I. Judetul Braila - Prezentare generala
Situat in sud-estul Romaniei, in Campia Romana, judetul Braila se intinde pe o supr. de 4.765,8 kmp,
avand 363.979 locuitori la 01.01.2008, potrivit Institutului National de Statistica.
Detaliere administrativ teritoriala a unitatilor judetului Baila:
- 1 municipiu;
- 3 orase- Ianca, Faurei, Insuratei
- 40 comune(unitati administrativ teritoriale)
Judetul Braila face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est alaturi de judetele: Buzau,
Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea.
Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est are o populatie de 2.825.756. loc. la 01.01.2008 conform
Institulului National de Statistica si o suprafata de cca 36 mii kmp.
Regiunea de dezvoltare Sud-Est include cea de-a doua mare aglomerare urbana din tara, dupa
Bucuresti, in zona Braila – Galati.
Cea mai importanta artera hidrografica a judetului este Dunarea, cu cele doua brate principale: Bratul
Macin (Dunarea Veche) spre Dobrogea si Bratul Cremenea, spre Campia Brailei, inchizand la mijloc
fosta Balta a Brailei, care astazi este indiguita.
Raul Siret delimiteaza partea de nord a judetului Braila de judetul Galati, pe o lungi me de 50 km. Pe
partea dreapta, la Voinesti, primeste ca afluent raul Buzau, care uda teritoriul judetului Braila pe o
lungi me de 126 km. Intre Jugureanu si Gura Calmatui, pe o distanta de 84 km, curge pe teritoriul
judetului Braila raul Calmatui, care in cea mai mare parte este amenajat pentru irigatii.
In judetul Braila se intalnesc lacuri de stepa si de lunca. O prima categorie o constituie cea a lacurilor
cantonate in marele depresiuni de tasare in loess sau crovuri (Ianca 332 hectare, Plopu 300 hectare,
Lutul Alb 357 hectare). O alta categorie de cuvete lacustre o formeaza limanurile fluviatile (Jirlau 1086
hectare, Caineni 74 hectare, Ciulnita 92 hectare).
Lacurile de meandru si de brat parasit se gasesc indeosebi in lunca Dunarii (Blasova 400 hectare,
Japsa Plopilor 76 hectare), pe terasa Calmatuiului (Sarat Batogu, Bentu Batogu), precum si in
apropiere de Braila (Lacu Sarat). Apele din Lacu Sarat - Braila, Sarat Batogu, Tataru-Caineni si Movila
Miresii au efecte terapeutice, Lacu-Sarat si Caineni fiind declarate statiuni balneoclimaterice. Lacurile
Jirlau, Ciulnita, Lutul Alb, Plopu, Ianca si Blasova sunt amenajate pentru piscicultura. In judetul Braila
sunt si lacuri artificiale destinate pescuitului sau irigatiilor: Maxineni, Gradistea, Insuratei, Ulmu,
Brotacelul. De asemenea, exista si lacuri de acumulare, precum lacurile Galbenu si Satuc pe paraul
Valea Boului, precum si Mircea Voda pe Buzoel Nord, a caror apa este folosita la irigat.
Resursele subsolului sunt formate din rezervele de hidrocarburi lichide si gazoase cuprinse in zonele
Ianca, Bordei Verde, Ulmu, Jugureanu. Depunerile loessoide formeaza materia prima pentru ceramica
inferioara, iar namolurile terapeutice ale lacurilor sarate constituie baza tratamentului balnear. Solurile
de cernozion reprezinta 75% din suprafata judetului Braila.. S-au indiguit incintele Calmatui - Gropeni,
Braila - Dunare - Siret, Maxineni, Insula Mare a Brailei, a caror suprafata este de peste 119.000
hectare. Numai Insula Mare a Brailei detine 60.160 hectare, teren scos din inundatiile periodice
provocate de Dunare.In suprafata totala a judetului Braila, terenurile agricole detin peste 84%.
Judetul Braila are o vegetatie caracteristica zonei de campie (95% culturi si suprafete restranse de
pajisti). Vegetatia arborescenta este relativ putin reprezentata. Padurile ocupa o suprafata de 22.600
hectare, majoritatea paduri de lunca. Astfel, in Insula Mica a Brailei, pe 5460 hectare, se intind paduri
de salcii si plopi. In luncile raurilor interioare, pe circa 1500 hectare, se afla paduri formate din plopi,
salcii si salcami, stejari si diverse alte specii.
Flora judetului este completata de vegetatia halofila (rogoz de saratura, ghiriu, saratica) specifica
solurilor saraturate, precum si de o vegetatie acvatica intalnita predominant in baltile si lacurile zonei
inundabile ale Dunarii. Fauna este reprezentata prin animale si pasari sedentare, dar si prin pasari
migratoare.In rezervatia naturala din Insula Mica a Brailei se gaseste o fauna specifica de delta:
diferite specii de rate, gaste, starci, pescarusi, nagati, becatine, sitari, lisite, lebede.Ihtiofauna este
reprezentata prin pesti autohtoni (crapul, somnul, salaul, linul, stiuca, carasul, mreana, obletul,

ghibortul), precum si prin pesti migratori ce se reproduc in Dunare (nisetrul, morunul, cega, scrumbia).
In partea de nord-est a Baltii Brailei se afla "Popina Blasova", inalta de 45 m, constituita din formatiuni
vechi, identice cu cele din nordul Dobrogei. Pe aceasta stanca, declarata monument al naturii, se
intalnesc flori asemanatoare celor din muntii Macin (clopotei, coada soricelului cu flori galbene si
altele). De asemenea, padurea Viisoara va fi ocrotita, in special pentru stejarul brumariu.

Consiliul Judetean Braila este interesat de abordarea strategica a dezvoltarii judetului pe de o
parte din cauza distorsiunilor proceselor de dezvoltare si necesitatii de a face fata competitiei intre
orase si regiuni pe piata interna, pe de alta parte din cauza necesitatii de a-si pregati integrarea in
retelele europene si de a face fata competitiei la alta scara.
Pornind de la misiunea Consiliului Judetean, asa cum a fost gandita de legiuitor si anume aceea
de a se preocupa de nevoile comunitatii si rezolvarea acestora, de asigurarea prosperitatii locuitorilor
care i-au dat girul in urma alegerilor libere, pentru realizarea si gestionarea serviciilor publice
specializate, competente, echitabile si eficiente, Consiliul Judetean Braila a realizat o stategie proprie
pentru perioada 2004-2008, cu scopul de a evolua si valoriza noi oportunitati economice si
investitionale, care sa contribuie la realizarea obiectivelor sectoriale ale tuturor entitatilor ce cad sub
competenta administratiei publice judetene, in conformitate cu coordonatele stategice ale Programului
de Guvernare 2005-2008 si posibilitatile reale de actiune ale Consiliului Judetean, potrivit prerogativelor
legii 215/2001, Legea administratiei publice locale.
Statutul Romaniei de Stat membru al Uniunii Europene incepand cu 1 ianuarie 2007 a
determinat necesitatea elaborarii Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care incearca sa reflecte

cat mai fidel prioritatile stringente de dezvoltare ale Romaniei la nivel national, regional si local si
propune sustinerea acestora prin investitii publice concentrate, alocate pe baza de programe si
proiecte, reprezentand instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat mai
rapid disparitatile de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana.
In acest context, s-a impus elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila, de catre Consiliul
Judetean Braila, pe baze stiintifice si cu participarea tuturor actorilor locali care pot contribui la
obtinerea unui document strategic relevant si care sa raspunda asteptarilor cetatenilor judetului in ceea
ce priveste cresterea nivelului de trai, a standardului de viata prin realizarea unor servicii publice de
calitate, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii si competivitatii produselor publice din
domeniile de competenta.
Scopul declarat al Stategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 este acela de a actiona
pentru o imbunatatire continua a calitatii vietii atat pentru generatiile prezente, cat si pentru cele
viitoare, in sensul continuarii masurilor prevazute in cadrul strategiei pentru perioada 2004-2008
si propunerii altora care sa se potriveasca actualei crize economice.
Obiectivul general al strategiei este punerea in valoare a potentialului material si uman si
folosirea resurselor existente si a identificarii altor resurse capabile sa produca o dezvoltare durabila si
echilibrata a judetului, in sensul asigurarii unui mediu sanatos si coerent sub raport functional,
economico-social si cultural, in conditiile pastrarii echilibrului fata de complexul de resurse al capitalului
natural. Autoritatile publice locale, ONG-urile, cetatenii reprezinta acele structuri ale comunitatii care pot
sa mobilize resursele locale existente si reorienta procesul de dezvoltare, stabilind obiective si prioritati
de dezvoltare relevante necesitatilor si aspiratiilor locale. Acestea au insa nevoie in acest moment de
un instrument care sa creeze puntea de legatura dintre politicile guvernamentale de dezvoltare si
nevoile si dorintele comunitatilor locale.
Strategia de dezvoltare durabila locala este atat un proces de planificare cat si un produs care
promoveaza parteneriatul in randul diferitilor actori de pe plan local: administratia publica locala,
sectorul privat, comunitatea locala. Parteneriatul are ca scop analizarea impreuna a problemelor legate
de dezvoltare, de previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de
dezvoltare, a proiectelor, precum si de implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora.
Parteneriatele locale reprezinta in numeroase procese de dezvoltare comunitara elemente care
contribuie in mod hotarator la atingerea obiectivelor propuse in cadrul strategiilor de dezvoltare locala.
Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitara presupune parteneriatul intre actorii
mai sus mentionati. Un rol aparte il are insa administratia publica locala, care participa atat in faza de
elaborare dar si in cea de i mplementare a initiativelor de dezvoltare locala.
Cateva dintre responsabilitatile administratiei publice locale care ar sustine procesele dezvoltarii
locale: identificarea de resurse si parteneri pentru dezvoltarea locala, responsabilitatea definirii
strategiilor de dezvoltare locala, responsabilitatea unor programe de dezvoltare locala si corelarea lor
cu programe si strategii de dezvoltare in plan national sau regional.
Sectorul privat este cel care absoarbe cel mai important segment de forta de munca, de aceea
crearea facilitatilor pentru investitori reprezinta o prioritate pentru judetul Braila. Luand in considerare
povara pe care somajul o creeaza asupra bugetului national si presiunea sociala pe care o genereaza,
s-a considerat ca solutia acestei probleme poate fi gasita prin sustinerea crearii si dezvoltarii de noi
companii private capabile sa absoarba surplusul de forta de munca.
Implicarea comunitatii- noile concepte de dezvolatre locala pun accent si subliniaza rolul pe
care il au relatiile de incredere si asociativitatea la nivelul comunitatii. Participarea comunitatii implica
valente multiple: educationale, politice, economice, organizationale.
Fara realizarea unui larg parteneriat, in care sa fie implicate intraga comunitate locala, problemele
identificate nu pot fi rezolvate in mod corect si durabil.
Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2009 este rezultatul unui proces complex de
analize, dezbateri si lucru in plen si in echipe mixte pe domenii de inters, care are la baza Planul
National de Dezvoltare 2007-2013 si Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 al Regiunii Sud –

Est si care respecta cerintele Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, Politicii de Coeziune a
Uniunii Europene, Stategiei de la Lisabona si acquis-ului comunitar, avand urmatoarele etape:
- Procesul de culegere de date si informatii, in cadrul caruia au fost colectate :
1. Date cantitative privind profilul judetului( teritorial, demografic, ocupational, institutional,
servicii, etc) din diversele surse de la nivel judetean;
2. Date calitative privind perceptia populatiei referitoare la problemele cu care se confrunta prin
realizarea consulatarii publice a strategiei .
Datele obtinute au fost procesate si interpretate sub forma unui Studiu diagnostic privind situatia
existenta si potentialul de dezvoltare in tabele si grafice reprezentative pentru o perioada cuprinsa in
intervalul anilor 2004-2008.
- Procesul participativ de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 si de luare a
deciziei privind viitorul judetului prin care echipa de lucru a parcurs logica unui proces de planificare
strategica:
a)S-a pornit de la stabilirea unei intelegeri comune a situatie existente prin pris ma studiului diagnostic
privind situatia existenta si potentialul de dezvoltare a judetului. Au fost identificate si analizate
problemele si oportunitatile;
89totodata au fost definite prin consens si au fost constientizate problemele majore prioritare si
oportunitatile care pot fi fructificate pentru solutionarea acestor probleme.
b)S-a definit situatia dorita in 2009 din care au rezultat urmatoarele domenii strategice de dezvoltare a
judetului:dezvoltarea durabila a infrastructurii; conservarea, gestionarea si valorificarea resurselor
naturale si antropice; competivitate economica si dezvoltare a economiei bazata pe cunoastere;
sanatate publica; incluziune sociala, cresterea nivelului de trai; cresterea capacitatii administrative;
cooperare internationala., aflate in concordanta cu datele si indicatorii definiti prin studiul diagnostic si
cu perceptia populatiei privind problemele majore.
c) S-au identificat caile si modalitatile care conduc la realizarea viitorului dorit pentru fiecare domeniu
strategic, adica portofoliul de proiecte care rezolva problemele majore cu care se confrunta judetul
Braila;
d) S-a creionat planul de implementare, definind prioritati, plan de actiuni pentru anul 2009, surse de
finantare, valoare esti mativa, perioada de implementare.
Procesul de consultare publica a Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 a demarat
la sfarsitul perioadei de strangere a datelor cantitative si formulare a analizei diagnostic, prin publicarea
acesteia pe portalul judetului Braila si invitarea institutiilor direct interesate sa-si exprime parerea vis-avis de materialul prezentat prin eventuale completari si posibile corecturi, datele primite
fundamentandu-le pe cele obtinute in cercetarea cantitativa.

