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1.6. Administraţia publică locală. Servicii publice 

 
Sănătate  
 
 
Unități sanitare 
 
În anul 2012, în judeţul Brăila erau un număr de 4 
spitale (3 în Municipiul Brăila și unul în  orașul Făurei), 
toate fiind în proprietate publică. Efectivul de spitale 
din judeţ reprezintă 8,0% din totalul regional (50 
spitale) și 0,8% din cel naţional (473 spitale). În 2010 
erau 5 spitale în judeţ, dar un an mai târziu numărul 
acestora s-a redus la 4.  
 
În judeţ funcţionau 2 policlinici în anul 2012, 9 în 
regiune și 282 în ţară. Ambele policlinici din judeţ erau 
în proprietate publică. Existau 2 dispensare medicale în 
judeţ în anul 2012, 23 în regiune și 191 la nivel naţional.  
 
Cabinetele medicale de familie numărau, în 2012, 152 
de      unităţi      la    nivelul    judeţului     Brăila,   valoarea  

 
reprezentând 11,4% din totalitatea celor din regiune și 
1,4% din totalitatea celor naţionale. 95,4% (145 
cabinete) din judeţ aparţin proprietăţii publice, iar 
4,6% (7 cabinete), proprietăţii private.  
 
Cabinetele stomatologice din judeţ (143 cabinete) 
aparţin în proporţie de 76,9% domeniului privat, iar 
numărul farmaciilor (101 farmacii) în proporţie de 
96,0%. În anul 2012, judeţul Brăila număra un efectiv 
de 3 creșe, regiunea de Sud-Est 30 de creșe, iar în 
România erau 313 creșe.  
 
Indicatorul statistic numărul de paturi de spital la 
10.000 de locuitori a involuat în intervalul de timp 
2004-2012 de la 57,9 paturi de spital la 51,9 paturi de 
spital la 10.000 locuitori (-10,4%) la nivelul judeţului 
Brăila, de la 54,2 paturi de spital la 48,4 paturi (-10,8%) 
în regiune și de la 64,9 la 60,6 paturi de spital la 10.000 
locuitori (-6,7%).   
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Personal medico-sanitar 
 
Conform datelor INS, în anul 2012 la nivelul judeţului 
Brăila își desfășurau activitatea 512 medici (+0,8% faţă 
de anul anterior), 138 stomatologi (+0,7% faţă de anul 
anterior), 161 farmaciști (+8,8% faţă de anul anterior), 
2391 persoane angajate ca personal mediu sanitar (-
3,8% faţă de anul anterior), 60 asistenţi medicali 
obstetrică-ginecologie (moașe) și 1019 angajaţi 
personal sanitar auxiliar. 
 
La 10.000 locuitori existenţi la nivelul judeţului Brăila 
reveneau, în anul 2012, 14,5 medici (din care 4,4 erau 
medici de familie), 3,9 stomatologi, 4,5 farmaciști, 67,5 
persoane din domeniul sanitar-medical, 1,7 asistenţi 
medicali obstetrică-ginecologie și 28,8 angajaţi 
personal sanitar auxiliar.  
 
Comparativ cu situaţia de la nivel regional și naţional, 
în judeţul Brăila putem vorbi de deficit de personal în 
aproape toate sectoarele. La nivel naţional, spre 
exemplu, sunt aproximativ 10 medici mai mulţi la 
10.000 locuitori, 2 medici de familie mai mulţi, aproape 
3 medici stomatologi și 3 farmaciști în plus la 10.000 
locuitori. 
 

 
Educaţie 
 
Populația şcolară 
 
În anul 2012, populaţia școlară din judeţul Brăila se 
cifra la 51.893 persoane, distribuite astfel: 18,4% 
(9.528 persoane) erau preșcolari, 27,9% dintre școlari 
erau în ciclul primar (14.498 persoane), 23,9% (12.410 

Numărul personalului medico-sanitar raportat la 10.000 locuitori din județul Brăila,  din anul 2012 
  

   Județul Brăila Regiunea Sud-Est România 

Număr medici la 10.000 locuitori  14,5 17,1 25,1 

Număr medici de familie  la 10.000 locuitori  4,4 5,2 6,4 

Număr medici stomatologi  la 10.000 locuitori  3,9 4,5 6,5 

Număr farmaciști  la 10.000 locuitori  4,5 5,4 7,2 

Număr angajaţi personal sanitar mediu   la 10.000 locuitori  67,5 55,8 58,6 

Număr asistenţi medicali obstetrica - ginecologie (Moase) la 10.000 locuitori  1,7 1,4 1,5 

Număr angajaţi personal sanitar auxiliar la 10.000 locuitori  28,8 25,2 27,8 

    Sursa: INS 
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persoane) erau în ciclul gimnazial, 24,4% (12.653 
persoane) în cel liceal și profesional, 3,6% (1.884 
persoane) în ciclul postliceal, iar 1,8% (920 persoane) 
în cel superior.  
Pe parcursul perioadei de referinţă, proporţia 
numărului de școlari, la nivel total, a scăzut cu 17,2%; 
la nivelul urban al judeţului, scăderea (-18,0%) a fost 
mai ridicată decât cea de la nivel rural (-15,0%). 
 
În anul 2012, o pondere de doar 29,2% din populaţia 
şcolară înregistrată în Judeţul Brăila avea mediu de 
rezidenţă rural (15.161 elevi), iar 70,8% mediul de 
rezidenţă urban (36.732 elevi). În acelaşi timp, la nivelul 
regiunii de Sud-Est, 66,6% dintre elevi aveau mediul 
de rezidenţă urban, iar la nivelul României 68,7% 
dintre elevi aveau mediul de rezidenţă urban. 
 
În anul 2012, la nivelul judeţului Brăila era un număr de 
6.235 absolvenţi, distribuiţi, în funcţie de nivelul de 
educaţie, astfel: 44,6% erau absolvenţi ai 
învăţământului primar și gimnazial, 41,1% erau 

absolvenţi ai învăţământului liceal, 0,9% ai celui 
profesional, 7,5% ai celui postliceal, iar 5,9% erau 
absolvenţi ai învăţământului superior.  
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, pe suprafaţa judeţului Brăila funcţionau 3 
facultăţi, dintre care doar una singură aparţine 
proprietăţii private.  
 
Personalul didactic 
 
Personalul didactic din judeţul Brăila se cifra, în anul 
2012, la 3.240 persoane, 67,5% dintre aceștia 
aparţineau mediului urban, iar 32,5% mediului rural.  
 
Situaţia cadrelor didactice ce revin la 100 persoane 
populaţie şcolară este de 6,6 cadre didactice în judeţul  
Brăila, valoare superioară înregistrată celei de la nivel 
regional (6,3 cadre didactice la 100 elevi) şi naţional 
(6,2 cadre didactice la 100 elevi). 
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Infrastructura şcolară 
 
Judeţul Brăila avea, în anul 2012, un număr de 116 
unităţi școlare, valoare mai mică cu 7,2% decât în anul 
precedent și cu 41,7% mai scăzută decât în 2004. Din 
cele 116 unităţi educaţionale din judeţ, 25 aparţin 
învăţământului preșcolar, iar 91 învăţământului 
preuniversitar. 
 
Infrastructura școlară din  judeţ cuprinde 1667 săli de 
clasa si cabinete școlare, 291  laboratoare școlare, 94 
ateliere școlare, 62 săli de gimnastică, 69 terenuri de 
sport  și 3985 PC-uri.  
 
În anul 2012, în judeţul Brăila, un atelier școlar era 
folosit de 451 elevi. Numărul populaţiei şcolare ce 
revine pe o sală de clasă şi un cabinet şcolar a fost de 
25 persoane, la un laborator şcolar 146 elevi, la un 
calculator este de 11 elevi. 683 persoane populaţie 
şcolară utilizau o sală de gimnastică, iar 614 un teren 
de sport. 

Asistenţă socială 
 
Conform datelor furnizate de Direcţia Generală pentru 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Brăila, Centrul 
de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu 
Handicap (CIA) din Municipiul Brăila și din localitatea 
Bărăganu găzduiau, la finalul lunii septembrie 2013, un 
număr de 135 de persoane adulte cu handicap (45,2% 
în Brăila și 54,8% în Bărăganu). Faţă de valoarea 
înregistrată la sfârșitul anului 2008, numărul de 
persoane găzduite în cadrul celor două centre a crescut 
cu 33,7%, dar a scăzut cu 5,6% faţă de valoarea 
înregistrată la finalul anului 2012.  
 
Din punct de vedere al distribuţiei pe tipuri de 
handicap, 77,8% din adulţii instituţionalizaţi în cadrul 
celor două centre aveau un handicap mintal, 6,7% - 
unul asociat, 5,9% - un handicap fizic, 5,2% unul psihic, 
2,2% unul vizual, câte 0,7% aveau câte un handicap 
somatic, auditiv sau sufereau de HIV/SIDA. 
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938
copii

Pe categorii de vârstă, 74,8% dintre adulţii 
instituţionalizaţi din judeţul Brăila la data de 30 
septembrie 2013 aveau o vârstă cuprinsă în intervalul 
18-34 ani, 8,9% aveau între 35-49 ani, 8,1% aveau între 
50-64 ani, iar 8,1% aveau 65 de ani și peste.  
 
Cei 938 de copii din evidenţele Direcţiei Generale 
pentru Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Brăila de 
la 31 decembrie 2013, ce prezintă o formă de handicap, 
pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 6,0% au între 0 și 
3 ani, 13,5% au între 4 – 6 ani, 35,7% au 7-11 ani, iar 420 
copii au o vârstă cuprinsă între 12 și 18 ani. 
 
De prestații sociale au beneficiat, în anul 2012, 10.261 
persoane, 91,7% dintre acestea fiind adulţi, iar restul 
de 8,2% - copii.  

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, în 
anul 2012 au primit alocaţie de stat 57.287 de copii, 
mai puţin cu 1,4% decât în anul precedent și cu -2,1% 
decât în 2008. Valoarea sumelor plătite cu alocaţiile de 

stat a scăzut în 2012 faţă de anul precedent cu 2,7%, 
dar a crescut cu 2,2% faţă de anul 2008.  
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Numărul beneficiarilor de alocație de susținere 
monoparentală având ca unic părinte - tatal - din 
judeţul Brăila era, în anul 2012, de 222; 78,8% dintre 
taţi făceau parte din familii cu un singur copil (73,1% își 
aveau domiciliul în mediul rural, 26,9% în mediul 
urban), 18,5% aveau în familie câte 2 copii (70,7% 
locuiau în mediul rural), 2,3% dintre taţi aveau câte 3 
copii (80,0% își aveau domiciliul în mediul rural), iar 
0,5% aveau în întreţinere 4 sau mai mulţi copii și 
domiciliul în mediul rural brăilean.  
 
În anul 2012, de alocație lunară de plasament 
beneficiau 565 de copii, în scădere cu 2,2% faţă de anul 
precedent și cu 57,0% faţă de anul 2008. Dintre 
beneficiarii înregistraţi în ultimul an, 11,3% erau copii 
cu handicap, pentru care s-a alocat 14,5% din suma 
totală plătită (718.236 lei).  
 
La nivelul anului 2012 s-a acordat un număr mediu de 
3.137 ajutoare sociale pentru asigurarea venitului 
minim garantat, mai mare cu 0,3% decât în anul 
precedent și cu 12,4% mai mic decât în 2008.  
 
În sezonul rece noiembrie 2011-martie 2012 au 
beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinței 
oferit de stat un număr de 23.371 persoane: 17,8% au 
primit ajutor pentru energia termică în sistem 
centralizat, 31,2% au primit ajutor pentru gaze 
naturale, iar 50,9% au primit ajutor pentru lemne, 
cărbuni și combustibili petrolieri. Sumele acordate de 
stat pentru încălzirea locuinţelor din perioada 
menţionată mai sus totalizau 6.913.315 lei, 22,4% fiind 
plătite pentru energia termică, 43,9% pentru gazele 
naturale, iar 33,6% din suma totală s-a acordat 
persoanelor ce aveau nevoie de lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri.  
 

Cultură 

 

Judeţul Brăila posedă o importantă tradiţie culturală 
recunoscută atât în interiorul cât și exteriorul 
graniţelor ţării. Principalele instituții de cultură din 
judeţ sunt: 

- Teatrul Dramatic ”Maria Filotti”; 
- Teatrul de Păpuși ”Cărăbuș”; 
- Muzeul Brăilei; 
- Muzeul de Știinţele Naturii; 
- Muzeul de Etnografie și Artă Populară; 
- Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”; 
- Casa Municipală de Cultură; 
- Centrul Cultural ”Nica Petre” 
- Casa de Cultură a Tineretului; 
- Casa Memorială ”Panait Istrati”; 
- Societatea Filarmonică ”Lyra”; 
- Cercul Militar. 

 
Activitatea bibliotecilor 
 
În anul 2012, în judeţul Brăila erau 179 de biblioteci; în 
mediul rural se găseau 55,9% dintre acestea, iar restul 
de 44,1% erau în mediul urban. Doar în Municipiul 
Brăila se găseau 38,0% din totalitatea bibliotecilor din 
judeţ și 86,1% dintre cele din mediul urban.  
 
În ceea ce privește forma de organizare, dintre 
biblioteci, 44 sunt publice, reprezentând 24,6% din 
totalitatea acestora.  
 
De-a lungul perioadei analizate (2004-2012), numărul 
de volume existente în biblioteci, cel al volumelor 
eliberate și cel al cititorilor activi urmează un trend 
descendent. Astfel, faţă de anul 2004, numărul 
volumelor existente în bibliotecile din judeţul Brăila a 
scăzut în anul 2012 cu 4,3%, cel al volumelor eliberate 
a scăzut cu 43,8%, iar numărul cititorilor activi cu -
60,4%.  
 
Muzee şi instituții de spectacole 
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Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, la sfârşitul anului 2012 existau 8 muzee şi 
colecții publice fiind cu 3 mai multe comparativ cu 
anul 2005, ceea ce înseamnă o creştere procentuală de 
60,0%.  
 
În intervalul anterior enunţat, numărul instituțiilor de 
spectacole şi concerte a rămas constant la un efectiv 
de 2 instituţii a căror capacitate este de 640 locuri.  
 
Numărul vizitatorilor în muzee şi colecţiile publice a 
fost de 22.270 persoane pe parcursul anului 2012, fiind 
în creştere cu 3,2 puncte procentuale comparativ cu 
anul 2005. 
 

Sport. Activitate sportivă 
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, în anul 2012 erau, la nivelul judeţului Brăila, 
108 de secții sportive, în creștere cu 40 procente faţă 
de anul anterior.  
 
Numărul sportivilor legitimați a crescut cu 27% faţă 
de anul 2004, ajungând în 2012 să se la cifreze 4449 
persoane, cel al instructorilor sportivi a crescut cu 
28,4% ( a ajuns la 122 persoane), iar cel al arbitrilor a 
scăzut cu 3% (159 persoane). Cea mai mare creștere 
procentuală se înregistrează în cazul antrenorilor, 
efectivul înregistrat în 2012 fiind de 88 persoane (o 
creștere de 35%).  

Transporturi 
 
Serviciile de transport public 
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, în judeţul Brăila au fost transportaţi, în anul 
2012, 31.599 mii de pasageri; dintre aceștia, 94,3% au 
folosit ca mijloc de transport în comun – autobuzele și 
tramvaiele, iar 5,7% - tramvaiele. Faţă de valorile 
înregistrate în 2004, în anul 2012 erau mai mult cu 
50,4% pasageri transportaţi în autobuze și microbuze 
și cu 90,3% mai puţini pasageri ce foloseau tramvaiele.  
 
Numărul vehiculelor de inventar din judeţul Brăila se 
cifra, în anul 2012, la 157 de autobuze și microbuze și 
34 de tramvaie. În anul 2012, faţă de 2004, numărul de 
autobuze și microbuze din judeţ a crescut cu 80,5%, 
dar, în același timp, a scăzut numărul de tramvaie cu 
34,6%.   
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sfârșitul anului 
 
La sfârșitul anului 2012, în judeţul Brăila erau 
înmatriculate 644 autobuze și microbuze, valoarea 
reprezentând 12,1% din totalul regional și 1,5% din cel 
naţional. Faţă de anul 2007, numărul de autobuze și 
microbuze din judeţ a crescut cu 20,1%.  
 
În decursul celor șase ani (2007-2012), numărul de 
autoturisme din judeţul Brăila a urmat un trend 
ascendent, crescând cu 14.279 unităţi, adică cu 33,9%, 
cifrându-se la 56.372 unităţi. Efectivul de autoturisme 
din judeţ reprezintă 11,3% din totalul regional și 1,3% 
din cel naţional.  
 
La sfârșitul anului 2012, în judeţul Brăila erau cu 34,0% 
mai multe autovehicule de marfă decât în urmă cu 
șase ani, efectivul fiind de 8.247 unităţi. O creștere 
procentuală mai ridicată decât cea de la nivelul 
judeţului Brăila s-a înregistrat cu numărul 

autovehiculelor de marfă la nivel regional, unde a fost 
de 36,6%; la nivel naţional creșterea a fost de 22,6%.  
 
 

Siguranţă şi ordine publică 
 
Rata infracționalității a fost, în anul 2011, de 1.063 
infracţiuni la 100.000 de locuitori nivel judeţean, 
valoare inferioară atât celei înregistrate la nivel 
regional (1.087 infracţiuni la 100.000 locuitori) cât şi 
celei de la nivel naţional (1.212 infracţiuni la 100.000 
locuitori). 
 
Faţă de anul 2004, în 2011 numărul infracţiunilor din 
judeţul Brăila a crescut cu 31,9%, dar a scăzut cu 14,0% 
faţă de anul precedent. 
 
Rata criminalității din judeţul Brăila a avut o evoluţie 
fluctuantă în perioada 2004-2011. În anul 2011 s-a 
înregistrat rata cea mai ridicată (358 persoane 
condamnate definitiv la 100.000 locuitori), iar cea mai 
scăzută în anul 2009 (232 persoane condamnate 
definitiv la 100.000 locuitori).  
 
Comparativ cu anul 2004, nivelul ratei criminalităţii a 
avut o creștere redusă, de 2%, dar mult mai mare faţă 
de anul 2010 (46,7%).  
 
Faţă de celelalte medii, regional și naţional, nivelul 
ratei criminalităţii a fost mai ridicat în judeţul Brăila, 
toate urmând aproximativ același trend, cu valoarea 
minimă în anii 2008-2009 și cu o creștere în 2010-2011. 
 

Probleme majore  
 
Localităţile componente ale judeţului Brăila se 
confruntă cu mai multe probleme referitoare la 
serviciile publice, fie că este vorba de serviciile 
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medicale ori serviciile educaţionale, culturale, de 
siguranţă și ordine publică, etc. 
 
Între principalele deficienţe ale sistemului sanitar, se 
remarcă insuficienţa unităţilor medicale și 
suprasolicitarea cadrelor medicale. Migraţia forţei de 
muncă în străinătate a afectat și sistemul medical, 
astfel încât în ultimii ani numărul de locuitori ce revin 
ca un medic este din ce în ce mai ridicat. Referitor la 
infrastructura medicală, este de remarcat și dotarea 
învechită sau insuficientă din mediul rural.  
 
În ceea ce privește probleme din sistemul educaţional, 
conform datelor INS principalele obstacole nu ţin de 
insuficienţa cadrelor didactice (numărul de elevi ce 
revine la un cadru didactic este mai scăzut decât la 
nivel regional sau naţional), sau de insuficienţa 
dotărilor unităţilor școlare (săli de clasă, laboratoare 
școlare, terenuri de sport), ci mai curând de gradul de 
uzură a acestora.  
 
Infrastructura reprezintă, de altfel, un domeniu care 
necesită îmbunătăţiri și în alte sectoare, precum: 
asistenţă socială, cultură, sport, etc. 
 
În ceea ce privește transportul public, parcul auto 
învechit reprezintă o deficienţă de la nivel judeţean, 
principalii afectaţi fiind utilizatorii mijloacelor de 
transport în comun. Pe de altă parte, nu este de 
neglijat nici componenta de mediu atunci când avem 
de a face cu autovehicule poluate.  
 

Direcţii posibile de acţiune 
 
O primă direcţie de acţiune este reprezentată de 
reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii de 
furnizare a serviciilor sociale și asigurarea distribuţiei 
echilibrate în profil teritorial a instituţiilor de profil. 
Accesul neîngrădit al populaţiei stabile din fiecare 

localitate a judeţului Brăila la serviciile publice 
reprezintă un aspect important ce trebuie luat în 
vedere de către factorii de decizie. 

De asemenea, trebuie evaluată necesitatea 
modernizării dotărilor din instituţiile care furnizează 
servicii publice la nivel judeţean: școli, dispensare, 
spitale, muzee, așezăminte culturale, etc. 

În domeniul transportului public, o posibilă direcţie de 
acţiune constă în adoptarea unor mijloace de transport 
mai puţin poluate, chiar ecologice. 

În ceea ce privește domeniul siguranţei și ordinei 
publice se recomandă montarea de camere de 
supraveghere video în spaţiile publice cu 
infracţionalitate ridicată de la nivel judeţean. 
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Disparităţi de dezvoltare  

 
Reprezentarea grafică a 
numărului de locuitori care 
revin unui cadru medical mediu 
arată că cea mai semnificativă 
suprasolicitare a acestora este 
înregistrată în partea de sud, 
est și zona centrală a judeţului. 
În aceste localităţi la un cadru 
medical mediu revin între 800-
1000 persoane, sau chiar peste 
1000 persoane.  
 
Cel mai scăzut număr de 
locuitori revin la un cadru 
medical mediu din municipiul 
Brăila și din orașul Făurei.  
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În ceea ce privește numărul de 
locuitori care revin unui medic 
stomatolog, cea mai nefavorabilă 
situaţie este înregistrată în orașul 
Însurăţei, unde la un medic 
stomatolog revin între 6000 și 7500 
locuitori.  Acesta este urmat de 
orașul Ianca, comuna Viziru și 
comuna Tufești, la un medic 
stomatolog din aceste localităţi 
revenind între 4500 și 6000 
persoane. 
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Numărul de locuitori care revin unui 
medic de familie diferă foarte mult 
de la o localitate la alta. Astfel, 
localităţile cu cei mai mulţi locuitori 
pe medic de familie sunt: comuna 
Vădeni, comuna Movila Miresii, 
comuna Dudești și comuna 
Stăncuţa. În aceste patru comune 
media de locuitori la un medic de 
familie depășește 4200 de 
persoane. La polul opus stau mai 
multe localităţi din judeţ unde un 
medic de familie revine, în medie, 
la mai puţin de 1000 locuitori: 
comuna Siliștea, comuna Traina, 
comuna Frecăţei, etc.  
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În ceea ce privește numărul de copii 
înscriși în grădiniţe care revin unui 
educator, cele mai solicitate cadre 
școlare sunt în comuna Vădeni, 
comuna Chiscani, comuna Traian și 
comuna Berteștii de Jos, la un 
educator revenind peste 23 de 
preșcolari. 
 
Pe de altă parte, există localităţi în 
care educatorii nu sunt atât de 
solicitaţi, având mai puţin de 15 
preșcolari: comuna Scorţaru Nou, 
comuna Bordei Verde, comuna Cireșu 
și comuna Mărașu. 
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În ceea ce privește numărul de 
elevi din învăţământul primar 
care revin unui învăţător, cei mai 
solicitaţi învăţători sunt cei din 
comuna Chiscani (între 21 și 23 
de elevi). La polul opus se află 
localităţi unde unui învăţător îi 
revin mai puţin de 15 elevi: 
comuna Racoviţa, comuna 
Scorţaru Nou, comuna Siliștea, 
comuna Frecăţei și comuna 
Surdia-Greci. 
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Orașul Făurei este, conform datelor 
Institutului Naţional de Statistică din 
anul 2012, localitatea care înregistrează 
cei mai mulţi elevi din învăţământul 
gimnazial care revin unui cadru didactic 
(peste 30 de elevi).  
 
Nici situaţia din orașul Ianca nu este mai 
favorabilă, la un cadru didactic din 
învăţământul gimnazial revenind între 
25 și 30 de elevi. Nu putem vorbi însă de 
o suprasolicitare de cadrelor didactice 
din toate localităţile urbane, în 
municipiul Brăila și orașul Însurăţei la un 
cadru didactic din învăţământul 
gimnazial revenind între 10 și 15 elevi.  
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Așa cum putem observa din 
reprezentarea grafică a numărului 
de elevi din învăţământul liceal 
care revin unui cadru didactic, în 
foarte multe localităţi din judeţul 
Brăila nu există licee. Cu toate 
acestea, în 4 din cele 5 localităţi 
care dispun de liceu, media de elevi 
pe profesor este cuprinsă între 14 și 
20 de elevi: municipiul Brăila, 
comuna Măxineni, orașul Ianca și 
orașul Făurei. În orașul Însurăţei 
media pe cadru didactic din 
învăţământul liceal este între 20 și 
25 de elevi.  
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Reprezentarea grafică a numărului de 
elevi din învăţământul preuniversitar 
ce revin unui PC din dotarea școlilor 
arată că în aproximativ jumătate din 
localităţile din judeţul Brăila la un PC 
revin mai puţin de 5 elevi.  
 
Localităţile unde un PC este utilizat 
de un număr mai mare de elevi sunt 
comuna Jirlău și comuna Gropeni, 
media situându-se între 15 și 20 de 
elevi.  
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În ceea ce privește numărul de elevi 
din învăţământul preuniversitar care 
revin unei săli de clasă, din 
reprezentarea grafică alăturată 
observăm că localităţile cu cei mai 
mulţi elevi/sală de clasă sunt comuna 
Chiscani, orașul Ianca și orașul 
Însurăţei. În aceste localităţi, o sală 
de clasă este utilizată în medie de 
peste 30 de elevi. Cu toate acestea, în 
aproximativ jumătate din localităţile 
din judeţ o sală de clasă este utilizată 
de mai puţin de 15 elevi. 
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Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- Numărul mai redus de elevi care revin la o sală de 
clasă, atelier școlar, laborator școlar, teren de 
sport, decât la nivel regional sau naţional; 

- Numărul mare de monumente istorice de interes 
naţional și local; 

- Existenţa unor instituţii culturale importante 
precum Teatrul Dramatic ”Maria Filotti”, Teatrul 
de Păpuși ”Cărăbuș”, Muzeul Brăilei, Muzeul de 
Știinţele Naturii, Muzeul de Etnografie și Artă 
Populară, etc. 

- Rata infracţionalităţii de la nivelul judeţului este 
inferioară celei din regiune și celei de la nivel 
naţional; 

- Existenţa furnizorilor de servicii sociale acreditaţi; 
- Scăderea cheltuielilor anuale cu protecţia socială 

a șomerilor din judeţ, în anul 2012, faţă de anul 
2011; 

- Distribuţia neechilibrată în profil teritorial a 
unităţilor medicale; lipsa unui spital în partea de 
sud a judeţului; 

- Scăderea numărului de paturi de spital la 10.000 
de locuitori în intervalul de timp 2004-2012; 

- Suprasolicitarea cadrelor medicale; numărul mare 
de locuitori care revin la un cadru medical; 

- Supraaglomerarea serviciilor de urgenţă din 
cauza celor care nu își fac o programare și se 
prezintă în regim de urgenţă; 

- Desfiinţarea centrelor de permanenţă; 
- Îmbătrânirea cadrelor medicale, în special în 

mediul rural; pensionarea acestora intr-un timp 
scurt; 

- Existenta unui stil de viaţă nesănătos; 
- Lipsa aparaturii medicale performante; 
- Diminuarea populaţiei școlare în ultimii ani; 
- Numărul mai mare de elevi care revin la un PC, 

decât la nivel regional sau naţional; 
- Scăderea numărului de cadre didactice în anul 

2012, faţă de anul 2004; 
- Starea precară a unor unităţi educaţionale; 
- Numărul mare de beneficiari de servicii sociale și 

prestaţii sociale la nivel judeţean; 
- Serviciul social de asistenţă la domiciliu aproape 

inexistent atât în mediul urban cât și rural; nu 
există norme de aplicare a legii asistenţei la 
domiciliu; 

- Inexistenta unei baze legale pentru crearea unui 
sistem integrat; 

- Insuficienţa personalului din domeniul asistenţei 
sociale; 

- Lipsa integrării socio-profesionale a persoanelor 
cu handicap; 

- Condiţiile precare oferite de centrele sociale ale 
primăriilor; 
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- Dispariţia asistenţilor comunitari prin preluarea 
serviciilor sociale de administraţiile locale; 

- Concentrarea instituţiilor culturale în municipiul 
Brăila; 

- Scăderea numărului vehiculelor în inventar pentru 
transport public local de pasageri; 

- Rata criminalităţii din judeţ este superioară celei 
din regiune și celei de la nivel naţional; 

- Scăderea numărului de volume existente în 
bibliotecile din judeţ; 

- Scăderea numărului de cititori active ai 
bibliotecilor din judeţ; 

- Scăderea numărului de volume eliberate de 
bibliotecile din judeţ în anul 2012, faţă de anul 
2011; 

- Scăderea numărului de vizitatori în muzee și 
colecţii publice în anul 2012, faţă de anul 2011; 

- Inexistenţa corului de operă; 
- Slaba punere în valoare a centrelor vechi ale 

localităţilor, a clădirilor de patrimoniu; 
- Lipsa proprietăţii clar definite a unor clădiri de 

patrimoniu; 
- Inexistenţa unui ansamblu folcloric; 
- Lipsa centrelor multiculturale; 
- Neacoperirea unor zone cu transportul în comun 

sau intervale de timp mari de așteptare 
- Starea degradată și numărul insuficient de staţii 

pentru transportul în comun; 
- Problema locurilor de parcare; 
- Transportul ilegal de persoane diminuează 

veniturile transportatorilor autorizaţi și siguranţa 
pasagerilor; 

- Problema câinilor comunitari. 
 

Oportunități Amenințări 

- Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau 
fondurilor guvernamentale în vederea dezvoltării 
infrastructurii care furnizează serviciile publice; 

- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între 

- Slaba motivare a cadrelor didactice poate duce la 
plecarea profesorilor bine pregătiţi din sistem; 

- Creşterea ratei abandonului şcolar pe fondul 
insuficienţelor materiale şi financiare cauzate de 
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instituţiile educaţionale din municipiu şi alte 
unităţi din ţară şi străinătate; 

- Posibilitatea preluării şi adaptării modelelor de 
bună practică din ţările Uniunii Europene cu 
privire la activităţile didactice; 

- Îmbunătăţirea promovării evenimentelor şi 
patrimoniului cultural; 

- Restaurarea mănăstirii Măxineni; 
- Refacerea orchestrei simfonice Lyra; 
- Adaptarea fondului de carte din biblioteci la noua 

tehnologie (achiziţionarea de documente pe 
suport electronic); 

- Accesarea fondurilor europene pentru înfiinţarea, 
reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a 
structurilor sanitare; 

- Implementarea unor campaniile de educare a 
populaţiei cu privire la domeniul sănătăţii; 

- Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic; 
- Crearea întreprinderilor sociale pentru rezolvarea 

grupurilor vulnerabile; 
- Cursuri de calificare pentru grupuri vulnerabile; 
- Crearea unui centru pentru copii cu părinţii plecaţi 

în străinătate; 
- Asigurarea unor facilitaţi de transport și cazare 

medicilor în anumite zone; 
- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între APL 

şi sectorul non-guvernamental; 
- Existenţa cadrului legislativ ce creează facilităţi 

pentru mediul economic ce angajează persoane 
din grupurile vulnerabile în vederea integrării 
acestora în societate; 

- Monitorizarea video a staţiilor publice si traseelor 
judeţene. 

 

criza economică; 
- Modificările repetate ale legislaţiei în vigoare pot 

duce la scăderea performanţelor şcolare; 
- Incapacitatea susţinerii co-finanţării proiectelor 

de dezvoltare a infrastructurii educaţionale; 
- Scăderea interesului populaţiei pentru cultură pe 

fondul dificultăţilor financiare întâmpinate în 
ultimii ani; 

- Lipsa interesului tinerilor pentru menţinerea 
tradiţiilor şi obiceiurilor de la nivel local; 

- Practicarea turismului nedurabil, aspect ce poate 
duce la degradarea patrimoniului cultural; 

- Migrarea cadrelor medicale în străinătate ca 
urmare a nivelului salarial scăzut; 

- Posibilităţile limitate ale autorităţilor publice 
locale de susţinere financiară a investiţiilor din 
domeniul sanitar; 

- Creşterea numărului de persoane asistate social 
ca urmare a crizei economice mondiale; 

- Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile 
vulnerabile; 

- Creşterea numărului de cazuri de violenţă în 
familie şi alte conflicte în comunitatea locală; 

- Capacitatea redusă a instituţiilor publice de a 
cofinanţa proiecte sociale;  

- Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile 
vulnerabile; 
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