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1.7. Reabilitare urbană 
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Brăila
89,8%

Făurei 
1,8%

Ianca 5,2%

Însurăţei 
3,3%

Structura demografică a mediului 
urban al judeţului Brăila pe centre 

urbane, în anul 2012

Sursa: INS; Calcule: Addvances

200.765 
persoane
(recensământ 

2011)

 
Organizarea administrativă a judeţului Brăila 
 
Judeţul Brăila cuprinde în structura sa administrativ 
urbană organizatorică: un municipiu şi 3 oraşe: 

- municipiul Brăila - reşedinţă de judeţ, 207.809 
locuitori la 1 ianuarie 2012;  

- oraşul Făurei, 3.965 locuitori; 
- oraşul Ianca, 11.022 locuitori; 
- oraşul Însurăței, 6.978 locuitori. 

 
Din punct de vedere al efectivului demografic, judeţul 
Brăila deţine 12,7% din populaţia regiunii de Sud-Est şi 
1,7% din cea naţională. 
 
În cadrul judeţului, 64,9% din populaţie locuieşte în 
mediul urban, iar restul de 35,1% în mediul rural. Doar 
Municipiul Brăila deţine 58,7% din populaţia judeţului, 
adică 207.809 locuitori; aceasta este alcătuită din 
persoane de sex masculin în proporţie de 47,4% şi de 
sex feminin în proporţie de 52,6%. 
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Situaţia demografică în mediul urban al 
judeţului Brăila  

 
Populația urbană a judeţului Brăila totaliza în 2012 un 
număr de 229.774 locuitori, urmând un trend 
descendent atât comparativ cu anul de bază al 
perioadei de referinţă (anul 2004), cât şi faţă de anul 
precedent. Faţă de anul 2004, populaţia urbană a 
judeţului a scăzut cu 5,9%, ceea ce în valoare absolută 
înseamnă 14.343 persoane. 
 
Gradul de urbanizare judeţean a înregistrat şi el o 
scădere de-a lungul perioadei de referinţă, ajungând ca 
în anul 2012 să fie de 64,9%, mai mic cu 0,45% decât în 
2004. 
 
Raportul de masculinitate înregistrat în mediul urban 
al judeţului Brăila în anul 2012 a fost de 91,1%, la fel ca 
cel înregistrat la nivel naţional , dar inferior celui din 
regiune (91,6%). Cu cat raportul de masculinitate al 
populaţiei este mai aproape de valoarea 100, cu atât 
structura pe sexe a populaţiei tinde spre echilibrul 
ideal. 

În ceea ce priveşte indicatorul statistic ce măsoară 
gradul de aglomerare al populaţiei pe km

2
, cunoscut ca 

densitatea populația, în centrele urbane ale judeţului, 
în anul 2012, se înregistra următoarea situaţie: 5.199,1 
locuitori/km

2
 intravilan în reşedinţa de judeţ municipiul 

Brăila, 1.749,5 locuitori/km
2
 intravilan în oraşul Ianca, 

1.321,7 locuitori/km
2
 intravilan la nivelul oraşului Făurei 

şi 896,9 locuitori/km
2
 intravilan în oraşul Însurăţei. 

 
În mediul urban regional s-au înregistrat în 2012 - 
3.386,3 locuitori/km

2
 intravilan şi 2.698,0 locuitori/km

2
 

intravilan la nivel urban naţional. 
 
Situația demografică a populației urbane pe sexe, 
reprezentată grafic prin diagrame de structură, 
evidenţiază faptul că, în 2012, procentele populaţiei 
feminine şi masculine în judeţul Brăila, în regiunea de 
Sud-Est şi în România au înregistrat valori foarte 
apropiate. 
 
Ponderea populaţiei feminine a fost de 52,3% la nivel 
judeţean, de 52,2% la nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud-Est şi de 52,3% la nivel naţional. 
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În 2012, populaţia urbană a judeţului Brăila era 
alcătuită în proporţie de 16,5% din persoane tinere (0-
19 ani), mai puţin decât valorile înregistrate la nivel 
regional (20,5%) şi naţional (18,6%) ceea ce arată o 
populaţie mai îmbătrânită decât pe celelalte două 

suprafeţe. Populaţia adultă brăileană urbană 
reprezintă 69,3% din total, de această dată procentajul 
fiind mai mare decât cel din cele două areale, regiunea 
de Sud-Est (67,3%) şi întreaga ţară (69,1%). În final, şi 
populaţia vârstnică din mediul urban brăilean este mai 
numeroasă decât în regiune (12,2% din populaţia 
urbană) şi din ţară (12,3%) din populaţia urbană), 
având un procent de 14,2% din totalul populaţiei 
urbane judeţene. Toate acestea demonstrează că în 
mediul urban al judeţului Brăila, populaţie este mai 
îmbătrânită atât în comparaţie cu cea din regiune, cât 
şi de pe întreaga suprafaţă (urbană) a ţării.  
 
Piramida vârstelor este reprezentarea grafică a 
grupelor de vârstă cincinale şi evidenţiază vizual 
ponderea fiecărei grupe în efectivul total al populaţiei 
urbane şi este o completare a structurii populaţiei pe 
grupe mari de vârstă. 
 
Vârsta medie a populaţiei urbane judeţene este de 
41,4 ani, respectiv 39,8 ani în cazul bărbaţilor şi 42,9 
ani în cel al femeilor. 
 
În acest moment, structura populaţiei şi gradul de 
îmbătrânire al acesteia poate fi interpretată ca fiind 
„normală”, urmând trendul general al populaţiei la 
nivel regional sau naţional. În schimb, problema 
adevărată va apărea în timp (peste 10-15 ani), când 
populaţia adultă va fi populaţia bătrână şi va deţine un 
procent semnificativ şi îngrijorător de mare din total 
populaţiei urbane brăilene, fapt ce va avea ca efect 
imposibilitatea regenerării demografice. 
 
Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei 
urbane brăilene a fost în 2012 de 858,3 ‰, ceea ce 
înseamnă că la 1.000 de persoane tinere, cu vârsta sub 
20 ani, revin 858,3 persoane vârstnice (de 65 ani şi 
peste). Valoarea acestui indicator demografic de la 
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nivelul judeţului este mai mare atât faţă de cel din 
regiune (594,3‰), cât şi faţă de cel naţional (662,0‰). 
Raportul de dependență demografică este de 
442,0‰ în municipiul Brăila şi oraşele din judeţ, ceea 
ce înseamnă că, în medie, 442 persoane aflate în vârstă 
de muncă susţin 1.000 inactive. Acest raport este 
superior celui înregistrat la nivelul regiunii (484,9‰) şi 
destul de apropiat de cel la nivel naţional (446,2‰). 
 
Raportul de dependență al tinerilor, la nivelul anului 
2012, înregistra o valoare de 237,8‰ în mediul urban 
brăilean, iar cel al vârstnicilor de 204,1‰. 
 
Rata de înlocuire a forței de muncă se calculează prin 
raportarea efectivului populaţiei urbane tinere la o 
treime din persoanele din mediul urban în vârsta de 15-
64 ani, calculat la 1000 de locuitori. Astfel, rata de 
înlocuire a forţei de muncă urbane este de 489,2‰ în 
judeţul Brăila, de 540,9‰ la nivelul regiunii Sud-Est şi 
559,8‰ la nivel naţional. Asta înseamnă că la nivelul 
urban al judeţului Brăila, peste 15 ani, 1.000 persoane 
ce vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite de 
aproximativ 489 persoane, ceea ce va conduce la un 

deficit de forţă de muncă de 511 persoane. Deficitul de 
resurse de muncă înregistrat la nivel judeţean este 
superior celui care va apărea la nivel regional (460 
persoane) sau naţional (440 persoane). 
 

Mişcarea naturală a populaţiei urbane 
 
În mediul urban al judeţului Brăila, rata natalităţii, în 
perioada 2004-2012 a fost inferioară ratei mortalităţii, 
astfel că pe întreaga perioadă s-a înregistrat un spor 
natural negativ. 
 
Pe întreaga perioadă, rata sporului natural 
corespunzătoare mediului urban brăilean a fost 
negativă şi inferioară ratei sporului natural din 
regiunea de Sud-Est (care a avut valori apropiate de 
zero) şi ambele inferioare ratei înregistrate la nivel 
naţional.  
 
Pentru judeţul Brăila, ecartul cel mai mare şi 
nefavorabil pentru mediul urban a fost înregistrat în 
anul 2012 (-4,7‰). 
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Rata mortinatalității urbane brăilene a avut fluctuaţii 
pe întreaga perioadă, ajungând în 2012 să fie de 5,7‰, 
fiind superioară atât celei urbane regionale (3,8‰), dar 
şi celei urbane naţionale (3,2‰). Astfel, din 1.000 de 
născuţi din mediul urban brăilean, 5,7 s-au născut 
morţi. 
 
De asemenea, şi rata mortalității infantile înregistrată 
în mediul urban al judeţului Brăila a fost în anul 2012 
de 10,2‰, mai mare decât cea din regiune (9,9‰), dar 
şi decât cea naţională (6,6‰). În oraşele din România, 
valoarea acestui indicator s-a situat pe un trend 
descendent, spre deosebire de urbanul brăilean, unde 
valorile au fluctuat. 
 
În anul 2012, numărul căsătoriilor înregistrate în cele 
patru centre urbane ale judeţului Brăila se cifrau la 
1.047 căsătorii, urmând un trend descendent începând 
din 2007. Rata nupțialității a fost de 4,6‰ în oraşele 
din Brăila, 5,3‰ în cele din regiune şi 5,9‰ în cele din 
întreaga Românie. Pe toate arealele considerate, rata 
nupţialităţii a fost mai ridicată în 2007 comparativ cu 
anii de înainte sau de după, parţial şi datorită unei 
măsuri sociale întreprinse la nivel naţional pentru 
încurajarea căsătoriilor.  
 
Numărul divorţurilor înregistrate în 2012 în Municipiul 
Brăila şi cele 3 oraşe ale judeţului a fost de 573 
divorţuri, cu 56 mai puţine comparativ cu cele 
înregistrate în anul 2004. Rata de divorțialitate a fost 
de 2,5‰ în judeţ, 2,0‰ în regiune şi 1,9‰ în ţară. 
Faţă de anul 2004, numărul divorţurilor din mediul 
urban brăilean a scăzut cu 56, respectiv 8,9%.   
 

Mişcarea migratorie a populaţiei urbane 
 
Din 2004 și până în prezent, populaţia urbană a 
judeţului Brăila este într-o continuă scădere (-5,9%, un 
efectiv de -14.343 persoane).  
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Scăderea populaţiei este, pe lângă efectul mişcării 
naturale a populaţiei, efectul mişcării migratorii. 
 
La nivelul anului 2013, mișcarea migratorie a populaţiei 
urbane, exprimată prin soldul schimbărilor de 
reședință a fost de -1.412 persoane, ceea ce înseamnă 
că procesul plecărilor cu reședinţa a implicat cu 1.412 
persoane mai puţin decât procesul stabilirilor de 
reședinţă. 
 
1.992 reprezintă efectivul populaţiei cu stabiliri cu 
domiciliul în mediul urban și la 2.761 se cifrează 
numărul populaţiei care a plecat cu domiciliul din 
mediul urban. 
 
În 2012, soldul schimbărilor de domiciliu înregistrat în 
orașele din judeţ era de -1.243 persoane. 
 
În anul 2012, în mediul urban al judeţului Brăila s-au 
stabilit cu domiciliul 1603 persoane, dar au plecat cu 
domiciliul 2846 persoane.  
 
Un alt element care influenţează efectivul populaţiei 
este migraţia internaţională; aceasta poate avea un 
efect pozitiv sau negativ, în funcţie de valoarea pe care 
o înregistrează (diferenţa dintre numărul imigranţilor 
și cel al emigranţilor). În 2009, numărul emigranţilor 
(123 persoane din mediul urban) a fost superior 
numărului de imigranţi (61 persoane din mediul 
urban), motiv pentru care soldul migratoriu 
internaţional a fost negativ (-62 persoane).     
 

Situaţia spaţial-urbanistică 
 
La sfârșitul anului 2012, fondul locativ, exprimat prin 
numărul de locuinţe existente din mediul urban al 
judeţului Brăila era de 87.289, reprezentând 63,8% din 
totalul locuinţelor judeţului. Doar în Municipiul Brăila 
erau 90,3% din locuinţele din mediul urban, restul de 

9,7% fiind concentrate în cele trei orașe (Făurei, Ianca 
și Însurăţei). Comparativ cu anul 2004, fondul locativ al 
mediului urban brăilean a înregistrat o creștere 
procentuală de 1,1%, ceea ce, în valori absolute, 
înseamnă un plus de 638 locuinţe. 
 
La finele anului 2012, structura fondului locativ din 
mediul citadin şi municipal al judeţului Brăila era 
formată din 3,9% locuinţe proprietate publică şi 96,1% 
locuinţe proprietate privată. 
 
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, în anul 2007 numărul persoanelor pe o 
locuință, în mediul urban, a fost de aproximativ 3 
persoane atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional 
sau naţional. 
 
La sfârșitul anului 2012, suprafața locuibilă existentă 
la nivelul mediului urban brăilean era de 3.139 mii m

2
, 

fiind cu 0,1% mai mare decât în anul precedent și cu 
2,2% mai mare decât în 2004. 
 
Suprafaţa locuibilă existentă la sfârșitul anului 
raportată la populaţia urbană a înregistrat  în toate 
cele trei medii o evoluţie în perioada 2004-2012. La 
nivelul judeţului Brăila, suprafața locuibilă pe cap de 
locuitor este mai scăzută atât faţă de cea înregistrată 
la nivelul regiunii, cât și faţă de cea naţională. Astfel, în 
anul 2012, fiecare orășean din Brăila se bucura, în 
medie, de 13,7 m

2
, în timp ce unul din Sud-Est avea 

14,1 m
2
/cap locuitor, iar oricare locuitor al mediului 

urban din România, de 15,4 m
2
. 

 
Un indicator care măsoară gradul de confort al 
populaţiei urbane este mărimea locuințelor, calculată 
ca raport între numărul total de camere şi numărul de 
locuințe existente. Valoarea acestui indicator, pentru 
mediul citadin şi municipal brăilean a fost de 2,5 
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camere/ locuinţă la finele anului 2012, urmând o 
evoluţie constantă din anul 2004. O situaţie similară a 
fost înregistrată şi la nivel regional şi naţional, unde 
mărimea locuinţelor a fost de 2,5 camere pe întreaga 
perioadă a celor nouă ani analizaţi. 
 
Mărimea locuinţelor după numărului de camere este 
un prim aspect al dimensiunii locuinţelor. Cel de-al 
doilea aspect ce face referire la mărimea locuinţelor 
este suprafața locuibilă a unei locuințe. La finele 
anului 2012, suprafaţa locuibilă a unei locuinţe a fost 
de 36,0 m

2
/locuinţă în mediul urban judeţean, 37,4 

m
2
/locuinţă la nivel regional şi de 38,5 m

2
/locuinţă la 

nivel naţional. Evoluţia suprafeţei locuibile/locuinţă, în 
perioada 2004-2012 a fost de 0,5 m

2
 la nivel judeţean, 

1,1 m
2
 la nivel regional şi de 1,3 m

2
 la nivel naţional. 

 

Spaţii verzi şi amenajare urbană 
 
Prin spaţiile verzi prezente pe teritoriul municipiilor şi 
oraşelor se face referire la suprafaţa spaţiilor verzi 
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amenajate sub formă de parcuri, grădini publice sau 
scuaruri publice, terenurile bazelor şi amenajărilor 
sportive în cadrul perimetrelor construibile. 
 
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, suprafaţa verde ce revine fiecărui cetăţean 
din mediul urban al judeţului Brăila a fost în 2012 de 
14,1 m

2
/cap locuitor, suprafaţă mai mare cu 0,9 m

2
 mai 

mare decât în 2004, respectiv cu 6,7%.  
 
Suprafaţa verde/cap locuitor înregistrează cea mai 
mare valoare în orașul Făurei, unde unui locuitor îi 
revin 47,9 m

2
 se spaţiu verde, urmată de orașul Ianca 

(25,4 m
2
/cap locuitor), municipiul Brăila (13,6 m

2
/ cap 

locuitor) și apoi în orașul Însurăţei, unde doar 2,9 m
2
 îi 

revin fiecărei locuitor. 
 

Reţeaua de străzi orăşeneşti 
 
În anul 2012, lungimea străzilor orășenești din judeţul 
Brăila a fost de 396 km, dintre care 69,9% erau 

modernizaţi (277 km).  
 
Comparativ cu anul 2004, lungimea străzilor orășenești 
a crescut cu 22 km, respectiv 5,9%, iar a celor 
modernizate cu 44 km, respectiv 18,9%.  
 
În ceea ce privește evoluţia ponderii drumurilor 
modernizate în totalul drumurilor orășenești, pe 
parcursul celor nouă ani (2004-2012), valorile 
înregistrate la nivelul judeţului Brăila au fost 
superioare celor de la nivel naţional, dar inferioare 
celor regionale, astfel că, în anul 2012, în judeţul Brăila 
erau modernizate 69,9% din totalitatea drumurilor 
orășenești, în regiunea de Sud-Est – 68,3%, iar în 
România doar 63,3% din totalitatea străzilor 
orășenești.  
 
Structura drumurilor orăşeneşti, la nivelul anului 2012, 
în judeţul Brăila se prezenta astfel: 71,7% din lungimea 
totală a drumurilor orăşeneşti se regăsea pe teritoriul 
reşedinţei – municipiul Brăila (284 km); 13,9% în orașul 
Însurăţei (55 km), 7,3% în orașul Ianca (29 km), iar 7,1% 
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277 
km

în orașul Făurei (28 km).  
 
În ceea ce priveşte situaţia drumurilor orăşeneşti 
modernizate, se remarcă faptul că în anul 2012, 
municipiul Brăila deţinea 83,4% din totalul drumurilor 
orăşeneşti modernizate, fiind urmat cu 6,1% de 
orașele Făurei și Ianca, apoi de orașul Însurăţei, cu 
4,3% din totalitatea drumurilor orășenești 
modernizate (12 km).  
 

Reabilitare urbană 

 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, unul 
dintre cele șapte programe elaborate de ţara noastră și 
adoptate de Comisia Europeană, operează în fiecare 
dintre cele opt regiuni ale României și urmărește 
dezvoltarea economică și socială a acestora, potrivit 
nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor, atât la nivel local, cât și regional. 
 

În Municipiul Brăila, au fost implementate proiecte de 
reabilitare a infrastructurii urbane degradate, precum 
și acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale și de 
îmbunătăţire a serviciilor sociale.  
 
Reabilitarea pasajului pietonal Platou Piața 
Independenței din Municipiul Brăila face parte din 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
desfășurat pe o perioadă de 14 luni, cu o valoare totală 
de 4,9 milioane lei, dintre care 81,0% au fost cheltuieli 
eligibile.  
 
Platoul din faţa Palatului Administrativ a căpătat o altă 
faţă comparativ cu cea cunoscută de brăileni încă din 
anii ’70, în urma amenajării celor 2404,2 m

2
 de spaţiu 

verde, a celor 4.410 m
2
 de suprafaţă pietonală 

reabilitată, a celor două bazine cu jeturi de apă, 8 stâlpi 
de iluminat cu panouri solare, a sistemului de irigaţii si 
a celor 120 de bănci.  
 
Modernizarea și reabilitarea străzii Calea Călărașilor,  
pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor și 
Bulevardul Independenţei, este un alt proiect finalizat 
din Municipiul Brăila, finanţat prin același program, 
POR 2007-2013, componentă a Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila. 
 
Calea Călărașilor, principala arteră de circulaţie din 
Municipiul Brăila, ce leagă sudul municipiului de 
centrul istoric, a beneficiat de îmbunătăţirea 
infrastructurii, a serviciilor de transport și a mobilităţii 
populaţiei, astfel:  

- căile de rulare ale tramvaielor au fost reabilitate 
pe o lungime de 1,3 km; 

- tronsonul de stradă reabilitată a avut o 
suprafaţă totală de 20.800 m2; 

- tronsonul ocupat de parcări, trotuare și alveole 
reabilitate a fost de 6.500 m2; 
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- reţeaua de alimentare cu apă reabilitată a avut o 
lungime de 1.128 metri; 

- reţeaua de canalizare a fost reabilitată pe o 
lungime de 1.106 metri; 

- au fost create un număr de 173 de locuri de 
parcare; 

- 4 staţii de autobuz au beneficiat de reabilitare. 
 
Proiectul a avut o perioadă de implementare de 23 luni 
și o valoare totală de 37,3 milioane lei, dintre care 
79,7% au fost cheltuieli eligibile.  
 
Proiectul Sistem de supraveghere în vederea 
creșterii siguranței și prevenirii criminalității în 
Municipiul Brăila este parte componentă a Planului 
Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila, 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013. A fost implementat pe o perioadă de 23 de luni, 
având o valoare de 3,5 milioane lei, dintre care 80,2% 
au fost cheltuieli eligibile.  
 
Acest proiect are ca scop diminuarea unora dintre 
problemele cele mai grave cu care se confruntă 
locuitorii municipiului – violenţe și infracţiuni comise, 
cu precădere, de membrii găștilor de cartier. Instalarea 
camerelor care să supravegheze străzile predispuse 
comiterii de infracţiuni a fost considerată de 
autorităţile locale cea mai bună soluţie posibilă, dat 
fiind și numărul redus de agenţi de poliţie de pe 
suprafaţa municipiului.  
 
Reabilitarea și modernizarea Străzii Grivița din 
Municipiul Brăila, finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 a constat în modernizarea unui 
drum de 3,24 km; proiectul a fost implementat pe o 
perioadă de 33 luni, având o valoare totală de 25,7 
milioane lei, dintre care 80,7% au fost cheltuieli 
eligibile.  
 

Proiectul Consolidarea și reabilitarea Școlii cu clasele 
I-VIII nr. 17, ”Ecaterina Teodoroiu” din Municipiul 
Brăila a avut ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii educaţionale prin alocarea unei sume de 
1,9 milioane lei (84,0% cheltuieli eligibile) pe o 
perioadă de 13 luni. Prin acest proiect au fost 
achiziţionate un calculator-unitate, cu monitor și 
imprimantă, un calculator-unitate cu monitor și un 
copiator.  
 
Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi din 
Municipiul Brăila, pe tronsonul cuprins între 
Bulevardu; Dorobanţilor şi strada Mircea Malăeru colţ 
cu strada Costache Negruzzi, a beneficiat de o 
investiţie de 9.479.820,63 lei (80,35% contribuţia 
Uniunii Europene, 17,65% de la bugetul de stat şi 2% 
de la bugetul local), pe o perioadă de 33 luni. Prin acest 
proiect s-au realizat reabilitarea şi modernizarea 
retelei de apă şi canalizare, reabilitarea podului rutier, 
realizarea pasajului pentru tramvai, reabilitarea căii de 
rulare. 
 
Consolidarea grupului școlar ”Grigore Moisil” a 
beneficiat de un proiect în valoare de 5,9 milioane lei 
(84,0% valoare eligibilă), din care s-au realizat lucrări 
de reabilitare și modernizare a clădirii, a instalaţiilor 
sanitare și PSI, a instalaţiei de încălzire și a celei 
electrice; de asemenea, s-au achiziţionat 25 de sisteme 
IT, 2 sisteme de video-proiecţie și un aparat fonic.  
 
Proiectul Reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 18, 
”Mihu Dragomir” a fost unul complex de consolidare, 
reparaţii și intervenţii la tâmplăria interioară și 
exterioară a clădirii, la finisajele interioare, la 
instalaţiile sanitare, cele termice și cele de gaz; de 
asemenea, au fost achiziţionate 40 de echipamente 
complete de IT (sisteme desktop, monitoare, 
imprimante, boxe, căști, microfoane), 3 sisteme de 
video-proiecţie, 3 laptop-uri și 2 scannere.  
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Valoarea totală a proiectului a fost de 4,4 milioane lei 
(81,5% cheltuieli eligibile), desfășurat pe o perioadă de 
15 luni.  
 
Școala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Naum” a 
beneficiat de consolidarea și amenajarea cladirilor 
imobilului, precum și dotarea cu echipamente IT și de 
laborator, proiect în valoarea totală de 3,5 milioane lei 
implementat pe o perioadă de 16 luni.  
 
Proiectul Reparații capitale la Liceul cu program 
sportiv Brăila a avut o valoare de 2,95 milioane lei 
(77,9% cheltuieli eligibile), fiind implementat pe o 
perioadă de 23 luni. Scopul acestui proiect a fost de a 
atrage populaţia școlară și adulţii la procesul 
educaţional și de a alinia procesul de învăţământ la 
standardele europene.  
 
Reabilitare zona de promenada cuprinsă între strada 
Calea călăraşilor şi Faleza Dunării, a constat în 
reabilitarea pavajului pe o suprafaţă de 4232.9 mp, a 
fântânilor arteziene (rotundă, dreptunghiulară şi în 
trepte) amenajare peisageră, montarea a 27 de stâlpi 
iluminat public şi a două panouri LED pentru 
informarea cetăţenilor. Proiectul, implementat într-o 
perioadă de 32 de luni, a avut o valoare totală de 
11.540..210 lei(80.35% contribuţia Uniunii Europene, 
17.65% de la Bugetul de stat şi 2% de la bugetul local). 
 
Proiectul Extindere pe verticală a Școlii cu clasele I-
VIII ”Vlaicu Vodă” a constat în mansardarea clădirii ce 
cuprinde instituţia de învăţământ, cu o valoare totală 
de 4,8 milioane lei (80,9% fiind cheltuieli eligibile), pe o 
perioadă de implementare de 22 luni.  
 
În cadrul orașului Însurăţei, au existat două proiecte de 
Reabilitare, extindere și dotare a Școlii Generale cu 
clasele I-VIII, situate în două locaţii diferite.  

 
La prima locaţie au fost create: un centru de informare 
și documentare, un cabinet medical, o sală de sport 
echipată și au mai fost achiziţionate: o imprimantă, un 
copiator, un scanner, o cameră foto, una video, un soft 
educaţional, unul pentru bibliotecă și încă unul ce 
asigură conexiunea la internet.  
 
Proiectul de la prima locaţie a avut o valoare totală de 
3,1 milioane lei (80,3% au fost cheltuieli eligibile), iar 
cel din a doua locaţie a costat 2,5 milioane lei (64,0% 
cheltuieli eligibile). 
 
Proiectele finanţate prin Programul Operaţional 
Regional în curs de implementare la 31 august 2013 
din Municipiul Brăila sunt: 
- Modernizarea și reabilitarea străzii Calea Galaţi, 

pe tronsonul cuprins între Bulevardul 
Dorobanţilor și Strada Mircea Malaeru colţ cu 
Strada Costache Negruzzi; 

- Reabilitarea zonei de promenadă cuprinsă între 
Strada Calea Călărașilor și Faleza Dunării; 

- Reabilitarea Casei Petre Ștefănescu Goangă; 
- Restaurarea și consolidarea clădirii Teatrului 

Maria Filotti Brăila; 
- Reabilitarea și modernizarea anexei Căminului 

pentru persoane vârstnice ”Sfântul Petru și 
Pavel” de pe Strada Zambilelor, nr. 1 (fost nr. 2); 

- Reabilitarea și modernizarea Parcului 
Monument; 

- Modernizarea Bulevardului Dorobanţi. 
 
Proiectele finanţate prin Programul Operaţional 
Regional în curs de implementare la 31 august 2013 
din Orașul Ianca sunt: 
- Realizarea unui sistem de supraveghere în 

vederea creșterii siguranţei și prevenirii 
criminalităţii; 
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- Dezvoltarea integrată a orașului Ianca – 
Modernizarea spaţiilor publice urbane și 
modernizarea spaţiilor verzi în Unitatea 
Administrativ-Teritorială Orașul Ianca; 

 
 
În Orașul Făurei exista, la 31 august 2013, următorul 
proiect în curs de implementare din fonduri POR: 
- Reabilitarea, modernizarea și achiziţionarea de 

echipamente pentru ambulatoriul spitalului 
orășenesc Făurei. 

 
Proiectul Modernizarea Ambulatoriul Integrat 
Spitalului Județean de Urgență Brăila, a fost finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 și a 
avut ca obiectiv general realizarea unui spaţiu adecvat 
pentru desfășurarea activităţii medicale de 
specialitate. Proiectul a avut o valoare totală de 42,7 
milioane lei, dintre care 81,5% au fost fonduri 
nerambursabile.  
 
Proiectul Modernizarea Ambulatoriul Integrat 
Spitalului Județean de Urgență Brăila, cu Cabinetele 
de Obstetrică și Ginecologie, a beneficiat, în perioada 
august 2009-decembrie 2012 de un întreg proces de 
îmbunătăţire a serviciilor de asistenţă medicală în 
valoare de peste 2,7 milioane de lei (80,9% finduri 
nerambursabile).  
 
Proiectul a cuprins lucrări de reabilitare și modernizare 
a spaţiului ambulatoriului, reabilitarea utilităţilor 
generale și a celor specifice, achiziţionarea de 
aparatură și echipamente medicale, precum și de 
mobilier specific saloanelor și cabinetelor.  
 
Proiectul Echiparea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat în cadrul Spitalului Pneumoftiziologie 
Brăila s-a derulat pe o perioadă de 15 luni și a avut o 

valoare totală de 2,9 milioane lei, 71,4% fiind fonduri 
nerambursabile. 
 
Proiectul ”Rețea județeană de comunicații pentru 
evidența persoanelor și conectare la Rețeaua de 
Comunicații Integrate Voce – Date a Ministerului 
Internelor și Reformei Administrative” în valoare de 
75.105,68 euro, reprezintă crearea unei baze de date ce 
ţine evidenţa persoanelor din Municipiul Brăila și 
orașele Făurei, Ianca și Însurăţei; acest proiect are rolul 
de a crește eficienţa și eficacitatea utilizării resurselor 
materiale și nemateriale.  
 
Proiectul ”Reabilitarea Centrului Istoric al 
Municipiului Brăila” a constat în modernizarea 
reţelelor de apă și de canalizare, a infrastructurii 
stradale și a Falezei Dunării, cu acces la navigaţia 
fluvială de agrement, având ca scop creșterea 
economică și asigurarea premizelor dezvoltării 
durabile prin atragerea investitorilor și a turiștilor și 
prin crearea de noi locuri de muncă. Acest proiect a 
avut o valoare totală de 10,8 milioane euro.  
 
Proiectul ”Stație de compostare deșeuri 
biodegradabile – Ianca, județul Brăila” a constat în 
reducerea cantităţii de deșeuri biodegradabile 
provenite din gospodăriile cetăţenilor din orașul Ianca 
și ai satelor componente prin crearea unei staţii de 
compostare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Proiectul are ca scop depozitarea controlată a 
deșeurilor biodegradabile. creșterea gradului de 
conștientizare și educarea ecologică a cetăţenilor, 
obţinerea unui produs cu aplicabilitate directă în 
agricultură, dar și scăderea nivelului de poluare. 
Bugetul proiectului a fost de 762,5 mii euro.  
 
Proiectul Reabilitare Grup Școlar ”Gh. Vâslan” Făurei 
a avut ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ 
pentru elevii și cadrele didactice ce predau la instituţia 
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menţionată. S-au reabilitat 4 săli de clasă, sala de 
festivităţi, grupurile sanitare și reţeaua de canalizare. 
Bugetul proiectului s-a ridicat la 35 mii euro. 

 

Proiectul Reabilitarea şi dotarea cu echipament 
specific corpurilor D, E, şi F ale Centrului de 
Asistență Paliativă SF Maria, din Brăila, a constat în 
realizarea unor lucrări de consolidare a construcţiilor, 
lucrări de arhitectură, execuţie instalaţii interioare: 
gaze, termice, electrice, sanitare dar şi reabilitare a 
reţelelor de apă şi canalizare. Valoarea totală a 
proiectului finanţat a fost de 3.352.221 lei(85% 
contribuţia Uniunii Europene, 13% din bugetul de stat 
şi 2% din bugetul local). 
 
Proiectul Centrul Social multifuncţional Lacu Dulce, 
a avut o valoare de 392.464 lei (85,84% contribuţia 
Uniunii Europeneşi 14,16% de la bugetul local) şi a 
constat în realizarea unei construcţii noi P+1E cu toate 
instalaţiile aferente: apă, gaze, curent electric. 
 
Preluarea apelor uzate de la locuinţele din Colonia, 
de la km 10, Municpiul Brăila, prin care s-a realizat 
infrastructura de preluare a apelor uzate de la blocurile 
A,B,C,D,E,F,G,H. Acesta a avut valoarea de 639.682 lei 
(73% FDRS şi 27% de la bugetul local). 
 
Extinderea spaţiilor verzi prin realizarea unui parc în 
cartierul Lacu Dulce. Proiectul a fost realizat prin 
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. Au fost 
executate mai multe tipuri de lucrări: amenajare spaţii 
verzi, alei ecologice, drumuri, reţele de apă, reţele de 
canalizare, reţele elctrice, mntare a 46 stâlpi de 
iluminat, a 50 de bănci, 4 toalete ecologice, 20 de 
coşuri de gunoi, o fânţână arteziană, 6 fântâni de băut 
apă, material arbustiv şi arborescent (650buc). 

Proiectul a avut o valoare de 4.568,4232 lei (4465% 
Fondul de Mediu şi 55,35% bugetul local). 
 
Reabilitarea sistemului de producere a aenergiei 
termice prin utilizarea surselor de energie 
regenerabilă la Căminul de persoane vârstnice Lacu 
Sărat. Proiectul a dus la înlocuirea sistemului de 
încălzire şi preparare apă caldă menajeră bazat pe 
agentul termic furnizar de CET, cu un sistem bazat pe 
utilizarea energiilor regenerabile în vederea creşterii 
gradului de confort a rezidenţilor. Proiectul a costat 
1.560.102 lei (78,46% Fondul de Mediu şi 21,54% din 
bugetul local) 
 

 
 
Probleme majore  
 
În acord cu Legea nr. 351/2001, Conceptul Strategic de 
Dezvoltare Teritorială România 2030 integrează 
condiţiile de conformare a structurilor policentrice la 
nivelul Uniunii Europene, conform documentelor 
privind coeziunea teritorială, socială şi economică. 
Potrivit acestui document, reţeaua urbană din judeţul 
Brăila cuprinde: 

- 1 Pol subregional OPUS: municipiul Brăila; 
- 3 Poli locali: orașul Ianca, orașul Făurei și orașul 

Însurăţei; 
 
Reţeaua Europeană de Observare a Planificării 
Spaţiale (ESPON) desemnează ca „stâlpi” ai 
policentricităţii o serie de Arii Funcţionale Urbane 
(Functional Urban Area – FUA). ESPON dezvoltă un 
sistem mai amplu de analiză, propunând şi alte 
concepte cheie precum cel de Orizont Potențial Urban 
Strategic (Potential Urban Strategic Horizont – PUSH) 
şi de Arie de Integrare Policentrică (Potential 
Polycentric Integration Area - PIA). Orizontul Potenţial 
Urban Strategic este definit ca perimetrul din 
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vecinătatea Ariilor Funcţionale Urbane la care se poate 
ajunge în maxim 45 de minute de mers cu maşina 
pornind din centrul FUA. La nivelul Uniunii Europene 
sunt identificate 1.595 arii funcţionale urbane, din care 
59 sunt amplasate în România. În judeţul Brăila, 
singura arie funcţională urbană  este municipiul Brăila. 
Totodată, municipiul Brăila face parte și din Arie de 
Integrare Policentrică/ zonă de integrare potenţială, 
alături de municipiul Galaţi.  
Dispersia teritorială a localităţilor urbane din judeţ este 
destul de echilibrată, astfel încât nu există localităţi 
rurale situate la o distanţă mai mare de 25-30 km de un 
oraș sau municipiu.  
 
Este însă de semnalat în rândul problemelor majore ale 
mediului urban faptul că o parte din orașe nu au încă 
funcţionalitate deplină ca oraș, condiţiile existente 
nefiind foarte diferite faţă de cele din mediul rural (ne 
referim în special la orașul  Făurei și orașul Însurăţei). 
 
În rândul problemelor din mediul urban al judeţului 
Brăila intră și populaţia îmbătrânită, rata sporului 
natural fiind negativă în ultimii ani. Din 2004 și până în 
prezent, populaţia urbană a judeţului Brăila este într-o 
continuă scădere. 
 
Nici din punct de vedere economic nu putem afirma că 
localităţile urbane din judeţ excelează. Excepţia face 
municipiul Brăila, însă și aici criza economică din 
ultimii 4 ani a adus scăderi semnificative în sectoare de 
activitate precum construcţiile, tranzacţiile imobiliare 
şi activităţile conexe, dar nu numai. În restul 
localităţilor urbane unul dintre cele mai mari 
neajunsuri este lipsa locurilor de muncă. Puţin 
atractive din punct de vedere economic, localităţi 
precum Ianca, Însurăţei sau Făurei nu au reușit până în 
prezent să concureze cu localităţi urbane din judeţ sau 
împrejurimi, mult mai bine poziţionate, cu acces mai 
facil sau forţă de muncă mai bine calificată.  

 
Insuficienţa spaţiilor verzi amenajate sau problemele 
legate de infrastructură rutieră și tehnico-edilitară 
(starea proastă a drumurilor, gradul scăzut de 
conectare la reţeaua de canalizare, gradul avansat de 
uzură a reţelelor tehnico-edilitare) afectează, de 
asemenea, o parte din populaţia din mediul urban al 
judeţului Brăila. 
 

Direcţii posibile de acţiune 
 
Dezvoltarea teritorială a localităţilor urbane judeţul 
Brăila trebuie să ia în considerare o serie de principii de 
dezvoltare spaţială enunţate în documentul Principii 
directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a 
continentului european (formulate în cadrul Conferinţei 
Europene a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea 
Teritoriului):  

- Promovarea coeziunii teritoriale printr-o 
dezvoltare socio-economică echilibrată şi prin 
ameliorarea competitivităţii;  

- Susţinerea dezvoltării generate de funcţiunile 
urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor rural-urban;  

- Asigurarea unor condiţii de accesibilitate mai 
echilibrate;  

- Dezvoltarea accesului la informaţie şi 
cunoaştere;  

- Reducerea prejudiciilor provocate mediului;  

- Valorificarea şi protecţia resurselor şi 
patrimoniului natural;  

- Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de 
dezvoltare;  

- Dezvoltarea resurselor energetice cu conservarea 
siguranţei;  

- Promovarea turismului calitativ şi durabil;  

- Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor 
naturale.  
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La nivelul României unul dintre cele mai importante 
documente referitoare la dezvoltarea spaţială - 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 
2030 – susţine necesitatea asumării şi consolidării 
rolului specific al fiecărui pol de dezvoltare prin: 

- Întărirea funcţiunilor metropolitane ale polilor 
urbani situaţi în ierarhia superioară a reţelei de 
localităţi, prin dezvoltarea unor servicii de 
importanţă supra-naţională, creşterea 
competitivităţii centrelor urbane cu potenţial 
metropolitan, pe baza resurselor umane 
superior pregătite, capabile să susţină 
restructurarea sectorială şi dezvoltarea 
parcurilor de activităţi; 

- Afirmarea şi dezvoltarea rolului regional al 
polilor urbani prin îmbunătăţirea bazei 
economice, a mediului de afaceri şi a 
infrastructurii de servicii pentru o mai bună 
exploatare a potenţialelor lor teritoriale în 
vederea atragerii investiţiilor şi în consecinţă a 
întăririi competitivităţii; 

- Consolidarea polilor locali, oraşe mici şi mijlocii, 
prin valorificarea resurselor endogene, 
viabilizarea şi proximitatea marilor centre 
regionale, în special nodurilor intermodale, 
promovarea unor strategii de diversificare 
economică în oraşele monofuncţionale; 
regenerarea/ revitalizarea oraşelor mici şi 
mijlocii contribuie la dezvoltarea economică 
regională şi locală şi la diminuarea disparităţilor 
existente; 

- Promovarea unor strategii de dezvoltare urbană 
integrată, orientate spre diversificare 
funcţională şi socială; 

- Promovarea cooperării între oraşe şi zonele 
rurale vecine pentru întărirea regiunilor 
funcţionale şi sprijinirea cooperării pe bază de 
parteneriat între centrele urbane prin proiecte 
comune şi schimburi mutuale de experienţă; 

- Reglementarea dezvoltării urbanistice, care 
include: evitarea dezvoltării urbane extensive 
necontrolate; conservarea caracterului 
tradiţional valoros şi a identităţii culturale a 
localităţilor prin prevederi referitoare la 
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tipologia constructivă şi forma arhitecturală şi 
urbanistică a zonelor construite; restricţii severe 
privind dezvoltări urbanistice în zone de risc 
(inundaţii, alunecări de teren). 

 
În scopul dezvoltării policentrice a sistemelor urbane 
din Europa, Conferinţa Europeană a Miniştrilor 
responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) a 
propus unele măsuri de întărire a potenţialului 
centrelor şi zonelor urbane, care pot fi aplicate şi în 
localităţile urbane din Regiunea Nord-Est: 

- Dezvoltarea strategiilor adaptate contextului 
local (care vizează depăşirea consecinţelor 
restructurărilor economice); 

- Ghidarea extinderii spaţiale a oraşelor, limitarea 
tendinţei de suburbanizare prin utilizarea 
eficientă a spaţiului intravilan, promovarea 
parcelărilor şi tehnicilor urbanistice şi de 
construcţii care economisesc teren, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele construite 
şi crearea de spaţii verzi; 

- Regenerarea zonelor urbane în declin şi 
combinarea funcţiilor sau grupurilor sociale în 
cadrul unor structuri urbane, în cazul zonelor cu 
procese de excludere socială; 

- Gestionarea prudentă a ecosistemului urban, în 
special în ceea ce priveşte spaţiile libere, spaţiile 
verzi, apa, energia şi deşeurile; 

- Dezvoltarea mijloacelor de transport eficiente şi 
cu impact redus asupra mediului – conceptul 
mobilităţii durabile; 

- Înfiinţarea unor organisme de planificare 
interurbană pentru coordonarea proiectelor 
comune de amenajare. 
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Disparităţi de dezvoltare  

 

Conform reprezentării grafice a 
locuinţelor terminate în perioada 
2005-2012 în judeţul Brăila, cele mai 
multe locuinţe au fost finalizate în 
acest interval în partea centrală și 
central-nordică a judeţului (municipiul 
Brăila și împrejurimi). De altfel, 
localitatea cu cele mai multe locuinţe 
terminate în intervalul de referinţă 
este municipiul Brăila (+400 locuinţe). 
 
În majoritatea localităţilor din judeţ, în 
perioada 2005-2012 s-au finalizat mai 
puţin de 60 de locuinţe.  
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Ponderea terenurilor ocupate 
de construcţii din totalul 
fondului funciar nu variază atât 
de mult de la o localitate la 
alta. În aproape toate 
localităţile din judeţul Brăila 
terenurile ocupate de 
construcţii au un procent mai 
mic de 5% din fondul funciar. 
Excepţie face municipiul Brăila 
(ponderea terenurilor ocupate 
de construcţii din totalul 
fondului funciar este peste 
25%), comuna Vădeni și orașul 
Făurei (ponderea terenurilor 
ocupate de construcţii din 
totalul fondului funciar este 
între 5% și 10%).  
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Analiza SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- Vârsta medie a populaţiei din mediul urban este 
ușor mai scăzută decât a populaţiei din mediul 
rural al judeţului; 

- Raportul de dependenţă demografică este ușor 
mai scăzută decât la nivel regional și naţional; 

- Existenţa resurselor antropice diversificate: 
instituţii publice apreciate pentru arhitectura 
urbană, case memoriale şi clădiri de patrimoniu, 
instituţii de învăţământ cu istorie, monumente 
istorice, etc.; 

- Creșterea suprafeţei locuibile pe cap de locuitor în 
perioada 2004-2012; 

- Trendul descendent al numărului de locuitori pe 
locuinţă în perioada 2004-2012; 

- Creșterea ponderii drumurilor orășenești 
modernizate din totalul drumurilor existente în 
perioada 2004-2012; 

- Scăderea gradului de urbanizare judeţean în 
perioada 2004-2012; 

- Distribuţia puţin dezechilibrată pe sexe a 
populaţiei; raportul de masculinitate înregistrat în 
mediul urban al judeţului Brăila în anul 2012 a fost 
de 91,1%; 

- Rata negativă a sporului natural în ultimii ani; 
- Rata moralităţii infantile și rata mortinatalităţii 

este mai mare decât la nivel regional și naţional; 
- Rata nupţialităţii este mai scăzută decât la nivel 

regional și naţional, în timp ce rata divorţialităţii 
este mai mare decât la nivel regional și naţional; 

- Soldul negativ al schimbărilor de reședinţă și al 
schimbărilor de domiciliu; 

- Suprafaţa scăzută a spaţiilor verzi amenajate din 
majoritatea localităţilor urbane; 

- Infrastructura rutieră nemodernizată din anumite 
localităţi precum orașul Făurei; 

Oportunități Amenințări 

- Existenţa fondurilor guvernamentale sau 
europene nerambursabile destinate Dezvoltării 
Urbane Durabile (reabilitarea infrastructurii şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane); 

- Existenţa Programului Prima Casă care sprijină 
tinerele familii să îşi cumpere sau să îşi 
construiască o locuinţă; 

- Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale. 

- Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate 
avea ca efect migrarea populaţiei din mediul 
urban în zonele rurale ale judeţului; 

- Tendinţa de migrare a populaţiei calificate spre 
alte centre urbane regionale pe fondului unei 
salarizări mai motivante. 


