  
utilitatea şi necesitatea colectării selective a deşeurilor. Concomitent, se impune implementarea unui sistem de colectare selectivă 
a deşeurilor. Managementul deşeurilor - colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor – a căpătat o 
importanţă din ce în ce mai mare în contextul dezideratului dezvoltării durabile a societăţii. 
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Direcţia strategică I: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
 
Măsura 1.1. Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic 
Acţiuni 

– sprijinirea asocierii micilor producători agricoli şi transformarea 
gospodăriilor de subzistenţă în exploataţii agricole comerciale, 
orientate către piaţă; 

– creşterea numărului de unităţi din sectorul agricolo prin atragerea 
investitorilor la nivelul micro-zonei; 

– creşterea cantitativă şi calitativă a producţiilor agricole prin 
susţinerea dotării exploataţiilor cu utilaje şi respectarea 
tehnologiilor agricole moderne; 

– dezvoltarea zootehniei prin susţinerea creării de microferme; 
– informarea şi consilierea continuă a agriculturilor cu privire la 

oportunităţile de dezvoltare şi investiţii, subvenţii, existenţa 
programelor de finanţare active; 

– diversificarea producţiei agricole în funcţie de condiţiile oferite de 
mediul natural; 

– dezvoltarea şi îmbunătăţirii infrastructurii de acces la exploataţiile 
agricole; 

– întreţinerea şi îmbunătăţirea calităţii suprafeţelor pentru păşunat; 
– susţinerea înfiinţării unei Organizaţii a Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigat – OUAI la nivelul micro-zonei; 
– susţinerea şi promovarea producătorilor ecologici locali; 
– organizarea de târguri pentru valorificarea produselor locale; 
– parteneriate pentru desfacerea produselor agricole specifice zonei 

pe pieţele unor comunităţi judeţene, regionale şi naţionale; 

Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale 
Acţiuni 

– reabilitarea şi/sau crearea facilităţilor de depozitare a produselor 
agricole locale în vederea valorificării accesibilităţii feroviare şi 
rutiere; 

– sprijinirea dezvoltării serviciilor agricole la nivelul micro-zonei; 
– reactivarea suprafeţelor economice abandonate în urma fostelor 

exploatări industriale şi agricole prin adaptarea infrastructurii şi 
utilităţilor în condiţiile respectării reglementărilor de mediu; 

– asigurarea unor locaţii / spaţii dotate corespunzător din punct de 
vedere al utilităţilor şi uşor accesibile pentru atragerea 
investitorilor în zonă; 

– susţinerea investitorilor pentru valorificarea resurselor locale - 
prelucrarea produselor agricole locale, potenţial eolian, zăcăminte 
de gaze naturale; 

– susţinerea dezvoltării meşteşugurilor tradiţionale (mobilier răchită, 
covoare etc.) ca activităţi care să aducă venituri suplimentare 
locuitorilor; 

– valorificarea potenţialului turistic local prin crearea/îmbunătăţirea 
infrastructurii de acces şi promovarea atracţiiilor turistice locale la 
nivel judeţean şi regional; 

– îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii de informaţionale 
dedicate mediului de afaceri; 

– facilitarea accesului întreprinzătorilor la locali la surse de finanţare 
şi alte resurse necesare prin eliminarea barierelor de comunicare; 

– susţinerea de către administraţia publică locală a iniţiativelor de 
afaceri prin oferirea de facilităţi; 

– îmbunătăţirea accesului la informaţii şi contacte de afaceri a 
companiilor din comună; 

– consolidarea poziţiei micro-zonei de vest a judeţului Brăila ca 
locaţie preferenţială pentru mediul de afaceri prin promovarea 
resurselor, a serviciilor şi produselor locale în rândul potenţialilor 
investitori; 
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Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 
Acţiuni 

– Colaborarea cu instituţiile abilitate privind oferta de locuri de 
muncă din judeţ; 

– Informarea forţei de muncă privind oportunităţile de pe piaţa 
muncii; 

– Colaborarea cu instituţiile abilitate privind oferta de cursuri de 
calificare; 

– Promovarea cursurilor de calificare existente la nivelul instituţiilor 
abilitate; 

– Organizarea/ Găzduirea cursurilor de formare profesională pentru 
forţa de muncă locală; 

 

Direcţia strategică II: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

 
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 
Acţiuni 

– Înfiinţarea reţelei centralizate de furnizare a apei potabile în 
localităţile/satele unde nu există; 

– Modernizarea şi/sau extinderea reţelei de furnizare a apei potabile 
acolo unde se impune; 

– Realizarea sistemului centralizat de colectare şi tratare a apelor 
uzate; 

– Modernizarea reţelei de furnizare a energiei electrice; 
– Realizarea reţelelor de gaze naturale – evaluare oportunitate; 
– Crearea reţelei de canale pluviale; 

 
Măsura 2.2. – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de 
acces 
Acţiuni 

– Modernizarea şi reabilitarea drumurilor comunale astfel încât să 
corespundă cerinţelor de trafic; 

– Modernizarea drumurilor săteşti (asfaltare/pietruire); 

– Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei 
acolo unde nu există; 

– Crearea/Modernizarea infrastructurii de acces către zone/locaţii cu 
potenţial economic/turistic; 

 
Direcţia strategică: DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE 
 
Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură 
Acţiuni 

– Modernizarea/reabilitarea şcolilor/grădiniţelor şi în special a 
anexelor acestora (terenuri sport, grupuri sanitare etc.) în acord cu 
evoluţia cifrelor de scolarizare; 

– Dotarea unităţilor de învăţământ cu materiale specifice şi 
echipamente; 

– Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor 
educaţionale şi de cultură; 

– Dezvoltarea activităţilor de tip after-school; 
– Reabilitarea/Modernizarea (grupuri sanitare etc.) şi dotarea 

căminelor culturale cu mobilier şi echipamente audio-video; 
– Modernizare şi dotarea bibliotecilor comunale; 
– Promovarea talentelor locale prin susţinerea activităţilor culturale 

(ansambluri, formaţii, evenimente culturale etc.); 
– Organizarea de evenimente educative şi cultural artistice pentru 

elevi; 
 
Măsura 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 
Acţiuni 

– Modernizarea şi dotarea spaţiilor de furnizare a serviciilor medicale 
(puncte sanitare, cabinete medicale etc.); 

– Colaborarea cu asociaţiile din domeniul medical şi social pentru 
derularea de programe sanitare; 

– Atragerea personalului calificat în domeniul sanitar în comună; 
– Sprijinirea înfiinţării de farmacii acolo un se impune; 
– Sprijinirea dezvoltării serviciilor medicale la nivelul micro-zonei 

(cabinet stomatologic etc.); 
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Măsura 3.3. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 
Acţiuni 

– Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate beneficiarilor de la 
nivelul micro-zonei; 

– Realizarea de parteneriate cu ONG din domeniul protecţiei sociale 
pentru dezvoltarea serviciilor oferite categoriilor de persoane 
aflate în dificultate; 

– Centru multifuncţional pentru vârstnici; 
– Centru socio-medical pentru persoane cu dizabilităţi; 
– Construirea/înfiinţarea de locuinţe sociale; 

 
Măsura 3.4. Creşterea siguranţei cetăţenilor 
Acţiuni 

– Extinderea reţelei de iluminat public; 
– Dotarea instituţiilor publice cu sisteme electronice de alarmare; 
– Înfiinţarea serviciilor de poliţie locală; 
– Acţiuni comune de pregătire a S.V.S.U. din cele trei comune; 

 
Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 
Acţiuni 

– Modernizare/construirea de noi spaţii pentru desfăşurarea 
activităţii administraţiei publice locale; 

– Dotarea cu echipamente şi tehnică IT&C a administraţiilor publice 
locale; 

– Serviciu electronic de evidenţă persoanei; 
– Implementarea unui sistem informatic pentru eficientizarea 

activităţii adminstraţiilor publice locale; 
– Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din 

Uniunea Europeană în scopul adoptării modelelor de bună 
practică; 

– Instruirea funcţionarilor publici în domenii relevante pentru 
administraţia publică; 

– Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării dintre adminstraţiilor 
publice locale cu administraţia şi instituţiile judeţene; 

– Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării cu cetăţenii, mediul de 
afaceri etc. 

 
Măsura 3.6. Gestiunea deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
Acţiuni 

– Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor; 
– Campanii de conştientizare şi educare a populaţiei cu privire la 

colectarea selectivă a deşeurilor; 
– Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a 

soluţiilor optime privind managementul deşeurilor; 
– Crearea facilităţilor pentru colectarea şi stocarea deşeurilor organice; 
– Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile; 
– Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 

sprijinirea managementului ariilor protejate; 
– Împăduriri ale suprafeţelor supuse riscului de eroziune; 
– Înfiinţarea şi reabilitarea spaţiilor verzi de pe teritoriul celor trei 

comune; 
– Îmbunătăţirea eficienţei energetice a instituţiilor publice; 
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III.5. PROIECTE DE INVESTIŢII 
 

Lista proiectelor necesare la nivelul micro-zonei 
În urma studiulu de identificare şi selecţie a proiectelor prioritare au fost culese de la nivelul administraţiilor publice locale informaţii cu privire la proiectele de 
investiţii finanţate/implementate, în curs de implementare precum şi cu privire la proiectele ce se doresc a fi implementate la nivel local. Pe baza acestor 
informaţii a fost elaborată o listă de proiecte care vor contribui la dezvoltarea socio-economică a micro-zonei. 
 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
 

Măsura 1.1. Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic 
P1.1.1. Program de modernizarea a infrastructurii agricole prin reabilitarea 
drumurilor agricole de exploataţie; 
P1.1.2. Centru de consultanţă agricolă de specialitate; 
P1.2.3. Înfiinţarea unei Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii; 
P1.1.4. Program de îmbunătăţire a calităţii păşunilor; 
P1.1.5. Valorificarea resurselor locale prin parteneriate de tip public-privat 
(ferme piscicole, microferme zootehnice, sere etc.); 

 

Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale 
P1.2.1. Centru de informare şi consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor 
locale; 
P1.2.2. Reactivarea suprafeţelor economice prin adaptarea infrastructurii şi 
utilităţilor (colectare-depozitare-prelucrare produse agrozootehnice; 
servicii pentru agricultură); 
P1.2.3. Valorificarea resurselor energetice locale – zăcăminte de gaze 
naturale şi potenţial eolian; 
P1.2.4. Centru de agrement şi recreere Lacul Sărat Batogu; 
P1.2.5. Promovarea atracţiilor turistice locale turism cultural-educativ; 
P1.2.6. Plan de atragere a investiţiilor/investitorilor; 

 

Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 

P1.3.1. Organizarea/Găzduirea cursurilor de formare profesională pentru 
forţa de muncă locală; 
P1.3.2. Informarea forţei de muncă locale cu privire la oportunităţile de 
angajare şi/sau formare profesionale existente la nivel judeţean – punct de 
orientare profesională; 

 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

P2.1.1. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Cireşu, Batogu , 
Scărlăteşti şi Vultureni, înfiinţare sistem de canalizare în localităţile Cireşu, 
Batogu şi Scărlăteşti; 
P2.1.2. Canalizare în sistem centralizat şi staţie de epurare în localităţile 
Mircea Vodă şi Deduleşti; 
P2.1.3. Înfiinţare sistem de canalizare la nivelul comunei Surdila Greci; 
P2.1.4. Racordarea micro-zonei (cele trei unităţi administrativ teritoriale) la 
reţeau de gaz metan; 
P2.1.5. Modernizarea reţelelor electrice la nivelul localităţilor comp0nente 
ale micro-zonei; 
P2.1.6. Extindere reţea de canalizare în comuna Mircea Vodă; 

 
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 

P2.2.1. Sistematizare centru civic şi asfaltare străzi în localităţile Scărlăteşti 
şi Cireşu , comuna Cireşu, judeţul Brăila; 
P2.2.2. Modernizare drumuri de legăturǎ D.C. 39, D.C. 42 şi strǎzi interioare 
în localităţile Surdila Greci, Fǎurei -Sat, Brateşu -Vechi şi Horia; 
P2.2.3. Modernizare – asfaltare DC 38, comuna Mircea Vodă; 
P2.2.4. Reabilitare şi întreţinere drumuri interioare, inclusiv construire 
şanţuri dalate şi trotuare de-a lungul acestora la nivelul microzonei; 
P2.2.5. Construire/modernizare drumuri de acces către locaţii cu potenţial 
economic – drum legătură DN2B – Lacul Sărat Batogu; 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE 
 
Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie, cultură şi 
sport 
Aşezăminte culturale 

P3.1.1. Construirea unui Aşezământ Cultural tip I – Cămin Cultural Surdila 
Greci; 
P3.1.2. Reabilitarea căminelor culturale din Horia (Surdila Greci), Făurei-Sat 
(Surdila-Greci) şi Batogu (Cireşu); 
P3.1.3. Modernizarea Căminului Cultural din Mircea Vodă 
P3.1.4. Dotarea cu mobilier şi echipamente audio-video a Căminelor 
culturale; 
P3.1.5. Amenajarea fostului sediu al Bibliotecii Surdila Greci; 
P3.1.6. Dotarea bibliotecii Mircea Vodă cu echipamente IT, acces la internet; 

 
Sistemul de învăţământ 

P3.1.8. Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Scărlăteşti; 
P3.1.9. Reabilitare şi extindere locaţie Şcoala Generală cls. I-VIII Mircea 
Vodă 
P3.1.10. Reabilitare şi utilităţi Şcoala Horia 
P3.1.11. Reabilitare şi utilităţi Şcoala Făurei Sat 
P3.1.12. Reabilitare şi utilităţi Grădiniţa cu program normal Surdila Greci 
P3.1.13. Reablitare şi utilităţi Şcoala Surdila Greci; 
P3.1.14.Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi materiale 
didactice; 

 
Infrastructura sportivă 

P3.1.15. Modernizarea şi transformarea bazei sportive vechi în bază sportivă 
multifuncţională model Tip I, Cireşu; 
P3.1.16. Lucrări de construcţie bază sportivă Mircea Vodă; 

Manifestări cultural-artistice şi sportive 
P3.1.17. Promovarea valorilor culturale prin organizarea organizarea de 
concursuri şi festivaluri de muzică şi dansuri populare tradiţionale 
(Festivalul Floriilor, Tradiţia Paparudei, a Caloianului); 
P3.1.18. Înfiinţarea unui ansamblu de cântece şi dansuri populare cu specific 
zonal şi organizarea de evenimente cultural artistice; 
P3.1.19. Organizarea de activităţi (sportive) extraşcolare pentru elevii de la 
nivelul micro-zonei; 

 
Măsura 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

P3.2.1. Reabilitarea şi dotarea dispensarului medical Cireşu; 
P3.2.2. Construirea unui sediu pentru Dispensarul uman şi veterinar Surdila-
Greci; dotarea cu utilităţi, mobilier şi echipamente de specialitate; 
P3.2.3. Atragerea specialiştilor în mediul rural - Construire case pentru 
specialişti - prin Programul „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru 
specialişti”; 
P3.2.4. Susţinerea înfiinţării de puncte farmaceutice în satele componente; 
P3.2.5. Campanii de informare a populaţiei privind reguli de igienă şi 
modalităţile de combatere şi prevenire bolilor; 

 
Măsura 3.3. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 
 

P3.3.1. Centru multifuncţional pentru persoanele vârstnice – Mircea Vodă; 
P3.3.2. Centru socio-medical pentru persoane cu dizabilităţi - Cireşu; 
P3.3.3. Reabilitare clădiri rezidenţiale colective, Surdila Greci; 
P3.3.4. Reabilitarea termică a clădiri rezidenţiale colective, Cireşu şi 
transformarea lor în locuinţe sociale; 

 
Măsura 3.4. Creşterea siguranţei cetăţenilor 
 

P3.4.1. Extinderea reţelei de iluminat public; 
P3.4.2. Dotarea instituţiilor publice cu sisteme electronice de alarmare; 
P3.4.3. Înfiinţarea serviciilor de Poliţie Locală; 
P3.4.4. Dotare cu utilaje şi echipamente a S.V.S.U.; 
P3.4.5. Acţiuni comune de pregătire a S.V.S.U. din cele trei comune; 
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Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 
 

P3.5.1. Executarea/Reactualizarea Planurilor de Urbanism Generale; 
P3.5.2. Construirea unui nou sediu adminstrativ în Surdila-Greci; 
P3.5.3. Introducerea serviciului electronic de evidenţă a persoanei; 
P3.5.4. Program de instruire a funcţionarilor publici în domenii relevante 
pentru adminstraţia publică; 

 
Măsura 3.6. Gestiunea deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
 

P3.6.1. Îmbunătăţirea calităţii mediului prin modernizarea de spaţii verzi în 
comuna Mircea Vodă, modernizarea parc comunal; 
P3.6.2. Reabilitare şi extindere parc în localitatea Surdila Greci prin 
realizarea de spaţii verzi, amenajări alei şi dotare cu mobilier specific; 
P3.6.3. Realizarea sistemelor de încălzire din surse de energie regenerabilă 
pentru instituţiile publice, instituţii de învăţământ etc; 
P3.6.4. Înfiinţarea de păduri; 
P3.6.5. Realizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi 
implementarea măsurilor prevăzute în planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor la nivelul micro-zonei; 
P3.6.6. Construirea de platforme de compostare a deşeurilor 
biodegradabile (agricole şi animaliere); 
P3.6.7. Iniţierea şi susţinerea de campanii de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor cu privire la protecţia mediului 
P3.6.8. Înfiinţare de parcuri cu centrale eoliene în vederea producerii 
energiei electrice din surse regenerabile; 

Ierarhizarea proiectelor 
 
Ierarhizarea proiectelor de investiţii se va realiza de către un comitet de 
monitorizare a implementării Strategiei care va fi organizat de către cele 
trei administraţii publice locale. Prin coordonarea elaboratorului Strategiei, 
în acest scop s-a desfăşurat câte un atelier de lucru la nivelul fiecăreia 
dintre cele trei unităţi administrativ teritoriale de la nivelul micro-zonei. 
 
Stabilirea criteriilor pentru ierarhizarea proiectelor s-a realizat avându-se în 
vedere obiectivele strategice, resursele financiare etc. Astfel, s-au stabilit 
următoarele criterii de ierarhizare a proiectelor de investiţii: 

a. contribuţia la dezvoltarea economică a micro-zonei; 
b. contribuţia la creşterea nivelului de trai 
c. contribuţia la menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; 

 
Următoara etapă a constat în acordarea ponderilor pentru criteriile de 
ierarhizare a proiectelor: criteriul I = 40%, criteriul II = 40% şi criteriul III = 
20%. 
 
Pentru fiecare dintre proiectele cuprinse în lista de investiţii va fi acordat 
un punctaj cuprins între 1 şi 100. 
 
Scorul final obţinut de fiecare dintre proiectele de investiţii va permite o 
ierarhizare a acestora. 
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Fişe proiecte 
 

Proiect: P2.1.1. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Cireşu, 
Batogu, Scărlăteşti şi Vultureni, înfiinţare sistem de canalizare în 
localităţile Cireşu, Batogu şi Scărlăteşti 
 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 
 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi publice prin înfiinţarea serviciilor 
de alimentare cu apă şi canalizare, în vederea creşterii nivelului de trai a 
locuitorilor localităţii Cireşu şi protecţia mediului înconjurător 
 

Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi publice prin înfiinţarea reţelelor de 
alimentare cu apă si canalizare, în vederea creşterii nivelului de trai în 
comuna Cireşu 
 

Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu (echivalent) 

 Administraţia Fondului de Mediu 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Buget de stat 

 Buget Local 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Operator regional de apă – canal 
 
Programarea proiectului 

 2012-2015 

 
 

Proiect: P2.1.3. Înfiinţare sistem de canalizare la nivelul comunei Surdila 
Greci 
 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 
 
Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă uzată, prin 
asigurarea serviciilor de canalizare şi statie de epurare, în vederea cresterii 
nivelului de trai şi respectarea implementării acquisului comunitar în acest 
domeniu 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi publice prin înfiinţarea reţelei de 
canalizare, în vederea creşterii nivelului de trai a locuitorilor comunei 
Surdila-Greci 
 
Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu (echivalent) 

 Administraţia Fondului de Mediu 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Buget de stat 

 Buget Local 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Operator regional de apă – canal 
 
Programarea proiectului 

 2012-2015 
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Proiect: P2.2.1. Sistematizare centru civic şi asfaltare străzi în localităţile 
Scărlăteşti şi Cireşu , comuna Cireşu, judeţul Brăila 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 
Scopul proiectului 
Punerea în valoare şi cresterea potenţialului economic şi social; creşterea 
siguranţei circulaţiei cetăţenilor; 
 
Obiectivele proiectului 
Creşterea accesibilităţii localităţilor; îmbunătăţirea aspectului general; 
creşterea atractivităţii pentru desfăşurarea activităţilor economice; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Buget de stat 

 Buget Local 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2014-2016 

 

Proiect: P2.2.2. Modernizare drumuri de legăturǎ D.C. 39, D.C. 42 şi strǎzi 
interioare în localităţile Surdila Greci, Fǎurei-Sat, Brateşu -Vechi şi Horia , 
comuna Surdila Greci, judeţul Brǎila; 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 
Scopul proiectului 
Punerea în valoare şi cresterea potenţialului economic şi social; creşterea 
siguranţei circulaţiei cetăţenilor; 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport, reducerea timpului şi costurilor de 
trasport marfă şi călători; facilitarea accesului populaţiei la obiectivele 
importante din comuna şi localităţi; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Buget de stat 

 Buget Local 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent)  

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2012-2015 
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Proiect: P2.2.3. Modernizare – asfaltare DC 38, comuna Mircea Vodă 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 
Scopul proiectului 
Punerea în valoare şi cresterea potenţialului economic şi social; creşterea 
siguranţei circulaţiei cetăţenilor; 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport, reducerea timpului şi costurilor de 
trasport marfă şi călători; facilitarea accesului populaţiei la obiectivele 
importante din comună; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Buget de stat 

 Buget Local 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2012-2015 

 
Proiect: P2.2.5. Construire/modernizare drumuri de acces către locaţii cu 
potenţial economic – drum legătură DN2B – Lacul Sărat Batogu; 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea infrastructurii 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 
Scopul proiectului 
Valorificarea şi creşterea potenţialului economic al resurselor l0cale 
 
Obiectivele proiectului 
Valorificarea economică a potenţialului economic şi turistic al lacului Sărat 
Batogu; creşterea atractivităţii locaţiei prin asigurarea unei accesibilităţi 
crescute; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Buget de stat 

 Bugete Locale 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2015-2016 
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Proiect P1.1.4. Program de îmbunătăţire a calităţii păşunilor 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

 
Scopul proiectului 
Creşterea potenţialului zootehnic al micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Valorificarea economică superioară a păşunilor prin curăţarea, 
supraînsămânţarea şi aplicarea de îngrăşăminte 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Mediul de afaceri local 
 
Programarea proiectului 

 2012-2013 
 

 
Proiect P1.1.1. Program de modernizarea a infrastructurii agricole prin 
reabilitarea drumurilor agricole de exploataţie 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

 
Scopul proiectului 
Creşterea potenţialului economic al micro-zonei prin valorificarea 
terenurilor agricole 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea accesului la exploataţiile agricole; creşterea producţiei 
agricole vegetale; diminuarea ponderii terenurilor agricole nevalorificate 
corespunzător. 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Mediul de afaceri local 

 Organizaţii ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole 
 
Programarea proiectului 

 2013-2014 
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Proiect P1.1.2. Centru de consultanţă agricolă de specialitate 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONEI 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

 
Scopul proiectului 
Sprijinirea dezvoltării sectorului agrozootehnic de la nivelul micro-zonei 
prin oferirea de consultanţă pentru creşterea productivităţii 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea accesului la servicii de consultanţă şi informaţii pentru 
producătorii agricoli 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Mediul de afaceri local 

 Camera Agricolă Judeţeană Brăila 

 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2013-2014 

 
Proiect P1.2.3. Înfiinţarea unei Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigaţii - OUAI; 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

 
Scopul proiectului 
Creşterea productivităţii sectorului agricol prin irigarea culturilor agricole 
 
Obiectivele proiectului 
Încurajarea înfiinţării unei Organizaţii a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
în vederea creşterii producţiilor obţinute prin utilizarea irigaţiilor în 
agricultură 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Societăţi agricole şi alte forme de asociere din agricultură 

 Camera Agricolă Judeţeană Brăila 

 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila 
 
Programarea proiectului 

 2012-2013 
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Proiect P1.2.1. Centru de informare şi consultanţă pentru dezvoltarea 
afacerilor locale 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Diversificarea economiei locale 
 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare a unităţilor economice locale şi 
crearea unor noi prin facilitarea accesului la informaţiile necesare pentru 
investiţii şi parteneriat 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea accesului la servicii de consultanţă pentru iniţierea şi 
dezvoltarea afacerilor; diversificarea economiei rurale; îmbunătăţirea 
comunicării între antreprenorii locali; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(sau echivalent); 

 Programul Operaţional Regional (sau echivalent); 

 Bugete Locale 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila-Greci 

 Mediul de afaceri local 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila 

 Furnizori de servicii de consultanţă 

  
Programarea proiectului 

 2013-2014 

 
Proiect P1.2.4. Centru de agrement şi recreere Lacul Sărat Batogu 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Dezvoltarea facilităţilor turistice de agrement 
 

Scopul proiectului 
Valorificarea potenţialului socio-economic existent prin dezvoltarea 
activităţilor turistice care să contribuie la creşterea numărului de locuri de 
muncă şi a veniturilor alternative 
 
Obiectivele proiectului 
Amenajarea Lacului Sărat Batogu pentru desfăşurarea activităţilor de 
agrement (pescuit sportiv etc.) şi susţinerea dezvoltării activităţilor 
turistice de agrement 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Programul Operaţional Regional (sau echivalent); 

 Parteneriat Public Privat 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Mediul de afaceri local şi investitori 
 

Programarea proiectului 

 2015-2016 
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Proiect P1.2.2. Reactivarea suprafeţelor economice prin adaptarea 
infrastructurii şi utilităţilor (colectare-depozitare-prelucrare produse 
agrozootehnice; servicii pentru agricultură) 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Atragerea investiţiilor/ investitorilor 
 

Scopul proiectului 
Creşterea volumului investiţiilor private pentru dezvoltarea economică 
locală şi crearea de noi locuri de muncă 
 
Obiectivele proiectului 
sprijinirea sectorului IMM local; dezvoltarea activităţilor industriale; 
crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii micro-zonei;  valorificarea 
resurselor naturale prin prelucrarea pe plan local a produselor agricole din 
zonă; creşterea atractivităţii economice a micro-zonei 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Surse de finanţare rambursabile 

 Surse de finanţare nerambursabile 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Mediul de afaceri local şi investitori 
 

Programarea proiectului 

 2014-2016 

 
Proiect P1.2.6. Plan de atragere a investiţiilor/investitorilor 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Atragerea investiţiilor/ investitorilor 
 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea economică locală prin atragerea de investiţii de capital pentru 
valorificarea resurselor locale 
 
Obiectivele proiectului 
Identificarea şi inventarierea oportunităţilor de afaceri oferite de micro-
zona de vest a judeţului Brăila; promovarea oportunităţilor locale de 
dezvoltare a afacerilor; stimularea investiţiilor la nivelul micro-zonei; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Surse de finanţare rambursabile 

 Surse de finanţare nerambursabile 

 Fonduri europene 
 
Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Brăila 

 Mediul de afaceri local şi investitori 
 

Programarea proiectului 

 2014-2015 
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Proiect P1.3.1. Organizarea/Găzduirea cursurilor de formare profesională 
pentru forţa de muncă locală 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea economiei 

 Obiectiv specific: Atragerea investiţiilor/ investitorilor 
 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea competenţelor profesionale în scopul creşterii adaptabilităţii 
forţei de muncă la cerinţele mediului de lucru din întreprinderi, instituţii 
 
Obiectivele proiectului 
Creşterea atractivităţii economice a zonei datorită existenţei unei forţe de 
muncă bine pregătite; creşterea numărului salariaţilor şi nivelului 
veniturilor la nivelul micro-zonei; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliele Locale Mircea Vodă, Cireşu şi Surdila Greci 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă, publici si privaţi, acreditaţi; 

 Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi 
Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială; 

 Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi; 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 

Proiect P3.1.1. Construirea unui Aşezământ Cultural tip I – Cămin Cultural 
Surdila Greci 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Revitalizarea activităţilor culturale 
 

Scopul proiectului 
Protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale 
 
Obiectivele proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii culturale în sprijinul dezvoltării socio-
economice, turism durabil şi îmbunătăţirea atractivităţii zonale; 
îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite locuitorilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2012-2013 
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Proiect P3.1.4. Dotarea cu mobilier şi echipamente audio-video a 
Căminelor culturale 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Revitalizarea activităţilor culturale 
 

Scopul proiectului 
Protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale 
 
Obiectivele proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii culturale în sprijinul dezvoltării socio-
economice, turism durabil şi îmbunătăţirea atractivităţii zonale; 
îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite locuitorilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2012-2014 

 

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale şi a bibliotecilor 

P3.1.2, P3.1.3, P3.1.5, P3.1.6 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Revitalizarea activităţilor culturale 
 

Scopul proiectului 
Protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale 
 
Obiectivele proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii culturale în sprijinul dezvoltării socio-
economice, turism durabil şi îmbunătăţirea atractivităţii zonale; 
îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite locuitorilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2012-2014 
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Proiect: Consolidare, reabilitare, modernizare şi extindere şcoli generale 

şi grădiniţe (P3.1.8, P3.1.9, P3.1.10, P3.1.11, P3.1.12, P3.1.13) 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea serviciilor de învăţământ şi 
educaţie 

 

Scopul proiectului 
Creşterea calităţii procesului de învăţământ la nivelul micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea accesului populaţiei şcolare la o infrastructura educatională 
de calitate, la standarde europene; reabilitarea infrastructurii educaţionale; 
extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Programul Operaţional Regional (echivalent) 

 Fonduri guvernamentale (Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului) prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2011-2014 

Proiect P3.1.14. Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi 

materiale didactice 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea serviciilor de învăţământ şi 
educaţie 

 

Scopul proiectului 
Creşterea calităţii procesului de învăţământ la nivelul micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea accesului populaţiei şcolare la servicii educationale de 
calitate, la standarde europene; dotarea cu materiale didactice a unităţilor 
de învăţământ. 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Fonduri guvernamentale (Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului) prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 
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P3.1.16. Lucrări de construcţie bază sportivă Mircea Vodă 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea serviciilor de învăţământ şi 
educaţie 

 

Scopul proiectului 
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor micro-zonei prin crearea de facilităţi 
moderne de practicare a sporturilor 
 
Obiectivele proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă garantarea accesului la 
facilităţi moderne de practicare a sporturilor, în acord cu principiile, 
normele si standardele europene 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Programul Operaţional Regional (echivalent) 

 PNDR (realocări şi/sau echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 
 

Programarea proiectului 

 2015-2016 
 

 

P3.1.17. Promovarea valorilor culturale prin organizarea organizarea de 

concursuri şi festivaluri de muzică şi dansuri populare tradiţionale  

P3.1.18. Înfiinţarea unui ansamblu de cântece şi dansuri populare cu 

specific zonal şi organizarea de evenimente cultural artistice; 

P3.1.19. Organizarea de activităţi (sportive) extraşcolare pentru elevii de 

la nivelul micro-zonei; 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Revitalizarea activităţilor culturale 
 

Scopul proiectului 
Protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale 
 
Obiectivele proiectului 
Promovarea activităţilor culturale în sprijinul dezvoltării socio-economice, 
turism durabil şi îmbunătăţirea atractivităţii zonale; îmbunătăţirea 
serviciilor culturale oferite locuitorilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget Consiliul Judeţean Brăila 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliile Locale Surdila Greci, Cireşu şi Mircea Vodă 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 ONG-uri 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 
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P3.2.1. Reabilitarea şi dotarea dispensarului medical Cireşu; 
P3.2.2. Construirea unui sediu pentru Dispensarul uman şi veterinar 

Surdila-Greci; dotarea cu utilităţi, mobilier şi echipamente de specialitate 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor de sănătate 
 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţie de la nivelul 
micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, existente la nivelul 
micro-zonei, ceea ce va crea posibilitatea acordării de servicii de sănătate 
calitativ superioare celor existente; Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea la 
standarde europene a serviciilor medicale 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Bugetul judeţean 

 Fonduri rambursabile 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2013-2016 

P3.2.5. Campanii de informare a populaţiei privind reguli de igienă şi 

modalităţile de combatere şi prevenire a bolilor 

 

ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor de sănătate 
 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie de la nivelul micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de 
informare şi constientizare a populaţiei cu privire la reguli de prevenire şi 
combatere a afecţiunilor medicale 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 
 Programul Operaţional România – Republica Moldova - Ucraina, 

Axa Prioritară 3 Promovarea acţiunilor people-to-people, Măsura 
3.2 Schimburi educaţionale, sociale şi culturale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 
 

Programarea proiectului 

 2012-2013 
 



Viziune, Obiective, Priorităţi, Măsuri, Plan acţiuni 

103 | P a g e  

 
P3.3.1. Centru multifuncţional pentru persoanele vârstnice 
P3.3.2. Centru socio-medical pentru persoane cu dizabilităţi/copii 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 
 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea climatului social prin prevenirea apariţiei cazurilor de 
excluziune socială la nivelul micro-zonei 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate 
persoanelor aflate în dificultate şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la 
astfel de servicii; Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor aflate în 
risc social prin furnizarea de servicii sociale de calitate 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 Programul Operaţional Regional (sau echivalent) 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliile locale Cireşu, Mircea Vodă şi Surdila Greci 

 Consiliul Judeţean Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială si 
Protecţia Copilului Brăila 

 Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat 
 

Programarea proiectului 

 2013-2016 

 
P3.4.1. Extinderea reţelei de iluminat public 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 
 

Scopul proiectului 
Creşterea siguranţei populaţie 
 
Obiectivele proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea condiţiilor privind 
dezvoltarea economiei municipiului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Fonduri guvernamentale prin programe naţionale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Locale Cireşu 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local  Surdila Greci 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 
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P3.4.4. Dotare cu utilaje şi echipamente a S.V.S.U 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Îmbunătăţirea serviciilor publice 
 

Scopul proiectului 
Creşterea siguranţei populaţie în situaţii de urgenţă 
 
Obiectivele proiectului 
Creşterea eficienţei în intervenţiile în situaţiile de urgenţă prin 
îmbunătăţirea dotărilor tehnice; scăderea impactului negativ al situaţiilor 
de risc asupra mediului; reducerea pagubelor financiare şi materiale şi a 
pierderilor umane pe parcursul intervenţiilor 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Programul Operaţional Regional (echivalent) 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Locale Cireşu 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local  Surdila Greci 
 

Programarea proiectului 

 2013-2014 

 
P3.5.2. Construirea unui nou sediu adminstrativ în Surdila-Greci 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea capacităţii administrative 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale şi 
administrative 

 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea capacităţii Primăriei Surdila Greci de a îndeplini atribuţiile 
sale specifice 
 
Obiectivele proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii pentru îmbunătăţirea mediului de desfăsurare a 
activităţilor administrative şi a serviciilor oferite către populaţie 
 
Surse de finanţare posibile 

 Buget Local 

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local  Surdila Greci 
 

Programarea proiectului 

 2014-2016 
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P3.5.4. Program de instruire a funcţionarilor publici în domenii relevante 

pentru adminstraţia publică 

 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea capacităţii administrative 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare şi de 
implementare proiecte 

 

Scopul proiectului 
Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul 
socio-economic al locuitorilor 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătăţirea capacităţii de formulare de politici publice locale eficiente; 
creşterea gradului de instruire a funcţionarilor publici în domeniul 
achiziţiilor publice, managementului proiectelor, etc.; Dezvoltarea 
competenţelor lingvistice a funcţionarilor publici; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Programul Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii Administrative (sau 
echivalent) 

 Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (sau 
echivalent) 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Local  Surdila Greci 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 

 

P3.6.1. Îmbunătăţirea calităţii mediului prin modernizarea de spaţii verzi 

în comuna Mircea Vodă, modernizarea parc comunal 

P3.6.2. Reabilitare şi extindere parc în localitatea Surdila Greci prin 
realizarea de spaţii verzi, amenajări alei şi dotare cu mobilier specific 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Protecţia mediului 

 Obiectiv specific: Protejarea solului, apei şi cadrului natural 
 

Scopul proiectului 
Cresterea calităţii mediului şi a vieţii locuitorilor microzonei 
 
Obiectivele proiectului 
Creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi amenajate; diversificarea 
posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
 
Surse de finanţare posibile 

 Bugete Locale 

 Administraţia Fondului de Mediu 

 Alte surse 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local  Surdila Greci 
 

Programarea proiectului 

 2013-2015 
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P3.6.3. Realizarea sistemelor de încălzire din surse de energie 
regenerabilă pentru instituţiile publice, instituţii de învăţământ etc; 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Protecţia mediului 

 Obiectiv specific: Utilizare resurse energetice regenerabile 
 

Scopul proiectului 
Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie, utilizând surse 
alternative de producere a energiei 
 
Obiectivele proiectului 
Diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi 
infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică;  Reducerea 
consumului de energie electrică al instituţiilor de la nivelul micro-zonei; 
Protecţia mediului prin utilizarea unor surse de energie verde în cadrul 
instituţiilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” 

 Alte fonduri  

 Bugete Locale 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 
 

Programarea proiectului 

 2013-2016 

 
P3.6.4. Înfiinţarea de păduri/extinderea zonelor cu vegetaţie forestieră 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Protecţia mediului 

 Obiectiv specific: Realizarea lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 

Scopul proiectului 
Creşterea potenţialului economic al zonei; îmbunătăţirea calităţii mediului 
 
Obiectivele proiectului 
Diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi 
infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică;  Reducerea 
consumului de energie electrică al instituţiilor de la nivelul micro-zonei; 
Protecţia mediului prin utilizarea unor surse de energie verde în cadrul 
instituţiilor; 
 
Surse de finanţare posibile 

 Administraţia Fondului de Mediu 

 PNDR (sau echivalent) 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 
 

Programarea proiectului 

 2012-2016 
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P3.6.5. Realizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi 
implementarea măsurilor prevăzute în planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor la nivelul micro-zonei 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Protecţia mediului 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide 
 

Scopul proiectului 
Creşterea calităţii mediului 
 
Obiectivele proiectului 
Creşterea capacităţii Consiliilor Locale de a implementa măsurile de 
gestionare a deşeurilor în conformitate cu aquis-ul comunitar, prevederile 
din Planul Naţional de Dezvoltare şi priorităţilor Planului Regional şi 
Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor 
 
Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 
 

Programarea proiectului 

 2012-2014 

 
P3.6.7. Iniţierea şi susţinerea de campanii de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor cu privire la protecţia mediului 
 
ÎNCADRAREA ÎN STRATEGIA MICRO-ZONE 

 Obiectiv strategic: Protecţia mediului 

 Obiectiv specific: Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide 
 

Scopul proiectului 
Creşterea calităţii mediului 
 
Obiectivele proiectului 
Constientizarea populaţiei cu privire la importanţa protecţiei mediului prin 
organizarea de întâlniri, activităţi educaţionale, elaborarea si disemnirarea 
de materiale informaţionale 
 
Surse de finanţare posibile 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu 

 Bugete Locale 

 Buget judeţean 

 Fonduri europene 
 

Aplicanţi/Parteneri posibili 

 Consiliul Local Mircea Vodă 

 Consiliul Local Surdila Greci 

 Consiliul Local Cireşu 

 Consiliul Judeţean Brăila 

 Agenţia pentru protecţia mediului Brăila 

 Ong-uri în domeniul protecţiei mediului 
 

Programarea proiectului 

 2012-2014 
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Surse de finanţare a proiectelor de dezvoltare  
 
Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a 
micro-zonei de vest a judeţului Brăila poate avea drept sursă bugetul 
propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau 
fondurile rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare 
se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care 
s-au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme 
comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate. Fiecare dintre 
aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă 
avantaje şi dezavantaje.  
 
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale 
prezintă avantaje şi dezavantaje. Susţinerea proiectelor din bugetul 
propriu al administraţiilor publice locale este soluţia cel mai puţin 
recomandată deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de 
limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este relativă.  
 
Surse de finanţare nerambursabilă 
 
Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care 
Uniunea Europeană acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii de 
Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, pentru 
eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul 
realizării coeziunii economice şi sociale. 
 
Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula 
creşterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la 
reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele nu acţionează însă singure, 
necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor membre 
implicate. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului 
membru, însă în multe domenii este necesară şi contribuţia financiară 
privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 
 

Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi 
Fondul de Coeziune (FC), la care se adaugă  Fondul European pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) şi Fondul European pentru 
Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare. Aceste instrumente sunt aplicate 
prin intermediul programelor operaţionale şi sectoriale disponibile pentru 
o anumită perioadă de programare. Perioada de programare curentă este 
2007-2013. 
 
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi 
temporale) aferente documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi 
raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală 
a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre 
care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o 
problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote 
mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare 
nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru 
administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 2% 
(pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar 
foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de 
cofinanţare. 
 
Parteneriatele de tip public-privat 
 
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi 
promovată pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor 
publice. Apariţia recentă a Legii nr. 178/2010 care reglementează 
parteneriatul public-privat este privită drept o oportunitate reală de a 
implementa proiectele propuse.  
 
La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării 
parteneriatelor de tip public-privat în diverse domenii. În urma adoptării 
legii parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi 
activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, cât şi 
sectorul non-profit. 
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Creditarea 
 
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ 
simplă, de obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile 
aferente creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de 
posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad 
ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de 
investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizaţie cu 
datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile. 
 
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile 
care pot fi contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în 
nivelul deficitului bugetului general consolidat. Pentru anul 2010, valoarea 
maximă a sumelor trase din credite a fost plafonată la circa 53 de milioane 
de euro, pentru toate judeţele din ţară (HG 480/2010). Valoarea medie ce a 
revenit unui judeţ a fost de aproximativ 1,3 milioane euro, iar gradul maxim 
de îndatorare al unei administraţii publice locale este de 30%.  
 
Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile 
contractate sau noi, precum şi gradul maxim de îndatorare de 30 %, nu este 
aplicabilă creditelor contractate pentru cofinanţarea proiectelor europene. 

Capacitatea financiară a administraţiilor publice locale 
 
Veniturile totale la bugetele locale ale celor trei comune, pentru anul 2011, 
sunt: Mircea Vodă 3.572 mii lei; Cireşu - 2.497,7 mii lei; Surdila-Greci - 1.659 
mii lei. 
 
Planificarea multianuală a bugetelor comunelor pentru perioada 
următoare nu poate fi una exactă, din cauza mai multor factori: 
instabilitatea economică, lipsa unei previziuni clare a evoluţiei indicatorilor 
economici naţionali, lipsa unei linearităţi în formarea bugetului din anii 
anteriori etc. în consecinţă, nici valoarea pe care Consiliul Locale o pot 
aloca anual pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii susţinute din 
fonduri europene nu poate fi apreciată exact.  
 



 

 

 
 
  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Partea IV 

IVCOERENŢA ŞI CONFORMITATEA CU POLITICILE JUDEŢENE, 
NAŢIONALE ŞI EUROPENE 
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IV.1. CORESPONDENŢA CU POLITICILE COMUNITARE ŞI CU ACQUIS-UL COMUNITAR 
 
“Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila” a fost elaborată şi va fi implementată în concordanţă şi prin aplicare obiectivelor 
Documentelor strategice, Programelor europene, naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare existente pentru perioada 2007 – 2013. De asemenea, Strategia 
se va implementa în conformitate cu cele care se vor aproba pentru perioada ulterioară anului 2013, pentru a da posibilitatea accesării şi aplicării la o arie vastă 
de surse de finanţare care există şi care vor exista după 2013. 
 
Uniunea Europeana numără în prezent 27 state membre si 496 milioane 
locuitori. In ciuda diferentelor dintre acestea, la baza întregii constructii 
europene a stat vointa de a lucra impreuna, pe baza unor interese comune. 
Asa s-a ajuns la politici comune tuturor statelor membre, elaborate si 
adoptate de institutiile comunitare cu aplicabilitate pe intreg teritoriul 
Uniunii. De multe ori, asfel de politici comune raspund si unui principiu 
fundamental al constructiei europene, acela al solidaritatii si coeziunii.  
 
Prezentam mai jos elementele fundamentale referitoare la cateva din 
aceste domenii ale politicilor comune europene. 
 

Politica Agricolă Comună 
Au existat multe motive pentru crearea unei politici agricole comune: să 
ofere, populaţiei în ansamblul ei, o piaţă alimentară stabilă; să confirme 
impactul sectorului agricol al micilor ferme asupra economiei si a politicii 
regionale, să stimuleze schimbările structurale esenţiale care urmează să 
ofere fermierilor posibilitatea de a beneficia de pe urma dezvoltarii 
economice si sociale, deoarece industria agricolă era un sector de 
importanta majora in vederea realizarii integrarii europene. 
 
Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana defineste 
obiectivele politicii agricole comune (PAC), respectiv ale comertului intra-
comunitar, care afecteaza atat producatorii cat si consumatorii: 

 cresterea productivitatii agricole prin promovarea progresului 
tehnic si asigurarea dezvoltarii rationale a productiei precum si 
utilizarea optima a factorilor de productie, in special a fortei de 
munca; 

 asigurarea unui nivel de viata adecvat pentru populatie; 

 stabilizarea pietelor; 

 asigurarea disponibilitatii ofertei; 

 luarea masurilor pentru ca acestea sa ajunga la consumator cu 
preturi rezonabile. 

 
O dată cu noul ciclu de programare, 2007-2013, avem de a face cu o 
reformă a Politicii Agricole Comune. Politica agricolă comună a UE (PAC) 
are două obiective principale: 1. Să consolideze competitivitatea 
agricultorilor europeni la nivel internaţional. 2. Să promoveze dezvoltarea 
rurală, în special în zonele mai sărace (al căror PIB se situează sub 75% din 
media UE). 
 
Politica agricolă are o importanţă majoră în UE - nu numai pentru că 
terenurile agricole şi pădurile reprezintă peste 90% din teritoriul Uniunii, ci 
şi pentru că PAC poate ajuta Europa să răspundă la provocări majore 
precum: 1. Furnizarea de alimente sigure, de calitate superioară. 2. 
Protecţia mediului. 3. Adaptarea la normele care reglementează comerţul 
mondial, aflate în permanentă schimbare. 
 
Strategia de dezvoltarea durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila are 
drept obiectiv general chiar CREŞTEREA CONTINUĂ A NIVELULUI DE TRAI AL 
LOCUITORILOR, iar ca obiective generale şi specifice Îmbunătăţirea 
infrastructurii, Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic, 
Diversificarea economiei locale. 
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Politica De Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 
Uniunea Europeană dispune de o politică de dezvoltare rurală activă, 
deoarece astfel pot fi atinse obiective valoroase pentru mediul rural şi 
pentru cei care trăiesc şi muncesc acolo. Multe dintre zonele rurale se 
confruntă cu probleme semnificative. Întreprinderile active în sectorul 
creşterii animalelor şi în cel forestier încă mai trebuie să depună eforturi 
pentru a deveni competitive. În general, venitul mediu pe cap de locuitor 
este mai scăzut în zonele rurale decât în cele urbane, competenţele sunt în 
număr mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. De 
asemenea, gospodărirea mediului rural implică de cele mai multe ori un 
cost financiar. 
 
Principalele norme care reglementează politica de dezvoltare rurală pentru 
perioada 2007-2013, precum şi măsurile politice de care dispun statele 
membre şi regiunile, sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului. 
 
În baza acestui act, politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 
se concentrează pe trei teme (cunoscute sub numele de „axe tematice”).  
 
Acestea sunt: 

 ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier; 

 ameliorarea mediului şi a zonelor rurale; 

 ameliorarea calităţii vieţi în zonele rurale şi încurajarea diversificării 
economiei rurale; 

 
Pentru o abordare echilibrată a politicii, statele membre şi regiunile au 
obligaţia de a aloca finanţarea disponibilă pentru dezvoltarea rurală în 
funcţie de aceste trei axe tematice. 
 
Strategia de devzoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila este 
în concordanţă cu priorităţile politici de dezvoltare rurală a UE vizând aspecte 
esenţiale precum Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic (Măsura 
1.1), Diversificarea economiei locale (Măsura 1.2), Creşterea adaptabilităţii şi 

nivelului de pregătire al forţei de muncă (Măsura 1.3). De asemnea, se au în 
vedere îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi, de transport precum şi 
calitatea şi accesibilitatea serviciilor publice. 
 

Politica UE Privind IMM-urile 
 
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) joacă un rol decisiv în 
competitivitatea și dinamica economiei europene. Pentru a le ajuta să 
conștientizeze potenţialul lor de creștere, UE acţionează pentru a 
promova antreprenoriatul și a crea un mediu de afaceri mai favorabil 
pentru întreprinderile mici.  
 
Rolul IMM-urilor în economia europeană a fost recunoscut în mod repetat 
la cel mai înalt nivel politic. Consiliul European din martie 2008 a încurajat 
puternic o iniţiativă numită „Small Business Act” (SBA) pentru Europa, 
care vizează continuarea consolidării creșterii și competitivităţii durabile 
ale IMM-urilor, și a cerut adoptarea rapidă a acesteia. 
 
Numele simbolic de ”Act” dat acestei iniţiative subliniază voinţa politică de 
a recunoaște rolul fundamental al IMM-urilor în economia UE și de a 
institui, pentru prima dată, un vast cadru strategic pentru UE și statele sale 
membre, cu ajutorul următoarelor instrumente: 

 un ansamblu de 10 principii menite să ghideze concepţia și 
punerea în aplicare a politicilor atât la nivel UE cât și la nivelul 
statelor membre.  

1. Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să 
poată prospera și unde spiritul antreprenorial este recompensat; 

2. Asigurarea posibilităţii pentru antreprenorii cinstiţi care au dat 
faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă 

3. Definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” 
4. Asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor 
5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: 

Facilitarea participării IMM-urilor la achiziţiile publice și exploatarea 
mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de 
ajutoare de stat 
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6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare și punerea în aplicare a 
unui cadru juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea 
plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale 

7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile 
oferite de piaţa unică 

8. Promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor și a 
tuturor formelor de inovaţie 

9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în 
oportunităţi 

10. Încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea 
pieţelor 

 un ansamblu de noi propuneri legislative ghidate după principiul 
„Gândiţi mai întâi la scară mică” 

 

 un ansamblu de noi măsuri strategice care vor pune în aplicare 
aceste 10 principii conform nevoilor IMM-urilor atât la nivel 
comunitar, cât și la nivelul statelor membre. 

 
Uniunea Europeană acţionează, de asemenea, în vederea îmbunătăţirii 
mediului de afaceri – înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea IMM-urilor, 
promovează antreprenoriatul şi accesul pe pieţe a întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
 
Unul dintre obiectivele strategice este reprezentat de către dezvoltarea 
economiei locale fiind avute în vedere măsuri pentru Creşterea productivităţii 
sectorului agrozootehnic (Măsura 1.1), Diversificarea economiei locale 
(Măsura 1.2) şi Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă (Măsura 1.3).  
 
Prin acţiunile care se vor derula în cadrul acestor măsuri (informaţii şi 
consultanţă pentru iniţierea de afaceri şi pentru dezvoltarea lor, facilitarea 
accesului la informaţii, oferirerea de facilităţi fiscale, susţinerea 
antreprenoriatului) Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila este în concordanţă cu politicile UE în domeniu.  

SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
 
Unul dintre obiectivele UE este garantarea faptului ca firmele, guvernele si 
cetatenii continua sa joace un rol de frunte in economia globala, bazata pe 
cunoastere si informatie. 
 
Aceasta se poate realiza prin: 

 stimularea cercetarii in domeniul dezvoltarii si aplicarii de noi 
tehnologii ale informatiei si comunicatiei;  

 crearea si mentinerea unui cadru de reglementari si standarde 
generatoare de concurenta;  

 stimularea dezvoltarii de aplicatii si continut in paralel cu sprijinirea 
initiativelor care incurajeaza si permit participarea benefica a 
tuturor cetatenilor Europei la societatea informationala.  

 
Politica Uniunii Europene in domeniul societatii informationale are 
urmatoarele componente principale: 

 politica in domeniul telecomunicatiilor; 

 sprijinul pentru dezvoltarea tehnologiilor informatiei si 
comunicatiei; 

 contributia la crearea conditiilor necesare asigurarii competitivitatii 
industriei Comunitare; 

 dezvoltarea retelelor trans-europene in sectoarele: transport, 
energie si telecomunicatii; 
 

Internetul este principalul promotor al societatii informationale. De aceea, 
Comisia a schitat o strategie cuprinzind trei mari obiective, menita sa 
incurajeze si sa mareasca gradul de utilizare a Internetului: 

 conectarea on-line a tuturor cetatenilor, scolilor, firmelor si 
administratiilor prin cresterea vitezei, ieftinirea accesului si 
sporirea securitatii acesului la Internet;  

 crearea unei Europe digitale educationale si antreprenoriale prin 
intermediul Internetului;  

 construirea unei societati informationale care sa includa toate 
categoriile sociale.  
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Prin acţiunile care prevăd dotarea cu echipamente IT&C şi conectarea la 
internet a instituţiilor de învăţământ, cultură (cămine culturale şi biblioteci) 
şi a administraţiilor publice locale Strategia de dezvoltare durabilă a micro-
zonei de vest a judeţului Brăila este în concordanţă cu Politica Uniunii 
Europene in domeniul societatii informationale. De asemenea, în acest 
domeniu, prin Strategie se prevede o creştere a competenţelor digitale a 
personalului din cadrul unităţilor de educaţie – cultură şi al administraţiei 
publice precum şi o creştere a nivelului de utilizare a surselor electronice de 
informare de către cetăţeni şi întreprinzători. 
 
POLITICA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE 
 
Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt 
stipulate de Articolul 174 al Tratatului CE si reprezintă: 

· conservarea, protecţia si îmbunătăţirea calităţii mediului; 
· protecţia sănătăţii umane; 
· utilizarea raţională a resurselor naturale; 
· promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea rezolvării 

problemelor de mediu la nivel regional. 

Principiile de acţiune în domeniul protecţiei mediului sunt următoarele: 
principiul suportării daunelor de către poluator, principiul prevenirii, 
principiul precauţiei în luarea deciziilor, principiul asigurării unui nivel 
ridicat de protecţie a mediului, principiul integrării cerinţelor de protecţie a 
mediului în definirea si implementarea altor politici comunitare si principiul 
proximităţii. 
 
Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila prin 
acţiunile propuse în cadrul măsurii 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
gestiunea deşeurilor contribuie la atingerea obiectivelor Politici Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte mediului şi respectă principiile de acţiune în 
acest domeniu. 
 
De asemenea, prin Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi şi  
Măsura 2.2. – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 
Strategia este în concordanţă cu Politica de Mediu a Uniunii Europene. 
 
De asemenea, vor fi luate măsuri de reducere a efectelor investiţiilor realizate 
asupra mediului.  
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IV.2. CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE 
 
Dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător 
 
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene 
începând cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În 
anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adaugată o 
dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. 
 
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare 
Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o 
viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general 
îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi 
viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi 
să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de 
inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, 
protecţiei mediului şi coeziunii sociale. 
 
Sunt identificate patru obiective-cheie ale dezvoltării durabile: 

 Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii 
economice de impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor 
fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin 
combaterea discriminării de orice fel; 

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 
competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate 
şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin 
promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii si 
libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni 
în lume. 

 

Prezenta Strategie asigură coerenţa cu acest obiectiv orizontal printre 
obiectivele specifice şi măsurile cuprinse numărându-se: Măsura 2.1. 
Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi, Măsura 2.2. Dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces, Măsura 3.6. Gestiunea 
deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii mediului.  
 
În primul rând, o infrastructură mai bună de transport contribuie la o 
raţionalizare/fluidizare a traficului. De asemenea, îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi prin introducerea sistemelor de gestiune a apelor 
uzate şi de alimentare cu apă potabilă va contribui la dezvoltarea durabilă a 
micro-zonei. 
 
Acţiunile de reabilitate a centrelor rurale sprijină dezvoltarea unor spaţii 
curate şi conduce la o îmbunătăţire a mediului înconjurător. De asemenea, 
vor fi luate măsuri de reducere a efectelor investiţiilor realizate asupra 
mediului. 
 
Îmbunătăţirea managementului deşeurilor la nivelul micro-zonei, 
împădurirea suprafeţelor supuse riscului de eroziune, înfiinţarea şi 
reabilitarea spaţiilor verzi de pe teritoriul celor trei comune şi 
îmbunătăţirea eficienţei energetice a instituţiilor publice reprezintă acţiuni 
care vor fi întreprinse (Măsura 3,6. Gestiunea deşeurilor şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului) şi care vor contribui în mod esenţial la o dezvoltare 
durabilă a micro-zonei. 
 
Promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării 
 
Unul dintre elementele de bază ale politicii UE este egalitatea de şanse. În 
toată Uniunea, legislaţia comună scoate deja în afara legii discriminarea pe 
criterii de sex, origine rasială sau etnică, handicap, orientare sexuală, 
vârstă, religie sau convingeri. UE a elaborat strategii specifice pentru 
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combaterea discriminării şi a xenofobiei, precum şi pentru promovarea 
incluziunii sociale. 
 
Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
asigură coerenţa cu acest obiectiv orizontal prin obiectivele strategice şi 
măsurile aferente ce fac referire la diversificarea economiei, susţinerea 
producătorilor locali, crearea cadrului necesar adaptabilităţii forţei de 
muncă locale şi creşterea calităţii serviciilor publice. 
 
Strategia acordă o atenţie specială grupurilor sociale defavorizate prin 
includerea, în cadrul Măsurii 3.3. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 
a unor acţiuni de creare a centrelor sociale; Măsura 3.1. Modernizarea şi 
dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură şi Măsura 3.2. Modernizarea şi 
dezvoltarea serviciilor de sănătate creează facilităţi care asigură un acces 
nediscriminatoriu al cetăţenilor al servicii publice de calitate. 
 
De asemenea, Strategia acordă atenţie problemelor de şomaj din rândul 
tinerilor şi sprijină reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor din cadrul 
grupurilor dezavantajate (Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului 
de pregătire al forţei de muncă). 
 
Promovarea societăţii informaţionale şi a soluţiilor IT 
 
Revoluţia comunicaţiilor este alimentată de tehnologie şi de forţele de 
piaţă. Uniunea Europeană este în centrul acestui proces, în măsura în care 
stabileşte ritmul de deschidere a pieţelor, asigură oportunităţi egale 
pentru toţi participanţii, apără interesele consumatorilor şi defineşte chiar 
şi normele tehnice. Datorită concurenţei, preţurile s-au micşorat, iar nivelul 
calitativ a crescut. 

Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
asigură coerenţa cu acest obiectiv orizontal prin acţiunile cuprinse în cadrul 
măsurilor 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură 
şi 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative. Se au în vedere acţiuni de 
dotare cu echipamente IT&C şi conectarea la internet a instituţiilor de 
învăţământ (şcoli) a celor de cultură (cămine culturale şi biblioteci). 
 
De asemenea, sunt prevăzute acţiuni de dotare cu echipamente şi tehnică 
IT&C a administraţiilor publice locale, de introducerea aplicaţiilor 
informatice în activitatea acestora şi programe de formare profesională 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor 
publice locale privind TIC, având ca scop dezvoltarea competenţelor 
digitale si a abilităţii de a folosi TIC în activităţile curente. 
 
Creşterea eficienţei energetice 
 
Peste 50% din energia Europei provine din ţările aflate în afara Uniunii - iar 
gradul de dependenţă este în creştere. Rusia este unul dintre cei mai mari 
furnizori energetici, iar disputele sale cu statele tranzitate de produsele 
exportate au provocat, în ultimii ani, dezechilibre grave în aprovizionare. 
Acest semnal de alarmă indică necesitatea ca UE să-şi monitorizeze mai 
atent rezervele de petrol şi de gaz şi să fie pregătită în caz de urgenţă 
energetică. De zeci de ani, statele membre şi-au constituit rezerve de 
petrol. Uniunea ia măsuri pentru a facilita accesul la aceste stocuri şi 
pentru a stabili când şi în ce mod pot fi utilizate. 
 
Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
asigură coerenţa cu acest obiectiv orizontal prin acţiunile care prevăd 
îmbunătăţirea eficienţei energetice a instituţiilor publice, reabilitarea 
termică a unităţilor de locuit în comun şi prin susţinerea investiţiilor de 
producere a energiei electrice din surse eoliene. 
 



Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila, 2011-2016 

118 | P a g e  

IV.3. CORESPONDENŢA CU POLITICILE NAŢIONALE 
 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 

  

Prioritate Plan Naţional de Dezvoltare 2007-2013 Prioritatea şi măsură din cadrul Strategiei 

1. Cresterea competitivităţii economice si dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoastere 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei, Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale  

Direcţie strategică: Dezvoltarea serviciilor publice Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii, Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere şi de acces 

3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice, Măsura 3.6. Gestiunea deşeurilor şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului; 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii,  Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi; 

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării si a 
incluziunii sociale si întărirea capacităţii administrative 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei, Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de 
pregătire al forţei de muncă 

Direcţie strategică: Dezvoltarea serviciilor publice Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea 
serviciilor de educaţie şi cultură, Măsura 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
sănătate; Măsura 3.3. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale, Măsura 3.4. Creşterea 
siguranţei cetăţenilor, Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivităţii în 
sectorul agricol 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei, Măsura 1.1. Creşterea productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării Prin obiectivele şi măsurile propuse, Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a 
judeţului Brăila va contribui la creşterea nivelui de trai al locuitorilor şi la reducerea decalajelor 
de dezvoltare de la nivel judeţean. Ca atare, Strategia va susţine dezvoltarea socio-economică a 
judeţului Brăila şi, indirect, a rRegiunii de Sud Est, contribuind la diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare între aceasta şi celelalte regiuni de dezvoltare. 
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Master Plan Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 
 
 

 

  

Prioritate  Master Plan Regional pentru 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 

Prioritatea şi măsură din cadrul Strategiei 

Prioritatea 1. Crearea condiţiilor favorabile dezvoltării 
mediului investiţional 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei, Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale  

Direcţie strategică: Dezvoltarea serviciilor publice Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 

Prioritatea 2. Dezvoltarea reţelei de transport la nivel 
regional 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii, Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere şi de acces 

Prioritatea 3. Promovarea eficienţei energetice şi 
utilizarea resurselor renovabile 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice, Măsura 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
gestiunea deşeurilor; 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii,  Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi; 

Prioritatea 4. Modernizarea economiei rurale 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei, Măsura 1.1. Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic 
Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii, Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi, 
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 

Prioritatea 5. Dezvoltarea unei forţe de muncă 
calificate care să răspundă nevoilor pieţei muncii în 
scopul menţinerii şi creării de locuri de muncă de 
calitate 

Direcţie strategică: Dezvoltarea economiei,  Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al 
forţei de muncă 
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Prioritate  Master Plan Regional pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 

Prioritatea şi măsură din cadrul Strategiei 

Prioritatea 6. Îmbunătăţirea performanţei sistemului 
de educaţie şi formare 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice,  Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
educaţie şi cultură 

Prioritatea 7. Promovarea incluziunii sociale prin 
dezvoltarea serviciilor sociale, serviciilor de sănătate, 
precum şi prin sport şi cultură 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice, Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
educaţie şi cultură, Măsura 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate, Măsura 3.3. 
Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale, Măsura 3.4. Creşterea siguranţei cetăţenilor 

Prioritatea 8. Conservarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi promovarea politicii de mediu 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice, Măsura 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
gestiunea deşeurilor; 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii, Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

Prioritatea 9. Dezvoltare urbană durabilă integrată  ---  

Prioritatea 10. Îmbunătăţirea capacităţii administrative Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice, Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 
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IV.4. DOMENIILE DE INTERVENŢIE ALE FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE ALE UE 
Fondul de Coeziune 
 
Fondul de Coeziune ajută statele membre cu un produs naţional brut 
(PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din media comunitară să-şi 
reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi 
să-şi stabilizeze economiile. Acesta susţine acţiuni în cadrul obiectivului 
„Convergenţă” şi se află sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de 
gestionare şi de control ca în cazul FSE şi FEDR. 
 
Pentru perioada 2007-2013, Fondul de Coeziune se adresează următoarelor 
ţări: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Spania 
este eligibilă, pe bază tranzitorie, deoarece PNB-ul său pe cap de locuitor 
este inferior mediei înregistrate pentru Uniunea Europeană cu 15 state 
membre. 
 
Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac parte din următoarele 
domenii: 

 reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de 
interes european definite de Uniunea Europeană; 

 mediu. În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de 
asemenea, în proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, 
atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 
eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, 
dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea intermodalităţii, 
consolidarea transporturilor publice etc. 

 
In Romania, in perioada 2007-2013, FC va finanţa proiecte în valoare totală 
de 6.522.423.028 Euro, în cadrul următoarelor Programe operaţionale: 

 Programul Operaţional Sectorial Transport (POS Transport), 
finanţat din FC, cu suma de 3.276.605.085 Euro,  

 Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), finanţat 
din FC, cu suma de 3.275.817.943 Euro. 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
 
Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a 
consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin 
diminuarea dezechilibrelor regionale. Pe scurt, FEDR finanţează: 

 ajutoare directe pentru investiţiile în întreprinderi (în special, IMM-
uri) în vederea creării de locuri de muncă durabile; 

 infrastructuri legate, în special, de cercetare şi inovare, 
telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi; 

 instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare 
regională etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală 
şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni; 

 măsuri de asistenţă tehnică. 
 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) poate interveni în 
sprijinul a trei noi obiective de politică regională: 

 convergenţă; 

 competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă; 

 cooperare teritorială europeană. 
 
Convergenţă. În regiunile care se află sub incidenţa obiectivului 
„Convergenţă”, domeniile de intervenţie FEDR se concentrează asupra 
modernizării şi diversificării structurilor economice, precum şi asupra 
păstrării şi creării de locuri de muncă durabile. Acţiunile întreprinse prin 
FEDR curpind următoarele domenii: cercetare şi dezvoltare tehnologică 
(CDT); inovare şi spirit antreprenorial; societate informaţională; mediu; 
prevenirea riscurilor; turism; cultură; transporturi; energie; educaţie; 
sănătate. 
 
Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă. Priorităţile 
obiectivului „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” se 
concentrează asupra a trei aspecte: 
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 inovare şi economia cunoaşterii: consolidarea capacităţilor 
regionale în materie de cercetare şi dezvoltare tehnologică, 
stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial şi dezvoltarea 
ingineriei financiare, în special pentru întreprinderile legate de 
economia cunoaşterii;  

 mediu şi prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, 
stimularea eficacităţii energetice, promovarea de transporturi 
publice urbane nepoluante şi elaborarea de planuri pentru 
prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice; 

 acces la serviciile de transport şi telecomunicaţii de interes 
economic general. 

 
Cooperare teritorială europeană. În ceea ce priveşte obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”, ajutorul furnizat prin FEDR se 
grupează în jurul a trei axe: 

 dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere;  

 stabilirea şi elaborarea cooperării transnaţionale, inclusiv 
cooperarea bilaterală între regiunile maritime;  

 consolidarea eficacităţii politicii regionale prin promovarea şi 
cooperarea interregională, prin realizarea de activităţi de 
conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile 
regionale şi locale.  

 
Caracteristici specifice teritoriale. Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice 
teritoriale. Acţiunile întreprinse în cadrul FEDR încearcă să atenueze 
problemele economice, sociale şi ecologice cu care se confruntă mediile 
urbane. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale (regiunile insulare, 
zonele muntoase sau zonele cu densitate mică a populaţiei) beneficiază de 
un tratament privilegiat. Zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, 
de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele 
determinate de îndepărtarea lor geografică. 
 

În România, în perioada 2007-2013, FEDR finanţează proiecte în valoare 
totală de 8.976.466.066 Euro, în cadrul Programelor operaţionale şi axelor 
prioritare aferente acestora: 

 Programul Operaţional Regional (POR) este finanţat din FEDR, cu 
suma de 3.726.021.762 euro; 

 Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (PO – 
CCE) este finanţat din FEDR, cu suma totală de 2.544.222.109 Euro; 

 Programul Operaţional Sectorial Transport (POS Transport) este 
finanţat şi din FEDR, cu suma totală de 1.289.332.210 Euro; 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este finanţat 
din FEDR, cu suma totală de 1.236.652.195 Euro; 

 Programul Operaţional Asistenta Tehnică (PO – AT ) este finanţat 
din FEDR, cu suma totală de 170.237.790 Euro. 

 
FEDR finanţează şi următoarele programe de cooperare transfrontalieră: 

 Programul operaţional de cooperare transfrontalieră România—
Bulgaria 2007—2013; 

 Programul operaţional de cooperare transfrontalieră Ungaria—
România 2007—2013; 

 Programul de cooperare transnaţională „Sud-Estul Europei”; 

 Programul de cooperare interregională INTERREG IVC; 

 Programul de cooperare interregională URBACT II; 

 Programul de cooperare interregională INTERACT II; 

 Programul de cooperare interregională ESPON 2013. 
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Fondul Social European (FSE) 
 
Fondul Social European (FSE) este destinat să îmbunătăţească calitatea 
locurilor de muncă şi posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în Uniunea 
Europeană. Acesta intervine în cadrul obiectivelor „Convergenţă” şi 
„Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”. 
 
FSE sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii: 

 adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor; sisteme de învăţare pe 
toată durata vieţii, conceperea şi diseminarea unor forme inovatoare 
de organizare a muncii; 

 îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă, a persoanelor inactive, a femeilor şi a emigranţilor; 

 integrarea socială a persoanelor defavorizate şi combaterea tuturor 
formelor de discriminare pe piaţa muncii; 

 consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale 
sistemelor de învăţământ şi prin activităţile de conectare în reţea a 
unităţilor de învăţământ. 

 
În acelaşi timp, în regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul 
convergenţă, FSE susţine: 

 Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de 
educaţie şi formare; 

 Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a 
eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local. 

 
Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat României pentru 
Fondul Social European 3.684 mil.  €, respectiv 19,2% din totalul FSC. 
 
FSE în România finanţează două programe operaţionale: 

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU), cu o alocare financiară FSE de  3.476 mil. € (18,1% din Fondurile 
Structurale şi de Coeziune (FSC)); 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cu o 
alocare financiară FSE de 208 mil. € (1,1% din FSC). 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este un 
instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările 
membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Nu doar România 
beneficiază de acest Fond ci şi alte state membre. 
 
FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural 
românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 
2007 şi până în 2013. Similar cu Programul SAPARD, şi FEADR se va baza pe 
principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private. 
 
Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a două documente-cheie: 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Planul Naţional 
Strategic pentru Dezvoltare Rurală. 
 
Principalele instituţii implicate în implementarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013 sunt: 

 MAPDR - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală care îndeplineşte 
funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) şi asigură gestionarea 
corespunzătoare a fondurilor comunitare, stabilind priorităţile şi 
măsurile concrete de acţiune; 

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), ca 
organism de plată, pentru toate măsurile din PNDR, cu excepţia 
celor destinate zonelor defavorizate; 

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, de asemenea ca 
organism de plată, pentru zonele defavorizate. 

 
Priorităţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) sunt: 

· Axa I “Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”- 45% din 
totalul fondurilor UE, reprezentând suma de 3.246.064.583 euro; 

· Axa II “Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale” 25% din 
fondurile UE, în sumă de 1.805.375.185 euro; 
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· Axa III “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale” – 30% din fondurile europene, totalizând suma de 
2.046.598.320 euro; 

· Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte 
domenii, adică 123.462.653 euro. 

 
Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru următoarele 
tipuri de investiţii private: 

 Modernizarea exploataţiilor agricole (Axa I); 

 Creşterea valorii economice a pădurilor (Axa I); 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Axa I); 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii (Axa I); 

 Diversificarea activităţilor nonagricole (Axa III); 

 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul 
de a promova spiritul întreprinzător (Axa III); 

 Încurajarea activităţilor turistice (Axa III); 

 Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală (Axa III). 
 

Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI) 
 
Politica europeană de vecinătate are drept obiectiv sprijinirea proceselor 
de reformă politică, economică şi socială în următoarele ţări din 
vecinătatea Uniunii Europene: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia,  
Egipt, Georgia, Israel, Iordan, Liban, Libia, Republica Moldova, Maroc, 
Teritoriul Palestinian Ocupat, Siria, Tunisia şi Ucraina. Prin intermediul 
politicii europene de vecinătate, se doreşte consolidarea prosperităţii, a 
stabilităţii şi a securităţii, promovarea economiei de piaţă şi a dezvoltării 
durabile, printr-un dialog continuu cu fiecare ţară parteneră. 
 
Pentru perioada 2007-2013, bugetul alocat ENPI este de aproximativ 12 
miliarde de euro. 
 

Conform Documentului Strategic de cooperare transfrontaliera in perioada 
2007-2013, activităţile eligibile pentru finanţare vor trebui să răspundă 
unuia dintre cele patru obiective ale ENPI: 

 Promovarea dezvoltării economice si sociale; 

 Abordarea unor problematici de interes comun; 

 Asigurarea unor graniţe sigure si eficiente; 

 Promovarea unor acţiuni de tip “People to People”. 
 
In ceea ce priveşte relaţia cu Serbia, cooperarea transfrontalieră se va 
derula în cadrul Instrumentului de Asistenta pentru Pre-Aderare (IPA), 
instrument financiar dedicat statelor candidate sau potenţial candidate la 
statutul de membru UE.  
 
ENPI finanţează în România următoarele programe operaţionale comune: 

 Programul operaţional comun “România - Ucraina – Republica 
Moldova 2007-2013”, cu o finanţare de 126,72 milioane euro din 
fonduri ENPI; 

 Programul operaţional comun “Marea Neagră 2007 – 2013”, finanţare 
ENPI de 17.305.944 euro; 

 Programul operaţional comun “Ungaria - Slovacia - România – Ucraina 
2007 – 2013”, cu o finanţare ENPI de 68.638.283 Euro. 
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IV.5. CORELAREA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 
 
Obiectivele specifice ale STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 sunt: 
 
Obiectiv specific 1. Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu 
implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului natural 
si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale; 
 
Obiectiv specific 2. Crearea condiţiilor pentru o piaţă a muncii flexibilă, în 
care oferta de muncă este adaptată permanent cerinţelor angajatorilor 
prin promovarea culturii antreprenoriale, a societăţii informaţionale si a 
noilor servicii, în contextul integrării activităţilor productive în spaţiul 
economic European 

Obiectiv specific 3. Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse si 
valorificarea maximală a acestora prin promovarea unor practici de 
consum si producţie care să permită o crestere economică sustenabilă pe 
termen lung; 
 
Obiectiv specific 4. Ameliorarea proprietătilor mediului fizic, ca suport al 
vieţii din zonele rurale si urbane ale judeţului în vederea dezvoltării 
durabile a judeţului si diminuării disparităţilor dintre mediul rural si urban. 
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MICRO-ZONEI DE VEST 

Obiectiv specific Politica Program Direcţie strategică şi măsuri 

1. Dezvoltarea echilibrată a 
infrastructurii, coordonată cu 
implementarea sistemelor 
adecvate de management al 
capitalului natural si de 
prevenire si gestionare a 
riscurilor naturale 

1. Protecţia 
elementelor 
mediului 
natural 

1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
apă şi apă uzată 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii,   
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

1.2. Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deseurilor 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului  şi gestiunea deşeurilor  

1.3. Reducerea impactului negativ al 
sistemelor de încălzire urbană asupra 
mediului 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului  şi gestiunea deşeurilor 

1.4. Conservarea biodiversităţii si a 
patrimoniului natural 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.6. Îmbunătăţirea calităţii mediului  şi gestiunea deşeurilor 

1.5. Reducerea riscului de producere 
a dezastrelor naturale 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.4. Creşterea siguranţei cetăţenilor 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MICRO-ZONEI DE VEST 

Obiectiv specific Politica Program Direcţie strategică şi măsuri 

2. Crearea condiţiilor pentru o 
piaţă a muncii flexibilă, în care 
oferta de muncă este 
adaptată permanent 
cerinţelor angajatorilor prin 
promovarea culturii 
antreprenoriale, a societăţii 
informaţionale si a noilor 
servicii, în contextul integrării 
activităţilor productive în 
spaţiul economic european; 

2. Dezvoltarea 
resurselor umane 

2.1. Elaborarea strategiilor si 
politicilor de formare iniţială si 
continuă 

Direcţia strategică: Dezvoltare economică 
Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 

2.2. Măsuri active pe piaţa muncii, 
instruirea somerilor si dezvoltarea 
forţei de muncă 

Direcţia strategică: Dezvoltare economică 
Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 

2.3. Promovarea incluziunii sociale 
Direcţia strategică: Dezvoltare economică 
Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 

2.4. Dezvoltarea capacităţii 
instituţionale 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 

3. Gestionarea eco-eficientă a 
consumului de resurse si 
valorificarea maximală a 
acestora prin promovarea 
unor practici de consum si 
producţie care să permită o 
crestere economică 
sustenabilă pe termen lung; 

3. Dezvoltarea 
economică 
 si cresterea 
competitivităţii 

3.1. Cresterea competitivităţii 
economice 

Direcţia strategică: Dezvoltare economică 
Măsura 1.1. Creşterea productivităţii sectorului agrozootehnic  
Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale 
Măsura 1.3. Creşterea adaptabilităţii şi nivelului de pregătire al forţei de 
muncă 
 
Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.5. Dezvoltarea capacităţii administrative 

3.2. Diversificarea economiei 
rurale 

3.3. Dezvoltarea turismului; 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 2010-2015 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MICRO-ZONEI DE VEST 

Obiectiv specific Politica Program Direcţie strategică şi măsuri 

4. Ameliorarea proprietătilor 
mediului fizic, ca suport al 
vieţii din zonele rurale si 
urbane ale judeţului în 
vederea dezvoltării durabile a 
judeţului si diminuării 
disparităţilor dintre mediul 
rural si urban. 

4. Îmbunătăţirea 
infrastructurii  
si cresterea 
accesului la 
servicii publice  
de calitate 

4.1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport si a reţelelor de 
utilităţi 

Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii 
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 

4.2. Creşterea calităţii vieţii 
cetăţenilor judeţului Brăila 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură 
Măsura 3.6. Gestiunea deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

4.3. Asigurarea accesului egal la 
serviciile de asistenţă socială; 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.3. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale 

4.4. Asigurarea accesului egal la 
serviciile de sănătate; 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

4.5. Asigurarea accesului egal la 
educaţie 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură 

4.6. Valorificarea durabilă a 
patrimoniului natural şi cultural. 

Direcţia strategică: Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 3.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie şi cultură 
 
Direcţia strategică: Dezvoltare economică 
Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale 



 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea V 

V. CRITERII DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A STRATEGIEI 
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Monitorizarea şi evaluarea implementării au drept scop aprecierea 
gradului de realizare al activităţilor Strategiei. De asemenea, acestea 
fundamentează eventualele revizuiri şi modificări ale direcţiilor de 
dezvoltare, obiectivelor, ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni. 
 

Monitorizarea 
 
Monitorizarea presupune colectarea şi raportarea unui set de informaţii 
referitoare la desfăşurarea proiectelor şi compararea cu rezultatele 
estimate, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi reorientării acţiunilor, atunci 
când este necesar. 
 
Fiind un instrument de management indispensabil al unei strategii, 
monitorizarea vizează caracterizarea acţiunilor în timpul desfăşurării: 
activităţile proiectelor, rezultatele parţiale, încadrarea în bugetele 
planificate, încadrarea în termenele intermediare, identificarea apariţiei 
unor noi riscuri etc. 
 
Succesul activităţii de monitorizare este influenţat de o serie de factori, 
cum ar fi: formularea adecvată a activităţilor, stabilirea unor indicatori de 
monitorizare pentru fiecare proiect, stabilirea unui calendar de 
implementare şi a bugetelor necesare. 
 
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte semestriale 
întocmite de către Comitetul de Implementare constituit la nivelul celor 
trei unităţi administrativ teritoriale. În raport se va preciza: 

 stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru 
perioada pe care se face raportarea;  

 indicatorii care descriu caracteristicile măsurabile ale acţiunilor 
din plan; 

 revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul; 

 timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;  

 alte aspecte. 
 

În vederea realizării activităţilor de monitorizare este esenţială existenţa 
unui grafic al desfăşurării în timp a proiectelor precum şi a unui set de 
indicatori de monitorizare şi evaluare (anexate). 
 
Activitatea de monitorizare a Strategiei are un caracter sistematic şi 
include elaborarea în baza indicatorilor de monitorizare a rapoartelor 
anuale de progres şi a raportului final de evaluare după ultima etapă de 
implementare. 
 

Evaluarea 
 
Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării 
Strategiei, utilizând informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării.  
 
Evaluarea face o analiză a modului de implementare a Strategiei şi 
eficienţei acesteia. 
 
Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul 
activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor. 
 
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

 rapoartelor de monitorizare;  

 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în 
Planul de Acţiune; 

 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, 
partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, unde 
vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Planului 
de Acţiune. 

 
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de 
atingere a ţintelor propuse iniţial cu situaţia dezvoltării la diferite 
momente. 
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Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi 
activitatea de monitorizarea Strategiei. Activitatea de evaluare se 
concretizează într-un raport de evaluare care va conţine situaţia 
indicatorilor de evaluare. În funcţie de aceste rapoarte, se vor lua decizile 
privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei.  
 
O primă revizuire a Strategiei este recomandat să fie realizată în anul 2013, 
în momentul în care vor fi disponibile toate informaţiile cu privire la 
disponibilitatea fondurilor europene pentru următoarea perioadă de 
programare.  
 
Indicatorii de monitorizare şi evaluare pot fi de două tipuri: 

- Indicatori administrativi (prezintă activitatea din punct de 
vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de 
planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene limită, 
etc. 
- Indicatori de performanţă (pot fi economici, politici şi sociali, 
ecologici ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua 
impactul efectiv al politicilor publice). 

 
În funcţie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanţă se pot 
referi la: 

 Gradul de sărăcie 

 Calitatea aerului şi a apei 

 Rata criminalităţii 

 Creşterea veniturilor 

 Cuantumul şi structura investiţiilor 

 Transparenţa administraţiei publice locale  

 Gradul de satisfacţie şi de încredere faţă de administraţia 
publică locală exprimată de locuitori şi alţi actori locali 
importanţi 

Exemple de indicatori de monitorizare şi evaluare 

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie  

 Rata de ocupare a forţei de muncă active 

 Rata şomajului 

 Drumuri modernizate (%) 

 Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile 

 Rata de creştere / descreştere a numărului de întreprinderi 

 Ritmul de creştere/descreştere al populaţiei şcolare 
 

Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
1. CONDIŢII DE LOCUIRE 

1. A. Locuinţe 

indicatori modalitate de calcul 

1.1. Gradul de solicitare a 
teritoriului pentru 
locuire 

 =Suprafaţa locuinţelor / suprafaţa intravilană 
*1000; 

 u.m.: m2 / 1000 m2; 

 sursa: INS, DJS; 

1.2. Densitatea locuinţelor  =Număr de locuinţe / suprafaţa intravilană; 

 u.m.: locuinţe/km2; 

 sursa: INS, DJS; 

1.3. Disponibilitatea 
locuinţelor 

 =Suprafaţa locuibilă existentă / populaţie; 

 u.m.: m2 locuinţe / locuitor; 

 sursa: INS, DJS; 

1.4. Suprafaţa medie a unei 
locuinţe 

 = Suprafaţa locuibilă existentă / locuinţe existente; 

 u.m.: m2; 

 sursa: INS, DJS; 

1.5. Număr mediu de camere 
al unei locuinţe 

 = Camere pentru locuit existente / locuinţe 
existente; 

 u.m.: camere; 

 sursa: INS, DJS; 

1.6. Suprafaţa medie a unei 
camere pentru locuit 

 = Suprafaţa locuibilă existentă / camere pentru 
locuit existente; 

 u.m.: m2; 

 sursa: INS, DJS; 
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2. INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ 

2. A. Drumuri 

indicatori modalitate de calcul 

2.1. Densitatea drumurilor 
comunale 

 =Lungimea drumurilor comunale / suprafaţa 
totală; 

 u.m.: km drum/km2; 

 sursa: INS, DJS; 

2.2. Gradul de modernizare a 
drumurilor comunale 

 =Lungimea drumurilor comunale modernizate / 
lungimea drumurilor comunale * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

2. B. Utilităţi 

indicatori modalitate de calcul 

2.3. Densitatea reţelei de 
distribuţie a apei 
potabile 

 =Lungimea reţelei de distribuţie a apei / suprafaţa 
intravilană; 

 u.m.: km reţea/km2; 

 sursa: INS, DJS; 

2.4. Gradul de utilizare a 
capacităţii de producere 
a apei 

 =Capacitatea totală de producere a apei / 
cantitatea de apă consumată * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

2.5. Gradul de conectare a 
localităţilor la reţeaua 
de gaze naturale 

 =Localităţi conectate la reţeaua de distribuţie a 
gazelor naturale / Număr localităţi; 

 u.m.: % 

 sursa: INS, DJS; 

2.6. Gradul de epurare a 
apelor uzate 

 =Ape uzate epurate / Ape uzate evacuate; 

 u.m.: % 

 sursa: INS, DJS; 

 
3. DEMOGRAFIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ 

3. A. Populaţie 

indicatori modalitate de calcul 

3.1. Densitatea populaţiei   =Populaţia/ suprafaţa totală; 

 u.m.: locuitori/km2; 

 sursa: INS, DJS; 

3.2. Rata de dependenţă 
demografică  

 =Numărul persoanelor în afara vârstei legale de 
muncă / Numărul persoanelor în vârstă legală de 
muncă * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3.3. Rata sporului natural  =Soldul sporului natural / populaţie urbană totală * 
1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3.4. Rata de fertilitate  =Numărul nou-născuţilor vii / populaţie feminină în 
vârstă fertilă * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3.5. Rata sporului migrator 
intern 

 =Soldul schimbărilor de domiciliu / populaţie 
urbană totală * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3. B. Forţă de muncă 

indicatori modalitate de calcul 

3.6. Rata de ocupare a forţei 
de muncă 

 =Populaţia ocupată / resurse de muncă; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3.7. Rata de înlocuire a forţei 
de munca 

 =Numărul persoanelor sub vârsta legală de muncă 
(0-14 ani) / o treime din numărul persoanelor aflate 
în vârstă legală de muncă  * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

3.8. Rata şomajului  =Număr de şomeri / populaţie activă; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS, AJOFM; 
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4. NIVEL DE TRAI 

indicatori modalitate de calcul 

4.1. Durata medie a vieţii  =numărul total de om-ani trăiţi de întreaga 
populaţie / numărul de supravieţuitori în vârstă de 
0 ani; 

 u.m.: ani; 

 sursa: INS, DJS; 

4.2. Vârsta medie a soţilor - 
feminin 

 =suma căsătoriilor înregistrate pe fiecare vârstă 
ponderate cu vârstele pentru care s-au înregistrat 
căsătorii / suma totală a vârstelor anuale 
nupţiabile; 

 u.m.: ani; 

  sursa: INS, DJS; 

4.3. Rata mortalităţii 
infantile 

 =numărul deceselor infantile / numărul născuţilor 
vii * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

4.4. Gradul de dotare cu 
autoturisme 

 =numărul autoturismelor înmatriculate / populaţia 
urbană * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

4.5. Suprafaţa medie a unei 
locuinţe terminate 

 = Suprafaţa locuibilă a unei locuinţe terminate / 
număr de locuinţe terminate; 

 u.m.: m2; 

 sursa: INS, DJS; 

4.6. Consum casnic mediu 
lunar de apă  

 =Cantitatea de apă potabilă distribuită lunar 
populaţiei / populaţie; 

 u.m.: m3 / locuitor; 

 sursa: INS, DJS; 

 
5. ECONOMIE 

5. A. Activitate economică generală 

indicatori modalitate de calcul 

5.1. Rezultatul financiar al 
mediului de afaceri 

 =Cifra de afaceri a unităţilor locale / populaţia; 

 u.m.: lei / locuitor; 

 sursa: INS, DJS; 

5.2. Densitatea IMM  =Numărul total al IMM / populaţie * 1000; 

 u.m.: ‰; 

 sursa: INS, DJS; 

5.3. Ponderea sectorului 
privat în economia 
locală  

 =Număr de salariaţi din sectorul privat / Număr 
total de salariaţi * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

5.4. Ponderea populaţiei 
ocupate în activităţi 
neagricole din totalul 
populaţiei ocupate 

 =Populaţie ocupată în activităţi neagricole / 
Populaţie ocupată * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

5.5. Ponderea consumului 
industrial de apă 

 =Consum industrial de apă / consum total de apă * 
100; 

 U.m. %; 

 sursa: INS, DJS; 

5. B. Construcţii 

indicatori modalitate de calcul 

5.6. Locuinţe noi  =Suprafaţa locuinţelor pentru care s-a obţinut 
autorizaţie de construcţie / populaţia * 1000; 

 u.m.: m2/1000 loc; 

 sursa: INS, DJS; 

5.7. Clădiri noi, altele decât 
locuinţe 

 =Suprafaţa clădirilor, altele decât locuinţe, pentru 
care s-a obţinut autorizaţie de construcţie / 
populaţia * 1000; 

 u.m.: m2/1000 loc; 

 sursa: INS, DJS; 
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6. SERVICII PUBLICE 

6. A. Sănătate 

indicatori modalitate de calcul 

6.1. Disponibilitatea 
personalului medical 
calificat 

 =Personal medico-sanitar calificat / populaţia * 
1000; 

 u.m.: personal calificat / 1000 locuitori; 

 sursa: INS, DJS; DSP; 

6.2. Densitatea cabinetelor 
medicale de familie  

 =Cabinete medicale de familie / populaţia * 10.000; 

 u.m.: cabinete medicale de familie / 10.000 
locuitori; 

 sursa: INS, DJS; DSP; 

6.3. Densitatea farmaciilor  =Farmacii / populaţia * 10.000; 

 u.m.: farmacii / 10.000 locuitori; 

 sursa: INS, DJS; DSP; 

6. B. Educaţie 

indicatori modalitate de calcul 

6.4. Dotarea cu TIC a 
unităţilor de învăţământ 

 =Numărul PC-urilor deţinute de unităţile de 
învăţământ / populaţia şcolară * 1000; 

 u.m.: PC-uri / 1.000 elevi; 

 sursa: INS, DJS; 

6.5. Capacitatea unităţilor de 
învăţământ 

 = Populaţia şcolară / săli de clasă şi cabinete; 

 u.m.: elevi / sală; 

 sursa: INS, DJS, ISJ; 

6.6. Gradul de solicitare a 
cadrelor didactice 

 =Numărul elevilor din învăţământul primar şi 
gimnazial /; numărul cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial 

 u.m.: elevi / cadru didactic; 

 sursa: INS, DJS, ISJ; 

 

 

 

 

6. C. Cultură 

indicatori modalitate de calcul 

6.7. Indicele de cuprindere la 
lectură 

 =Numărul abonaţilor bibliotecilor / populaţia; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

6.8. Indicele de circulaţie a 
documentelor 

 =Volume eliberate / volume existente în biblioteci 
* 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

6.9. Indicele de lectură a 
cititorilor 

 =Volume eliberate / cititori în biblioteci * 100; 

 u.m.: %; 

 sursa: INS, DJS; 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partea VI 

VI. CONSULTAREA PUBLICĂ 
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Activităţi de consultare publică întreprinse 
 
Având în vedere faptul că implementarea cu succes a Strategiei de 
dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila depinde de 
implicarea ridicată şi buna colaborare a tuturor actorilor locali, în procesul 
de elaborare o importanţă deosebită a fost acordată asigurării caracterului 
consultativ-participativ al strategiei. 
 
Procesul de elaborare a strategiei a avut o puternică dimensiune 
participativă şi a respectat principiile dialogului, comunicării şi consultării.  
 
În toate etapele de realizare a strategiei s-a urmărit implicarea 
grupului/grupurilor de lucru, factorilor de decizie, mediului de afaceri şi 
reprezentanţilor instituţiilor publice pentru stabilirea unui consens în ceea 
ce priveşte viitorul micro-zonei. 
 
În cadrul procesului de elaborare al Strategiei de dezvoltare, au fost 
derulate următoarele tipuri de activităţi de consultare publică: 
- sondaje de opinie; 
- întâlniri şi dezbateri publice; 
- ateliere de lucru; 
- consultarea continuă a tuturor părţilor interesate, prin intermediul 

mijloacelor moderne de comunicare - platformă de comunicare on-line 
unde a fost postată Strategia.  

 
În ceea ce priveşte activităţile concrete de consultare publică derulate 
menţionăm: 
 
Activitate de consultare numărul 1: Sondaj de opinie în rândul cetăţenilor cu 
privire la problemele, necesităţile şi priorităţile de dezvoltare ale micro-
zonei. Rezultatele acestui sondaj au fost incluse în cadrul secţiunii de Audit 
al situaţiei actuale, însoţesc şi completează rezultatele cercetării 
documentare; 
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Activitate de consultarea numărul 2: Întâlnire publică cu reprezentanţii 
instituţiilor publice de la nivel local, ai mediului economic şi cu alţi actori 
locali în vederea identificării problemelor şi necesităţile micro-zonei şi 
stabilirii viziunii şi direcţiilor strategice de dezvoltare ale micro-zonei. 
 

 
 

Chestionare identificare probleme 

  
Fotografii consultare 09 iunie 2011  

 
 
Activitate consultarea numărul 3: Ateliere de lucru la nivelul celor unităţi 
adminstrativ teritoriale de stabilire a planurilor de investiţii necesare 
pentru dezvoltarea micro-zonei şi stabilirea criterilor de ierarhizare a 
proiectelor de investiţii; 
 

 
Chestionar identificare priorităţi - proiecte 

 
Activitate consultarea numărul 4: Postarea variantei draft a Strategiei de 
dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila pe site-ul web 
de promovare a proiectului şi informarea actorilor locali şi judeţeni 
interesaţi cu privire al acest document şi posibilitatea formulării de 
observaţii şi completări; 
 

  
Capturi pagină web de promovare proiect 
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Activitatea de consultarea numărul 5: Întâlnire publică cu reprezentanţii 
instituţiilor publice de la nivel local, judeţean precum şi cu reprezentanţii 
societăţii civile, ai mediului de afaceri şi comunităţii în vederea prezentării şi 
analizei variantei draft a Strategiei de dezvoltare durabilă a micro-zonei de 
vest a judeţului Brăila 
 

  

  

  
Fotografi consultare 4 iulie 2011  

 

Rezultatele consultărilor publice 
 
Toate rezultatele consultărilor publice au fost integrate în textul prezentei 
Strategii. Procesul de consultare publică a avut o contribuţie notabilă în 
stabilirea profilului strategic al micro-zonei de vest a judeţului Brăila, în 
formularea priorităţilor de dezvoltare precum şi în identificarea de proiecte 
concrete în domeniul dezvoltării sociale şi economice ale micro-zonei şi a 
celor trei unităţi adminstrativ teritoriale. 
 
În planul atingerii obiectivelor generale ale proiectului, consultările publice 
au constituit un foarte bun exerciţiu al administraţiei publice locale în 
domeniul planificării strategice, cât şi un prilej de identificare a unor 
posibile viitoare parteneriate public-private. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea VII 

VII. EVALUAREA DE MEDIU 
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Evaluarea mediului este un proces care caută să asigure luarea în 
considerare a impactului asupra mediului în elaborarea propunerilor de 
dezvoltare la nivel de politica, plan, program sau proiect înainte de luarea 
deciziei finale in legătură cu promovarea acestora.  
 
Ca atare, evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie, 
care îi ajută să pregătească şi să adopte decizii durabile, respectiv decizii 
prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului şi se întaresc 
aspectele pozitive. Evaluarea mediului este astfel, în esenţă, o parte 
integrantă a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei 
politici, unui plan, unui program sau unui proiect. 
 
În mod normal acest proces trebuie să implice următoarele: 

- încadrare; 
- definirea domeniului; 
- întocmirea unui Raport de mediu privind efectele semnificative 

probabile ale propunerii de dezvoltare respective; 
- desfăşurarea unei consultări cu privire la propunerea de dezvoltare 

şi la Raportul de mediu aferent acesteia; 

 luarea în considerare a Raportului de mediu şi a rezultatelor 
consultării în procesul de luare a deciziei; 

- oferirea de informaţii publice înainte şi după adoptarea deciziei şi 
prezentarea modului în care s-a ţinut seama de rezultatele evaluării 
mediului;  

- monitorizarea implementării deciziei. 
 
În principiu, evaluea mediului se poate efectua pentru proiecte individuale 
(EIM) sau pentru planuri, programe şi politici (SEA). 
 
HG 1076/2004 transpune Directiva SEA în legislaţia naţională a României şi 
stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite P/P (EMPP). 
 
Obiectivele cadrului legal în domeniu sunt: asigurarea unui nivel înalt de 
protecţie a mediului; integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în 

pregătirea si adoptarea planurilor și programelor, în scopul promovării 
unei dezvoltări durabile 
 
Se supun prevederilor Directivei planurile si programele (inclusiv cele 
cofinanţate de CE), precum si modificări ale acestora, care satisfac 
următoarele condiţii: 

- se elaborează si/sau se adoptă de către o autoritate la nivel 
naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate 
pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către 
Parlament sau Guvern, şi 

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau 
administrative.  

 
Se supun evaluării de mediu planurile şi programele care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului din următoarele domenii: agricultură, 
silvicultură, pescuit, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a 
resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodărirea 
apelor, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului si urbanism 
etc., si care stabilesc cadrul pentru emiterea acordurilor unice pentru 
proiectele care sunt prevăzute în Anexele 1 si 2 la H.G. nr. 918/2002. 
 
Se supun evaluării de mediu planurile si programele care datorită 
posibilelor efecte afectează ariile de protecţie specială avifaunistică sau 
ariile speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001. 
 
Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative 
asupra mediului: 

- planuri / programe care determină utilizarea unor suprafeţe mici la 
nivel local; 

- modificări minore ale planurilor si programelor; 
- planuri / programe, altele decât cele prevăzute la Art. 5 alin. 2 din 

H.G. nr. 1076/2004, care stabilesc cadrul pentru emiterea 
viitoarelor acorduri unice pentru proiecte. 
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Posibile efecte semnificative asupra mediului ale Strategiei de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila 
 

Direcţie Măsură Posibile efecte de mediu 

DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ 

Măsura 1.1. Creşterea 
productivităţii sectorului 
agrozootehnic 

Dezvoltarea activităţilor agrozootehnice poate avea efecte negative asupra mediului; 

Oferirea de consultanţă producătorilor agricoli şi utilizarea unor tehnici şi tehnologii moderne va 
reduce efectul negativ al acestor activităţi asupra mediului; 

Proiectele care implică construcţii vor fi supuse individual avizului autorităţilor de mediu, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Măsura 1.2. Diversificarea 
economiei locale 

Dezvoltarea capacităţilor productive şi cresterea numărului de firme va contribui la poluarea 
mediului prin producerea de deşeuri, apă uzată, noxe atmosferice; de asemenea, efecte negative 
asupra solului vor avea şi activităţile de exploatare a gazelor naturale. Se impune utilizarea unor 
soluţii care presupun un consum minim de resurse şi au un efect minim asupra mediulu. 

Prin reabilitarea unor suprafeţe agro-industriale abandonate se reduce poluarea mediulu datorată 
deteriorării continue a acestor zone şi se obţine un efect pozitiv asupra sănătăţii umane. 

Proiectele care implica construcţii vor fi supuse individual avizului autorităţilor de mediu, conform 
legislaţiei în vigoare; 

Măsura 1.3. Creşterea 
adaptabilităţii şi nivelului de 
pregătire al forţei de muncă 

Proiectele propuse în cadrul acestei politici nu pot genera efecte negative asupra mediului;  
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Direcţie Măsură Posibile efecte de mediu 

DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII 

Măsura 2.1. Îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi 

Înfiinţarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă va conduce la o creştere a 
calităţii apei furnizate şi va avea un efect pozitiv asupra sănătăţii umane; 

Înfiinţarea reţelelor si staţiilor de canalizare/epurare vor contribui la îmbunătăţirea calităţii apei si 
solului, îmbunătăţind condiţiile pentru ecosistemele acvatice. Se asteaptă un efect pozitiv 
semnificativ. Prin reducerea poluării apei, va exista un efect ecologic pozitiv pe termen lung. 

Racordarea la reţeaua de furnizare a gazului metan va conduce la o reducere a poluării aerului 
datorată încălzirii cu combustili solizi a locuinţelor; 

Măsura 2.2. Dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii 
rutiere şi de acces 

O infrastructură de transport mai bună va reduce consumul de combustibil al vehiculelor de 
transport 

Intensificarea traficului şi a circulaţiei persoanelor vor genera efecte negative, cu toate că va fi 
eficientizat consumul; 

DEZVOLTAREA 
SERVICIILOR 
PUBLICE 

Măsura 3.1. Modernizarea şi 
dezvoltarea serviciilor de 
educaţie, cultură şi sport 

Proiectele care implica construcţii vor fi supuse individual avizului autorităţilor de mediu, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Reabilitarea clădirilor de învăţământ şi cultură va avea efecte poztive datorită creşterii eficienţei 
energetice; 

Creşterea calităţii actului educativ şi a activităţilor culturale poate contribui şi la o mai bună 
educare a elevilor şi populaţiei privind protecţia mediului; 

Dotările educaţionale mai bune vor facilita un comportament responsabil faţă de mediu al elevilor 
si al personalului din învăţământ si vor promova soluţii pentru mediu, asadar este de asteptat un 
impact pozitiv. 

Măsura 3.2. Modernizarea şi 
dezvoltarea serviciilor de 
sănătate 

Poate exista un efect negativ generat de lucrările de construcţii; 

Efecte pozitive de îmbunătăţire a sănătăţii umane  

Reducerea nevoilor de deplasare prin creşterea accesibilităţii reprezintă de asemenea un efect 
pozitiv; 
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Direcţie Măsură Posibile efecte de mediu 

Măsura 3.3. Îmbunătăţirea 
furnizării serviciilor sociale 

Poate exista un efect negativ generat de lucrările de construcţii; 

Efecte pozitive asupra sănătăţii umane;  

Măsura 3.4. Creşterea 
siguranţei cetăţenilor 

Sunt preconizate efecte pozitive datorită reducerii efectelor negative asupra mediului şi 
reducerea pagubelor financiare, materiale şi a pierderilor umane în cazul situaţiilor de urgenţă; 

Măsura 3.5. Dezvoltarea 
capacităţii administrative 

Proiectele propuse în cadrul acestei politici nu vor genera efecte negative asupra mediului. 

Totuşi, cresterea capacităţii administrative, specializarea resurselor umane din sectorul public şi 
utilizarea sistemelor informatice în activitate pot crea efecte pozitive asupra mediului, ca urmare 
a unui management mai bun la nivel public și intr-un grad crescut de conştientizare a efectelor 
acţiunilor antropice asupra mediului. 

Proiectele care implica construcţii vor fi supuse individual avizului autorităţilor de mediu, conform 
legislaţiei în vigoare 
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Direcţie Măsură Posibile efecte de mediu 

Măsura 3.6. Gestiunea 
deşeurilor şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului 

Modernizarea spaţiilor verzi va conduce la o îmbunătăţire a calităţii mediului şi la cresterea 
calităţii vieţii cetăţenilor prin obţinerea unui grad mai ridicat de calitate a aerului generat de 
extinderea spaţiilor verzi; 

Realizarea sistemelor de încălzire din surse de energie regenerabilă pentru instituţiile publice şi 
reabilitarea termică a clădirilor vor conduce la o reducere a consumului de energie din surse 
convenţionale şi va contribui la reducerea poluării aerului; 

Împăduririle terenurilor degradate va conduce la o creştere a calităţi solurilor şi a aerului; 

O mai bună gestionarea deşeurilor va contribui la reducerea poluării apelor şi solurilor în locaţiile 
vechilor depozitele de gunoi necontrolate; măsurile sunt foarte importante pentru apa freatică şi 
se aşteaptă efecte pozitive pe termen lung. 

Campaniile de informare şi conştientizare precum şi participarea cetăţenilor la acţiunile de 
colectare selectivă vor conduce la un comportament mai responsabil faţă de mediu al populaţiei; 

Prin crearea unor parcuri eoliene se va obţine energie regenerabilă şi se va reduce consumul de 
energii convenţionale cu efecte pozitive asupra mediului; 

Proiectele care implica construcţii vor fi supuse individual avizului autorităţilor de mediu, conform 
legislaţiei în vigoare; 
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Lista documentelor consultate. Surse de date 
 
 
Lista documentele programatice consultate 
 
Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Braila - 2010 
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Brăila 2010-2015 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Brăila 
Masterplan Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est 
Planul Judeţean de Gospodărire a Deşeurilor –Judeţul Brăila 
Masterplan pentru sectorul apa şi apă uzată, judeţul Brăila 
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007 – 2026 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 
Programul Operaţional Regional (POR) 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 
(POS CCE) 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU) 
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M) 
Programul Operaţional Sectorial Transport (POS T) 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
Rapoarte Anuale privind Starea Factorilor de Mediului în Judeţul Brăila 
Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului IMM 
Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” 
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013 
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-
2020-2030 

 
Surse de date 
 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Brăila 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
Autoritatea de Sănătate Publică Brăila 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila 
Casa Judeţeană de Pensii Brăila 
Consiliul Judetean Braila 
Directia Regionala de Statistica Braila  
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila 
Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila 
Direcţie pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
Institutul Naţional de Statistică 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Ministerul Economiei 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
Prefectura Braila 
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Glosar de termeni 
 

 Agentul economic activ din punct de vedere juridic este firma înregistrată la 
Registrul Comerţului care nu şi-a declarat suspendarea activităţii şi nu se 
află în niciuna din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. 

 

 Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de 
locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, 
omologare, clasificare al unităţii de cazare turistică, exclusiv paturile 
suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. 

 

 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune reprezintă numărul de locuri de 
cazare puse la dispoziţia turiştilor de către unităţile de cazare turistică, 
ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise unităţile în perioada 
considerată (se exprimă în locuri-zile).  

 

 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile reprezintă cantitatea 
maximă de apă potabilă ce poate fi debitată de instalaţia de alimentare cu 
apă într-o unitate de timp. Se determină pentru fiecare instalaţie de 
captare - tratare în parte, atât pentru apa industrială cât şi pentru apa 
potabilă, luându-se în considerare capacitatea prevăzută în documentaţia 
tehnică respectivă în cazul când exista această documentaţie confirmată 
prin procesul verbal de recepţie, avându-se în vedere şi eventualele 
modernizări şi reutilări care duc la mărirea capacităţii iniţiale.  

 

 Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani 
şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv 
pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată. 
Câştigul salarial mediu lunar brut reprezintă raportul dintre sumele brute 
plătite salariaţilor de către agenţii economici în perioada de referinţă, 
indiferent pentru ce perioada se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi.  

 

 Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial 
nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările 
sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a 
contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Câştigul 
salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor 

de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce 
perioada se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi.  

 

 Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor realizate din 
vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi prestări de 
servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. 

 

 Drumuri publice. Lungimea drumurilor publice reprezintă totalitatea 
drumurilor deschise circulaţiei publice de pe întreg teritoriul ţării; se 
grupează din punct de vedere administrativ în reţea de drumuri naţionale, 
judeţene şi comunale, incluzând fiecare, categoriile de drumuri 
respective. Drumurile publice sunt grupate în drumuri modernizate; 
drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere; drumuri pietruite; drumuri de 
pământ. 

 

 Durata medie a şederii se calculează prin împărţirea numărului de 
înnoptări realizate, la numărul de sosiri ale turiştilor. 

 

 Energia termică distribuită (Gcal) reprezintă energia termică distribuită 
prin cumpărare de la centralele electrice de termoficare şi centralele 
termice din zonă, precum şi energia termică distribuită de microcentralele 
termice de bloc sau cvartal, aparţinând unităţilor administraţiei locale.  

 

 Gazele naturale distribuite reprezintă volumul total de gaze naturale 
livrate consumatorilor prin reţele de distribuţie (inclusiv gazele 
consumate de unitatea distribuitoare).   

 

 Gradul de îmbătrânire demografică al populaţiei reprezintă raportul, 
exprimat în promile, dintre populaţia vârstnică (cu vârsta de 60 ani şi 
peste) şi populaţia tânără (vârsta cuprinsă între 0-14 ani). 

 

 Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se 
calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea 
de cazare turistică în funcţiune, din perioadă respectivă; reprezintă un 
indicator al eficienţei utilizării capacităţii de cazare. 
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 Indicele preturilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a 
preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către 
populaţie într-o anumită perioadă (perioada curentă), faţă de o perioadă 
anterioară (perioada de bază sau de referinţă). Indicele preturilor de 
consum se calculează numai pentru elementele care intră în consumul 
direct al populaţiei, fiind excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile 
cu caracter de investiţii şi acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de 
asigurare, amenzile, impozitele etc., precum şi cheltuielile aferente plăţii 
muncii pentru producţia agricolă a gospodăriilor individuale. 

 

 Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, 
de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de 
transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru 
dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi 
valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe 
existente şi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de 
transport, de încărcare-descărcare,etc.). 

 

 Înnoptări în structuri de primire turistică. Înnoptarea reprezintă fiecare 
noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o unitate de cazare 
turistică, indiferent dacă fizic este sau nu prezentă în cameră. 

 

 Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic 
este activă (în perioada de observare), respectiv realizează bunuri sau 
servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil. 

 

 Linia de cale ferată este o construcţie specială compusă din una sau mai 
multe căi ferate şi instalaţii auxiliare, folosite pentru deplasarea mărfurilor 
şi călătorilor cu ajutorul materialului rulant de cale ferată (se referă la 
lungimea de linie utilizată pentru traficul regulat). O linie de cale ferată 
este compusă dintr-una sau mai multe căi principale (căi care asigură 
deplasarea neîntreruptă a materialului rulant între două staţii sau halte); 
ea poate fi "în exploatare" sau "în conservare". Lungimea se stabileşte ca 
lungime a liniei între staţii. La liniile cu căi multiple se ia în calcul o singură 
cale. 

 

 Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor se referă la 
totalitatea conductelor (din reţea şi direct din conductele magistrale de 
transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, 
începând de la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către 
furnizori până la punctele de branşare a consumatorilor, indiferent de 
presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include lungimea 
branşamentelor şi lungimea conductelor magistrale de transport. 

 

 Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile reprezintă 
lungimea tuburilor şi conductelor instalate pe teritoriul localităţii 
respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de 
aducţiune sau de la staţiile de pompare, până la punctele de branşare a 
consumatorilor. Lungimea reţelei de distribuţie se va înscrie ca reţea 
simplă, avându-se în vedere ca în cazul în care pe aceeaşi stradă există 
două sau mai multe conducte instalate, se va lua în considerare lungimea 
lor însumată. Se includ atât reţelele de serviciu, cât şi arterele principale şi 
secundare de distribuţie. Nu se include în lungimea reţelei de distribuţie 
lungimea branşamentelor sau lungimea conductelor de aducţiune. 
Lungimea conductei de aducţiune nu se include chiar daca la ea sunt 
racordaţi o serie de consumatori. 

 

 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare reprezintă lungimea 
canalelor (tuburilor) prin care se colectează şi se evacuează apele 
reziduale (menajere, industriale, etc.) şi a celor provenite din precipitaţii 
de pe teritoriul localităţii cu canalizare publică, începând de la căminele de 
racordare a clădirilor cu instalaţii de canalizare şi până la punctul de 
deversare a apelor reziduale într-un emisar natural. Se includ atât reţelele 
de canalizare (de serviciu) cât şi canalele colectoare principale şi 
secundare. În cazul în care conductele sunt aşezate în mai multe rânduri 
pe aceeaşi stradă, se consideră lungimea lor totală. Nu se includ 
racordurile la clădiri. 

 

 Populaţia activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă 
şi gradul de ocupare a populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şi 
şomerii înregistraţi. 
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 Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de 
muncă, toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care 
o exercită în mod obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fiind 
încadrate într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de 
muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în scopul obţinerii unor 
venituri sub forma de salarii, plată în natură, etc. Populaţia ocupată civilă 
nu cuprinde cadrele militare şi persoanele asimilate acestora (personalul 
MApN, MAI, SRI, militari în termen), deţinuţii şi salariaţii organizaţiilor 
politice şi obștești. 

 

 Raportul de dependenţă al vârstnicilor reprezintă raportul, exprimat în 
promile, dintre populaţia vârstnică şi populaţia adultă. 

 

 Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat 
procentual, dintre populaţia activă civilă şi resursele de muncă. 

 

 Rata de dependenţă al tinerilor reprezintă raportul, exprimat în promile, 
dintre populaţia tânără şi populaţia adultă. 

 

 Rata de dependenţă demografică reprezintă raportul, exprimat în promile, 
dintre populaţia tânără şi vârstnică şi populaţia adultă. Rata de 
dependenţă demografică măsoară potenţialul de activitate al populaţiei. 

 

 Rata de înlocuire a forţei de muncă reprezintă raportul, exprimat în 
promile, dintre populaţia cu vârstă de până la 14 ani şi o treime din 
populaţia adultă (15-59 ani). 

 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat 
procentual, dintre populaţia ocupată civilă şi resursele de muncă. 

 

 Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor 
(înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia 
activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform 
metodologiei balanţei forţei de muncă). 

 

 Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune 
de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să 
desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economie naţionale.  
Resursele de muncă includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra 
(bărbaţi de 16 - 62 ani şi femei de 16 - 57 ani), precum şi persoanele sub şi 
peste vârsta de muncă aflate în activitate. 

 

 Salariatul este persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui contract 
de muncă într-o unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de 
proprietate - sau la persoane particulare, în schimbul unei remuneraţii sub 
forma de salariu, plătit în bani sau natura, sub forma de comision, etc. 

 

 Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică reprezintă numărul turiştilor cazaţi în unităţile de cazare turistică 
ce cuprind toate persoanele (români şi străini) care călătoresc în afara 
localităţilor în care îşi au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 
12 luni şi stau cel puţin o noapte într-o unitate de cazare turistică în zone 
vizitate din ţara; motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a 
desfăşura o activitate remunerată în locurile vizitate. 

 

 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică reprezintă 
orice construcţie sau amenajare, care furnizează în mod permanent sau 
sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti. 

 

 Valoarea producţiei agricole reprezintă expresia valorică a volumului 
tuturor produselor agricole vegetale şi animale în forma lor naturala, (fără 
pierderi) obţinute într-un an calendaristic şi a cheltuielilor cu înfiinţarea şi 
întreţinerea plantaţiilor de pomi şi vii până la intrarea lor pe rod. 
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Indicatori de evaluare a contextului socio economic 
 

DEMOGRAFIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ 

Indicator agregat  Indicatori primari  

Rata de creştere/descreştere 
demografică  

Populaţia stabilă  

Densitatea demografică  
Populaţia stabilă  
Suprafaţa teritoriului  

Rata de masculinitate  Populaţia stabilă pe sexe  

Rata sporului natural  Numărul de decese şi născuţi vii  

Rata de îmbătrânire demografică  Populaţia stabilă pe grupe de vârstă  

Rata de înlocuire a forţei de muncă  Populaţia stabilă pe grupe de vârstă  

Raportul de dependenţă demografică  Populaţia stabilă pe grupe de vârstă  

Vârsta medie  Populaţia stabilă pe grupe de vârstă  

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate  Numărul căsătoriilor şi divorţurilor  

Rata sporului migratoriu  
Stabiliri de domiciliu  
Plecări cu domiciliu  

Forţa de muncă  Numărul de salariaţi  

Ponderea forţei de muncă pe domenii 
principale de activitate (%)  

Forţa de muncă pe principalele domenii 
de activitate  

Populaţia şomeră  Numărul şomerilor  

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI 
Indicator agregat  Indicatori primari  

Drumuri comunale  Lungimea drumurilor comunale  

Drumuri comunale modernizate  
Lungimea drumurilor comunale  
Lungimea drumurilor comunale 
modernizate  

Drumuri modernizate (%)  
Lungimea drumurilor publice total  
Lungimea drumurilor publice 
modernizate  

Rata de creştere/descreştere a 
drumurilor publice modernizate  

Lungimea drumurilor publice 
modernizate  

Densitatea drumurilor publice  
Lungimea drumurilor publice total  
Suprafaţa teritoriului  

Drumuri asfaltate(%)  
Lungimea drumurilor publice total  
Lungimea drumurilor publice asfaltate  

Indicator agregat  Indicatori primari  

Drumuri pietruite (%)  
Lungimea drumurilor publice total  
Lungimea drumurilor publice pietruite  

Drumuri de pământ (%)  
Lungimea drumurilor publice total  
Lungimea drumurilor publice de pământ  

Gradul de conectare la sistemul public 
de canalizare  

Numărul locuinţelor racordate la 
sistemul de canalizare  

Rata de creştere/descreştere a reţelei 
de canalizare  

Lungimea reţelei de canalizare  

Gradul de conectare la reţeaua de 
distribuţie a apei potabile  

Numărul locuinţelor racordate la 
reţeaua de distribuţie a apei potabile  

Gradul de vechime al reţelei de 
alimentare cu apă potabilă  

Lungimea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă pe categorii vechime  

Rata de creştere/descreştere a reţelei 
de alimentare cu apă potabilă  

Lungimea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă  

Gradul de conectare la reţeaua de 
distribuţie a gazului natural  

Numărul locuinţelor conectate la 
reţeaua de distribuţie a gazului natural  

Rata de creştere/descreştere a reţelei 
de distribuţie a gazului natural  

Lungimea reţelei de distribuţie a gazului 
natural  

Rata de penetrare a reţelei de 
telefonie  

Numărul de abonamente telefonice  
Populaţia stabilă  

Rata de penetrare a serviciilor de 
televiziune  

Numărul de abonamente de televiziune  
Populaţia stabilă  

 

TERENURI ŞI LOCUINŢE 
Indicator agregat  Indicatori primari  

Ponderea fondului funciar pe categorii 
de teren  

Fondul funciar pe categorii de teren  

Rata de creştere/descreştere a 
fondului locativ  

Fondul locativ  

Rata de creştere/descreştere a 
suprafeţei locuibile pe cap locuitor  

Suprafaţa locuibilă  
Efectivul populaţiei  

Mărimea locuinţei din punctul de 
vedere al suprafeţei  

Numărul de locuinţe  
Suprafaţa locuibilă  
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SERVICII PUBLICE 
Indicator agregat  Indicatori primari  

Structura unităţilor sanitare  Numărul unităţilor sanitare pe categorii  

Personal medico-sanitar la 10.000 
locuitori  

Personalul medico-sanitar (total şi pe 
categorii)  
Efectivul populaţiei  

Ritmul de creştere/descreştere al 
numărului de persoane asistate  

Numărul copiilor cu dizabilităţi asistaţi  
Numărul adulţilor cu dizabilităţi asistaţi  
Numărul de vârstnici asistaţi  

Rata de creştere/descreştere al 
numărului de biblioteci, volume 
existente şi eliberare  

Numărul de biblioteci  
Numărul de volume existente şi 
eliberare  

Ritmul de creştere/descreştere al 
populaţiei şcolare  

Efectivul populaţiei şcolare  

Structura populaţiei şcolare în funcţie 
de standardul internaţional de 
clasificare al educaţiei  

Efectivul populaţiei şcolare pe categorii 
conform standardului internaţional de 
clasificare al educaţiei  

Ritmul de creştere/descreştere al 
cadrelor didactice  

Numărul cadrelor didactice  

Numărul de cadre didactice la 
populaţia şcolară  

Numărul cadrelor didactice  
Efectivul populaţiei şcolare  

Raportul dintre populaţia şcolară şi săli 
de clasă şi cabinete şcolare, 
laboratoare şcolare şi PC-uri  

Efectivul populaţiei şcolare  
Numărul sălilor de clasă şi cabinete 
şcolare  
Numărul laboratoarelor şcolare  
Numărul PC-urilor  

Raportul dintre populaţia şcolară şi 
numărul sălilor de gimnastică şi 
terenurile de sport  

Efectivul populaţiei şcolare  
Numărul sălilor de gimnastică  
Numărul terenurile de sport  

Rata de infracţionalitate  
Numărul infracţiunilor  
Efectivul populaţiei  

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
Indicator agregat  Indicatori primari  

Ritmul de creştere/descreştere al 
întreprinderilor  

Numărul întreprinderilor  

Structura întreprinderilor în funcţie de 
mărime (numărul de angajaţi)  

Numărul întreprinderilor în funcţie de 
numărul de angajaţi  

Structura întreprinderilor în funcţie de 
domeniul de activitate  

Numărul întreprinderilor în funcţie de 
domeniul de activitate  

Ritmul de creştere/descreştere al cifrei 
de afaceri totale  

Cifra de afaceri pe domenii de activitate  

Structura cifrei de afaceri pe domenii 
de activitate  

Cifra de afaceri pe domenii de activitate  

Structura angajaţilor pe domenii de 
activitate  

Numărul de angajaţi pe domenii de 
activitate  

Productivitatea muncii totală şi pe 
domenii de activitate  

Cifra de afaceri totală şi pe domenii  
Numărul mediu de salariaţi  

 
AGRICULTURA 

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura suprafeţei cultivată în profil de 
exploatare, cu principalele culturi (%) 

Suprafaţa cultivată cu 
principalele culturi 

Rata de creştere/descreştere a suprafeţei 
cultivate totale 

Suprafaţa cultivată total 

Rata de creştere/descreştere a producţiei 
medii la hectar, la principalele culturi 

Producţia medie la hectar la 
principalele culturi 

Animale ce revin la 100 ha teren, pe 
principalele categorii de animale 

Animale ce revin la 100 ha teren 
pe principalele categorii  

Rata de creştere/descreştere a producţiei 
agricole animale 

Producţia agricolă animală 

Parcul de tractoare şi principalele maşini 
agricole din agricultură la 100 ha 

Parcul de tractoare şi 
principalele maşini agricole 

Ritmul de creştere / descreştere al suprafeţei 
scoase din circuitul agricol 

Suprafaţa scoasă din circuitul 
agricol 

Ritmul de creştere / descreştere al suprafeţei 
agricole ecologice 

Suprafaţa agricolă ecologică 

Evoluţia operatorilor (producători şi 
comercianţi) în agricultură ecologică 

Numărul operatorilor în 
agricultura ecologică 
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MEDIU 
Indicator agregat  Indicatori primari  

Structura apelor de suprafaţă pe clase 
de calitate  

Lungimea apelor de suprafaţă de 
categorii de mărime  

Poluarea aerului  Emisiile anuale de substanţe poluante 

Structura solurilor în funcţie de 
factorii de degradare  

Suprafaţa solurilor afectate de factori de 
degradare  

Ritmul de creştere/ descreştere al 
cantităţii de deşeuri generate  

Cantitatea de deşeuri menajere 
generate  

Structura compoziţiei deşeurilor 
menajere  

Cantitatea de deşeuri menajere pe 
categorii  
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Listă abrevieri 
 

AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
AJPS – Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
APL – Autorităţi Publice Locale 
APM - Agenţia pentru Protecţia Mediului 
CES - Coeziune Economică şi Socială 
CNADNR – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România  
DC – drum comunal  
DEEE - deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice 
DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
DJ – drum judeţean  
DJCCPCN - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional 
DN - drum naţional 
EPA – Echipă de Prim Ajutor 
FC – Fondul de Coeziune 
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
FSE – Fondul Social European 

 
 
HG – Hotărâre de Guvern 
IF – Întreprindere familială 
INS – Institutul Naţional de Statistică  
ISCED - Standardul Internaţional de Clasificare al Educaţiei 
ISPA - Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 
ONRC  - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
PFA – Persoană fizică autorizată 
PO DCA - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
POR – Programul Operaţional Regional 
POS CCE - Programul Operaţional Sectorial  Creşterea Competitivităţii 
Economice 
POS DRU - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
POS M - Programul Operaţional Sectorial Mediu 
POS T - Programul Operaţional Sectorial Transport 
S.M.U.R.D. - Serviciu Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare 
SRL – Societate comercială cu răspundere limitată  
UAT – Unităţi Administrativ Teritoriale 
VMG – Venit minim garantat 
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