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PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ
1. SINTEZA STRATEGIEI
Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a Județului Brăila se
dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialului economic,
natural și uman existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul
natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a
îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea de
direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat.
Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat autoritățile publice,
entitățile private, asociațiile pescărești și reprezentanți ai tinerilor, să se asocieze într-un
Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit la nivelul județului Brăila. Pentru constituirea acestui
Grup s-au respectat criteriile impuse de toate documentele reprezentative europene și s-a avut
în vedere faptul că mediul privat este o componentă deosebit de importantă (reprezentativitate
de 66% in cadrul Grupului).
Inființarea Asociației „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei
Pescărești a județului Brăila” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare aferente zonei reprezintă
rezultate ale unui larg proces de consultare bazat pe principiul abordării „de jos în sus”, în
urma căruia au fost conturate viziunea, și obiectivul general al strategiei și au fost propuse
prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să genereze o dezvoltare durabilă.
Zona pescărească constituită este coerentă din punct de vedere geografic,
întinzându-se pe o arie mai mică decât echivalentul unui județ și ocupând o suprafață de
1860,8 km2. Populația din zonă este de 87.054 locuitori, iar densitatea este de 46,78 loc/km2.
Din punct de vedere demografic, zona analizată, amenințată de depopulare, se
caracterizează printr-un indice crescut de îmbătrânire a populației, o rată de înlocuire a forței
de muncă în scădere și o capacitate redusă de a se regenera demografic.
Teritoriul aferent Zonei Pescărești se distinge prin potențialul turistic autentic datorat
existenței în zonă a unui patrimoniu natural și antropic bogat, de mare valoare si atractivitate
turistică. Varietatea formelor de turism ce pot fi dezvoltate in zonă (agroturism, ecoturism,
cicloturism, turism balnear, religios, educațional, nautic, ecvestru, pedestru) reprezintă o
premisă a dezvoltării socio-economice.
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Lipsa de diversificare a activităţilor economice, numărul de salariați în scădere în toate
sectoarele de activitate și potenţialul predominant agricol generează practicarea agriculturii
de subzistență. Aceasta, combinată cu rata mare de dependență demografică și consecințele
negative asupra sistemelor sociale (sistemul de sănătate, bugetului asigurărilor sociale,
sistemul de protecție sociala), pot avea un puternic impact negativ asupra dezvoltării
economice și pot determina decuplarea zonei analizate de la creșterea economică și
încurajarea migrării populației active spre marile centre urbane.
Accesibilitatea dificilă la serviciile de îngrijire medicală, numărul redus al unităţilor din
sistemul sanitar, slaba dotare a acestora și insuficienta dezvoltare a infrastructurii
socio-culturale, necesită intervenții pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor și
creșterea atractivității zonei.
În ceea ce privește evoluția sectorului pescăresc, datele statistice la nivel european,
național și local indică scăderea tuturor activităților în domeniu.
Creșterea nivelului de trai al populației din zona pescărească și sporirea
atractivității zonei pentru investiții reprezintă o necesitate. Prezenta strategie este
orientată astfel, în primul rând către perspectiva socială, economică și de mediu, fără a se
neglija dezvoltarea sectorului pescăresc.
Măsurile propuse vizează creșterea atractivității și competitivității zonei, crearea
premiselor pentru conservarea identității comunitare și valorificarea resurselor naturale și
antropice, consolidarea sectorului pescăresc concomitent cu contracararea fenomenului de
epuizare a stocurilor de pește, dezvoltarea activităților

economice alternative sectorului

pescăresc, valorificarea potențialului turistic al zonei și constau în:
• Diversificarea oportunităților socio-culturale și sportive prin crearea/ modernizarea
infrastructurii;
• Consolidarea infrastructurii pentru pescuit și turism;
• Dezvoltarea infrastructurii publice pentru monitorizarea factorilor de mediu,
prevenirea/ combaterea efectelor poluării din zona pescăreasca;
• Realizare de centre pentru dezvoltare comunitara si promovare turistica;
• Promovarea specificului local prin organizarea de festivaluri și alte evenimente;
• Restabilirea potențialului de producție, procesare si valorificare în sectorul pescăresc
aflat în declin;
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• Susținerea activităților conexe sectorului pescăresc;
• Conservarea Bio-diversității;
• Diversificarea activităţilor economice prin crearea unor locuri de muncă suplimentare
în afara sectorului pescăresc;
• Acces la locuri de muncă prin formare profesională continuă;
• Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor legate de turism în beneficiul
comunităților pescărești;
• Promovarea valorilor locale (brand local, evenimente, materiale promoționale).
Soluțiile identificate constituie prioritățile de dezvoltare ale zonei iar prin implementarea
lor la nivel local se preconizează realizarea următoarelor rezultate:
• stabilizarea populaţiei şi menţinerea comunităţilor pescăreşti;
• diversificarea activităţilor economice și culturale desfășurate în zonă;
• îmbunătăţirea infrastructurii specifice zonei;
• dezvoltarea economică a zonei prin valorificarea a resurselor;
• crearea de locuri de muncă în sectoare economice alternative sectorului pescăresc;
• facilitarea creării de locuri de muncă pentru tineri, femei;
• creşterea nivelului de trai şi a atractivităţii zonelor pescăreşti prin implementarea
strategiilor de dezvoltare locală;
• perfecţionarea şi profesionalizarea forţei de muncă şi crearea unor oportunităţi
ocupaţionale alternative prin promovarea unor programe de pregătire continuă;
• instruiri pentru dobândirea de noi cunoştinţe în vederea creşterii competitivităţii
populaţiei ocupate în sectorul piscicol;
• exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii prin practicarea pescuitului raţional
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile de pescari.
Prin implementarea prezentei strategii de dezvoltare integrată se urmărește
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona pescărească și creșterea competitivității
economice a zonei pescărești în condițiile unei exploatări durabile.
În vederea asigurării implementării și monitorizării cu succes a ”Strategiei de dezvoltare
locala integrată a zonei pescărești a județului Brăila”, sunt necesare implicarea efectivă a
sectorului privat și parteneriatul durabil în realizarea obiectivelor comune convenite.
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2. PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC
2.1. PARTENERIATUL ŞI ZONA PESCĂREASCĂ
2.1.1. Informaţii privind parteneriatul
Cadrul general
Principiul promovat de Uniunea Europeană încă de la început este cel al parteneriatului
deoarece, în contextul globarizării, statele membre nu pot face față singure unor provocări
precum dezvoltarea durabilă, competitivitatea economică, asigurarea rezervelor de energie,
schimbările climatice, etc, dar pot fi soluționate doar acționând ca un tot unitar. În acest sens
documentele strategice care asigură cadrul de finanțare în domeniile abordate la nivel
european, induc aceasta direcție.
Fondul European pentru Pescuit nu este o excepție, în acest sens, Regulamentul CE
privind Fondul European pentru Pescuit din anul 2006 arată că obiectivul politicii comune în
domeniul pescuitului este acela de a crea premisele unei exploatări durabile a resurselor
acvatice vii și a acvaculturii în contextul dezvoltării durabile, având în vedere în mod
echilibrat, aspectele de mediu, economice și sociale, abordate în cadrul parteneriatelor.
La nivel național, Planului Național Strategic pentru Pescuit 2007 – 2013 a fost elaborat
conform prevederilor Regulamentelor UE, Politicii Comune de Pescuit și reprezinta strategia
de dezvoltare a acestui sector, în urma unui proces larg de consultare a partenerilor
reprezentativi din cadrul sectorului, a ONG-urilor, a oragnizațiilor profesionale și a
reprezentanților altor autorități publice centrale și locale.
Programul Operațional de Pescuit 2007- 2013 și-a propus o viziune strategică pentru
sectorul pescăresc din România prin creșterea competitivității și sustenabilității acestuia,
dezvoltarea pieței pentru produsele acestui sector, dar în acelașii timp și susținerea
dezvoltării durabile a zonelor pescarești și îmbunătățirea calității vieții în aceste zone.
Brăila, județ în care pescuitul este o îndeletnicire foarte veche pe aceste meleaguri
dunărene și care a continuat neîntrerupt din cele mai îndepartate timpuri, mărturie fiind
cronicile și rezultatele săpăturilor arheologice, dorește revigorarea acestui sector. (”Istoria
pescuitului și a pisciculturii în România”, prof. Constantin C Giurescu)
Așa cum arată izvoarele, încă înainte de întemeierea Țărilor Românești, pescuitul la
Dunăre aducea venituri remarcabile și alimenta un export însemnat, dovada fiind
descoperirile monetare din sec al XII-lea la Stoenești și Pacuiu lui Soare în Balta Brăilei, dar
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și documentele cu privire la exportul de pește de la Brăila spre Polonia din 1408. Cu toate
acestea la sfârșitul sec XIX pescuitul a cunoscut decăderea datorită sistemului defectuos de
gospodărire a apelor, pescuitului excesiv, lipsei prevederilor legale în domeniu, lipsei de
personal calificat, așa cum a consemnat în lucrarea sa „Pescăria și pescuitul în România”,
Grigore Antipa (Bucuresti 1916). Asa cum am mai precizat, Brăila este amintită încă din anul
1350 ca fiind o așezare unde se făcea „cel mai bun comerțal dacilor”, unele dintre produsele
cele mai ”vândute” fiind peștele și produsele piscicole, iar Dunărea constituia calea principală
de transport.
În prezent, datele statistice la nivel european și național indica o scădere dramatică a
tuturor activităților în sectorul de pescuit atât în țările europene, cât și în România, reliefată
în graficele de mai jos:

Planul National Strategic pentru Pescuit 2007- 2013

Sursa: MADR, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
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Pentru a contracara aceasta situație și datorită pozitiei geografice, a tradiției, dar și a
dorinței de implicare a tuturor factorilor importanți la nivel local, județul Brăila dispune de
toate premisele pentru a îndeplini obiectivele Programului Operațional pentru Pescuit.
În acest sens, oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat
autoritățile publice, entitățile private și asociațiile pescărești, să se constituie, într-un Grup de
Acțiune Locală pentru Pescuit la nivelul județului Brăila astfel:
1. Reprezentanți ai Sectorului Public:
• Consiliul Județean Brăila;
• Primăria Municipiului Brăila;
• Asociația Comunelor din România – filiala Brăila.
2. Reprezentanți ai Sectorului Privat:
• Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est;
• Camera de Comert, Industrie și Agricultură Brăila;
• Asociația Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est;
• Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila;
• Societatea Cooperativă de gradul I Nufărul Chiscani;
• Asociația Pescarilor Stăncuța.
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Dar până la momentul înființării acestui parteneriat public – privat au fost parcurse mai
multe etape premergatoare care s-au axat pe consultarea comunității locale:
• definitivarea arealului de intervenție;
• identificarea și contactarea potențialilor membri ai parteneriatului precum și potențiali
beneficiari FEP (instituții publice, private, ONG-uri, asociații pescărești);
• organizarea de întâlniri locale de consultare atât cu potențiali membri cât și cu
potențiali beneficiari, în cadrul cărora s-au discutat aspecte economice, sociale și de
mediu cu care se confruntă dar și despre importanța constituirii Grupului de Actiune
Locală și rolul acestuia în dezvoltarea zonei pescărești;
• stabilirea membrilor Grupului de Actiune Locală;
• întocmirea documentelor și efectuarea demersurilor pentru dobândirea personalității
juridice a Grupului de Actiune Locală;
• întalniri de consultare în vederea creării cadrului strategic al Grupului de Acțiune
Locală.
La momentul depunerii cererii de finanțare pentru constituirea Grupului de Acțiune
Locală şi elaborare a strategiei de dezvoltare locală, zona vizată era formată din urmatoarele
comune:
• Berteștii de Jos;
• Chiscani;
• Gropeni;
• Mărasu;
• Stăncuța
La acestea se adăugau și cartiere ale Municipiului Brăila (Brăilița, Pisc, Comorofca,
Călărași 4, Centrul Istoric, zona Faleza Dunării și Zona Liberă) populate în principal de
ruși-lipoveni a căror ocupație tradițională este pescuitul. În vederea constituirii Grupului de
Actiune Locala, care la acel moment se cunoștea sub denumirea „Balta Mică a Brăilei”, și-au
unit eforturile următoarele persoane juridice, care acționează în zona țintă:
• Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
• Unitatea administrativ teritorială a Județului Brăila (Consiliul Județean Brăila);
• Unitatea administrativ teritorială a comunei Chiscani (Primăria Chiscani);
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• Unitatea administrativ teritorială a comunei Gropeni (Primăria Gropeni);
• Unitatea administrativ teritorială a comunei Stăncuța (Primăria Stăncuța);
• Unitatea administrativ teritorială a comunei Berteștii de Jos (Primăria Berteștii
de Jos);
• Unitatea administrativ teritorială a comunei Mărașu (Primăria Mărașu);
• Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila;
• Organizația Braifish;
• Societatea cooperativă de gradul I Nufărul Chiscani;
• Asociația pescarilor Stăncuța;
• Asociația Pescar Lat;
• Sc Stejar Prodimpex SRL;
• Sc Rofish Group SRL;
În urma consultărilor în vederea realizării Strategiei, componența și denumirea Grupului
de Acțiune Locală au suferit modificări iar teritoriul vizat a fost extins.
Conform criteriilor de eligibilitate din cadrul POP 2007-2013 și a Ghidului solicitantului,
zona de intervenție a fost stabilită în urma cercetării bazate pe informații geografice,
folclorice, privind ecosistemul, fondul piscicol, pe date statistice obținute de la Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură – Filiala Moldova, Direcția Regională de Statistică
Brăila și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila dar și prin consultare
locală. În acest sens, zona selectată se află de-a lungul Fluviului Dunărea, una din ocupațiile
de bază ale populației fiind pescuitul și activitățile conexe acestuia. Dar, având în vedere
traditia locuitorilor urbei în piscicultură și acvacultură și la nivelul lacurilor din interiorul
județului, teritoriul Grupului Local de Pescuit a fost extins, păstrând integritatea teritorială, și
până la localitatea Măxineni, care apare încă din perioada postbelica în registrele agricole
unde există evidentieri ale ”bălților care se reîmprospătau cu apa și peste anual”.
Teritoriul cuprins în cadrul Grupului Local de Pescuit se află pe raza localităților
Berteștii de Jos, Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Municipiul Brăila, Vădeni, Siliștea,
Măxineni, Mărașu, Frecăței, și cartierele Brăilița, Pisc, Comorofca, Călărași 4, Centrul Istoric,
zona Faleza Dunării și Zona Liberă din municipiul Brăila, teritoriu compact, unde populația
are între preocupările de bază și activități în sectorul piscicol.
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O dată stabilit teritoriul unde se poate acționa în vederea minimizării declinului
sectorului pescăresc și pentru a sprijini reconversia datorată schimbărilor din acest domeniu,
au fost contactate, în baza documentelor existente la Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură, toate entitățile care activează în acest sector prin intermediul telefonului sau a
poștei eletronice, în vederea stabilirii de întâlniri de consultare. Alături de acestea au fost
convocate la discuții administrația locală, societatea civilă, mediul privat, altul decât cel din
sectorul pescăresc, pentru o abordare transparentă dar, și în vederea realizării de
parteneriate durabile care să conducă la implementare de proiecte cât mai variate și cu
rezultate notabile.
Dacă la inceput toate entitățile contactate au dorit să facă parte din Grupul Local de
Pescuit în vederea realizării desideratelor programului, în cadrul întâlnirilor de consultare,
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după ce au fost supuse dezbaterii documentele programatice: Ghidul Solicitantului Axa 4 si
Regulamentul CE nr. 1198/2006, de comun acord s-a ajuns la concluzia că, pentru a elimina
riscul de conflict de interese, în componența acestuia să se regăsească doar factorii
reprezentativi, după cum am precizat anterior componența parteneriatului. Tot în cadrul
acestor întalniri de consultare, după stabilirea membrilor

fondatori ai Grupului Local de

Pescuit s-a ales denumirea „Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate
a Zonei Pescărești a județului Brăila” și s-a realizat un draft de act constitutiv și statut în
vederea asigurării legitimității, care a fost definitivat tot în urma consultărilor între toți actorii
interesați. Actul Constitutiv și Statutul au fost înregistrate și legalizate în vederea înregistrării
Grupului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
Constituirea Grupului sub această formă de parteneriat public-privat aduce o serie de
avantaje atât din punct de vedere al coordonarii, cât și al implementării:
• Diversitatea domeniilor în care activează și pot aplica actorii privați: pescuit
comercial sau de agrement, colectare, prelucrare, ambalare, comercializare, etc
• Diversitatea formelor de organizare: ONG-uri, IMM-uri, autorități publice,
societatea civilă;
• Reprezentativitatea participanților: asociațiile pescărești, asociații ale investitorilor,
administrația publică județeană și locală, asociații cu scopul organizării timpului liber;
• Impulsionarea parteneriatului între entități având interese economice și sociale
comune: parteneriatul este un acord pentru a realiza obiective comune, din care să
beneficieze toți cei implicați, să conducă la rezultate care nu pot fi atinse numai de
către un singur actor și să evite dublarea eforturilor.
Un parteneriat de succes intensifică impactul și eficacitatea acțiunii prin utilizarea
combinată și eficientă a resurselor, promovează inovația și se distinge printr-un angajament
solid din partea fiecărui partener.
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Conform Ghidului Solicitantului pentru axa 4-Dezvoltare durabilă a zonei pescărești,
Acțiunea 1-Selecția Grupurilor Locale și Implementarea Strategiilor Integrate, membrii
Asociației “Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescarești a
județului Brăila’’ au analizat propunerea privind adăugarea de noi organizații reprezentând
interesul femeilor și al tinerilor, cererea de adeziune cât și statutul înaintate de reprezentantul
legal al Asociatiei Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea Sud-Est. Astfel a fost
supus aprobarii, prin vot deschis si cu unanimitate a fost aprobata

aderarea APTI

la

Asociatia “Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a
judetului Braila’’ crescând astfel numărul reprezentanților sectorului privat în cadrul acestui
Grup Local.
O bună strategie se bazează pe mobilizarea principalilor actori pentru a contribui la
efortul de îmbunătățire teritorială din punct de vedere economic, social și de mediu, în baza
unei viziuni comune implicit prin asumarea rolului fiecaruia dintre aceștia în procesul
implementării. Sunt urmărite două obiective majore: primul, de a utiliza informații specifice,
originare cunoscute cu precădere de actorii locali și al doilea, de a-i implica pe aceștia , în

15
mod real, în procesul de formare și consolidare a Grupurilor Locale (GL) și de elaborare a
strategiilor de dezvoltare viabile pentru teritoriul lor.
Strategia respectă următoarele caracteristici:
• Abordarea teritorială: utilizarea eficienta a resurselor, activități integrate la nivel
local și construirea unei viziuni comune de dezvoltare a teritoriului;
• Abordarea „de jos în sus”: participarea activă a reprezentanților comunității locale
la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiei locale de dezvoltare;
• Integrarea multi-sectorială: strategia se bazează pe interacțiunea partenerilor din
diversele sectoare ale economiei locale.
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Sursa: www.farnet.eu

În ceea ce privește eliminarea riscului de conflict de interese, așa cum a fost menționat
anterior s-au luat o serie de măsuri de comun acord: în primul rand s-a hotărât ca în cadrul
Grupului de Acțiune Locală să fie cuprinse pe bază de reprezentativitate, instituții relevante
din punct de vedere strategic, financiar și al sectorului pescăresc, la nivel județean. Membrii
parteneriatului și-au asumat benevol roluri distincte, complementare și la fel de valoroase iar
echipele de evaluare a proiectelor propuse, au în componență pe lângă experți în domeniu și
membri ai Grupului de Acțiune Locală care nu depun proiecte în cadrul priorităților
respective.
Reprezentativitatea partenerilor
Conform criteriilor promovate de UE pentru implementarea Programului Operațional
pentru Pescuit din Fondul European pentru Pescuit, Grupul local pentru Pescuit trebuie să fie
o grupare:
• echilibrata și reprezentativă pentru zona vizată, formata din parteneri publici și privați
ai sectorului pescăresc, dar și organisme non-guvernamentale;
• care să asigure reprezentativitatea în cadrul grupului a femeilor și a tinerilor;
• care să asigure capacitate administrativă, financiară și a resursei umane;
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• în cadrul căreia responsabilitățile fiecărui membru să fie clare și transparente;
În ceea ce privește constituirea Grupului Local de Pescuit Brăila, având în vedere
criteriile mai sus menționate, dar și eliminarea riscului de conflict de interese, s-au ales
factorii reprezentativi la nivel local astfel:
• Administrația locală reprezentată de Consiliul Județean și Primăria Municipiului,
datorită capacității lor financiare, de decizie dar și a experienței în accesarea de
fonduri, implementarea de proiecte locale și strategice pot coordona și gestiona
parteneriate și activități specifice;
• Asociația Comunelor din România, filiala Brăila, organizație non-guvernamentală/
reprezentant al sectorului public, are scopul de a reprezenta unitar interesele tuturor
comunelor din teritoriul Grupului Local;
• Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, organizatie de drept privat,
constituită cu scopul de a contribui la facilitarea absorbției fondurilor de tip structural
la nivelul celor șase județe componente ale Regiunii Sud-Est atât prin activitatea de
promovare a identității regionale, cât și prin administrarea programelor europene,
actioneaza in domeniul specific dezvoltării regionale, cooperând în acest sens cu
agenții similare din țară și strainătate, autorități locale, intreprinderi, centre de
cercetare, universități, precum și alte structuri implicate în acest domeniu; aceasta a
avut inițiativa constituirii Grupului Local și având în vedere experiența acumulată va
coordona implementarea Strategiei;
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, organizatie de drept privat, cu o
activitate orientată către promovarea intereselor economice ale membrilor săi și în
vederea sprijinirii acestora, în concordanță cu cerințele competiționale ale actualei
economii de piață va contribui la sprijinirea mediului economic local;
• Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila care are ca scop
conservarea biodiversității și protecția faunei de interes vânătoresc și piscicol,
precum și a mediilor naturale, prin vânătoare și/sau pescuit sportiv practicat ca forma
de odihnă activă și de petrecere a timpului liber;
• Societatea Cooperativă de Gradul I Nufărul Chiscani și Asociația pescarilor Stăncuța,
entități care reprezintă entitățile care activează în domeniu și se ocupă cu
exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din fluviul Dunărea.
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• Asociația Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est, organizatie de
drept privat, are ca scop susținerea, apărarea, promovarea și reprezentarea
intereselor profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzători din România,
apărarea și promovarea investițiilor lor cât și a entitățilorconstituite de aceștia.
După cum se poate observa la alcătuirea Grupului de Acțiune Locală s-a ținut cont de
criteriile impuse de toate documentele reprezentative europene:
• Reprezentativitate: mediul privat este o componentă importantă, reprezentat în procent
de 66,66% la care se adaugă experiența, capacitatea financiara și viziunea
administrațiilor publice reprezentate în procent de 33,3% );
• egalitate de șanse atât între mediul privat și administrația publică locală, cât și între
femei și bărbati, tineri și persoane în vârstă, cu experiența, indiferent de convingerile
religioase, politice, etc;
• reprezentativitate la nivel decizional a sectorului pescuitului/acvaculturii;
• existenta mecanismului de eliminare a riscului de conflict de interese;
• reprezentativitate la nivel decizional a organizațiilor conduse de femei,
împreună contribuind la dezvoltarea durabilă atât în baza experienței cât și a inovării.
Celelalte părți identificate în acest demers au contribuit alături de membrii Grupului la
conturarea unei strategii viabile, de actualitate, creând oportunități cât mai multor entități de a
accesa singure sau în parteneriat proiecte integrate în sectorul pescăresc.
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2.1.2 Definirea zonei pescăreşti
Așezare geografică
Din punct de vedere al așezării geografice zona pescărească a Grupului Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila este poziționată în
partea de sud-est și nord-est a județului și ocupă o suprafață de 1860,8 km2, reprezentând
39% din suprafața întregului județ.
Teritoriul se învecinează cu județul Galați la nord, județul Tulcea la est si județul
Ialomița la sud și este situat în administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița.
Componența teritoriului
Teritoriul vizat cuprinde 10 unități administrativ - teritoriale cu hotare comune:
• Berteștii de Jos formată din satele Berteștii de Jos, Berteștii de Sus, Spiru Haret,
Gura Călmățui;
• Chiscani formată din satele Chiscani, Vărsătura, Lacu-Sărat;
• Frecăței, formată din satele Frecăței, Salcia, Agaua, Cistia și Stoienești;
• Gropeni, formată doar din satul Gropeni;
• Mărașu formată din satele Mărașu, Băndoiu, Țăcău, Măgureni, Plopi;
• Măxineni formată din satele Măxineni, Corbu-Nou, Corbu-Vechi, Latinu și Voinești;
• Siliștea formată din satele Siliștea, Mărtăcești, Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea,
Vameșu și Mucheni;
• Stăncuța formată din satele Stăncuța, Stanca, Polizești, Cuza-Vodă;
• Tichilești formată din satele Tichilești și Albina;
• Vădeni formată din satele Vădeni, Baldovinești și Pietroiu,
la care s-a adăugat pentru continuitatea zonei, arealul riveran Dunării aferent
municipiului Brăila cuprinzând parțial sau total 5 cartiere (Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul
Istoric, Călărași IV), zona faleza Dunării și Zona liberă.
Cartierele Brăilița, Pisc și Comorofca sunt populate în principal de ruși – lipoveni a căror
ocupație principală este pescuitul. Celelalte cartiere au fost cooptate datorită faptului că sunt
riverane Dunării și au potențial ridicat pentru activitățile de pescuit și conexe.
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Eligibilitatea teritoriului
În vederea selectării zonei pescărești s-au avut în vedere următoarele aspecte:
• zona selectată se află situată de-a lungul Fluviului Dunărea, unde una dintre
ocupațiile de bază ale populației este pescuitul;
• zona pescărească se întinde pe un teritoriu mai mic decât echivalentul unui județ;
• zona este continuă și coerentă din punct de vedere geografic;
• numărul total al locuitorilor din zonă este de 87. 054 locuitori;
• în zona pescărească densitatea populației este de 46,78 loc/km2;
• pescuitul reprezintă o activitate economică în zonă, dar este în declin.
Caracteristicile cheie distinctive ale zonei pescărești vizate de Grupul Local sunt:
• Dunărea este resursă economică importantă ce oferă oportunități de dezvoltare în
domeniul pescuitului, transportului de mărfuri și persoane, agrementului;
• Zona pescărească este amplasată strategic în apropierea Deltei Dunării, Mării
Negre, zonei montane a Dobrogei, stațiunii Lacu Sărat, având acces la principalele
căi de comunicație, ceea ce facilitează dezvoltarea turismului;
• Existența unui potențial turistic puțin valorificat al zonei Balta Mică a Brăilei, similar
celui din Delta Dunării prin diversitate și frumusețe naturală, cu un bogat potențial
acvatic și cinegetic neafectat de intervenția umana;
• Existența portului Brăila;
• Potențial uman ridicat a cărui ocupație tradițională este pescuitul;

Localităţi, populaţie şi densităţi
Zona pescărească vizată are o suprafață de 1.860,8 km2, o populație de 87.054
locuitori și o densitate de 46,78 loc/km2.
În ceea ce privește definirea zonei, accentul a fost pus cu precădere pe zona rurală
aferentă, aceasta reprezentând cea mai mare parte din teritoriu (99,4%). La nivel urban nu
există date statistice parțiale, acestea fiind doar la nivel de municipiu.
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Tabel nr. 1 - Suprafața, populația și densitatea teritoriului
Nr.
crt.

Denumire localitate
(municipiu, oraş,
comună), cartier /zonă

Densitate

Populaţie

Suprafaţă

2

(loc./km )

2

(km )

Total

femei

bărbaţi

11,29

53.492

2

Mun. Brăila (cartierele
Comorofca, Brăilița,
Pisc, Centrul istoric,
Călărași IV, zona faleza
Dunării, Zona liberă)
Berteștii de Jos

135,09

3.127

1.497

1.630

3

Chiscani

103,38

5.709

2.811

2.898

4

Frecăței

430,10

1.552

749

803

5

Gropeni

100,77

3.359

1.685

1.674

6

Mărașu

371,00

3.126

1.504

1.622

7

Măxineni

133,63

3.491

1.757

1.734

8

Siliștea

116,48

1.854

937

917

9

Stăncuța

258,09

3.627

1.818

1.809

10

Tichilești

41,89

3.806

1.877

1.929

11

Vădeni

159,08

3.911

1.949

1.962

1

Total
TOTAL FLAG

Zona rurală
1.860,8

87.054

16.584

16.978

46,78

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților/Serviciul Public Comunitar Județean de
Evidență a Persoanelor Brăila

Suprafața totală a zonei pescărești este de 1860,8 km2 din care 1849,51 km2 reprezintă
suprafața zonei rurale iar 11,29 km2 suprafața zonei urbane.
Populația totală a zonei este de 87.054 locuitori din care 53.492 locuitori în zona urbană
și 33.562 locuitori în zona rurală.
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Populaţie, demografie
Tabel nr. 2 - Evoluția populației din zona rurală, în perioada 2005-2009
Localitatea

2005

2006

2007

2008

- nr. persoane2009

Berteștii de Jos

3.218

3.190

3.165

3.142

3.127

Chiscani

5.413

5.490

5.612

5.660

5.709

Frecăței

1.627

1.611

1.607

1.588

1.552

Gropeni

3.359

3.342

3.356

3.359

3.359

Mărașu

3.387

3.339

3.288

3.169

3.126

Măxineni

3.604

3.566

3.539

3.515

3.491

Siliștea

1.861

1.895

1.864

1.856

1.854

Stăncuța

3.695

3.707

3.696

3.661

3.627

Tichilești

3.825

3.792

3.813

3.824

3.806

Vădeni

3.629

3.691

3.755

3.919

3.911

33.618

33.623

33.695

33.693

33.562

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

33750
33700

33695

33693

33650
33600

33618

33623
33562

33550

Evoluția populației din
zona rurală

33500
33450
2005

2006

2007

2008

2009

În perioada 2005-2007, populația din zona rurală înregistrează un trend ascendent,
urmat de o scădere în anii 2008 și 2009.
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Tabel nr. 3 - Structura populației din zona rurală, în funcție de gen
Localitatea

2005

2006

- nr. persoane2008
2009

2007

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

Berteștii de Jos

1.545

1.673

1.525

1.665

1.508

1.657

1.501

1.641

1.497

1.630

Chiscani

2.685

2.728

2.701

2.789

2.757

2.855

2.788

2.872

2.811

2.898

Frecăței

786

841

774

837

780

827

764

824

749

803

Gropeni

1.659

1.700

1.655

1.687

1.662

1.694

1.672

1.687

1.685

1.674

Mărașu

1.644

1.743

1.612

1.727

1.586

1.702

1.528

1.641

1.504

1.622

Măxineni

1.817

1.787

1.794

1.772

1.783

1.756

1.768

1.747

1.757

1.734

Siliștea

922

939

949

946

938

926

932

924

937

917

Stăncuța

1.827

1.868

1.833

1.874

1.838

1.858

1.825

1.836

1.818

1.809

Tichilești

1.873

1.952

1.851

1.941

1.864

1.949

1.869

1.955

1.877

1.929

Vădeni

1.806

1.823

1.851

1.840

1.877

1.878

1.961

1.958

1.949

1.962

Total

16.564

17.054

16.545

17.078

16.593

17.102

16.608

17.085

16.584

16.978

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

17200
17100
17000

17054

17102

17078

17085
16978

16900
16800
16700
16600
16500

Femei
16564

16593

16545

16608

16584

Bărbați

16400
16300
16200
2005

2006

2007

2008

2009

În perioada analizată, atât populația de sex feminin cât și cea de sex masculin
înregistrează fluctuații, după cum urmează:
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•

În intervalul 2005-2006, populația de sex feminin înregistrează o scădere, urmată de o
tendință ascendentă în perioada 2007-2008. În anul 2009 populația de sex feminin
înregistrează din nou o scădere;

•

Populația de sex masculin are o evoluție crescătoare în perioada 2005-2007, urmată
de o scădere în anii 2008 și 2009.
Tabel nr. 4 - Populația din zona rurală, pe categorii de vârstă
- nr. persoane-

Categorii de vârstă

2005

2006

2007

2008

2009

0 - 14 ani

5.776

5.681

5.640

5.537

5.448

15 - 29 ani

7.956

7.792

7.041

6.899

6.749

30- 44 ani

6.833

7.003

7.278

7.566

7.784

Peste 60 ani

7.939

8.825

7.933

7.833

7.877

Sursa: Direcția Regională de Statistică

Evoluția populației pe categorii de vârstă
10000
9000
8000
7000
6000

0-14 ani

5000

15-29 ani

4000

30-44 ani

3000

Peste 60 ani

2000
1000
0
2005

2006

2007

2008

2009
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Din datele statistice prezentate, în perioada analizată, populația cuprinsă în categoriile
de vârstă 0-14 ani și 15-29 ani, înregistrează un trend descendent, în timp ce populația cu
vârsta cuprinsă între 30-44 ani are o evoluție crescătoare.
Categoria de vârstă peste 60 de ani înregistrează fluctuații, în sensul că în anul 2006
crește, în perioada 2007-2008 înregistrează o scădere iar în anul 2009 crește din nou.
Tabel nr. 5 - Născuți vii și decedați în zona rurală
2005

Localitatea

2006

2007

2008

2009

N.Vii

Deced.

N.Vii

Deced.

N.Vii

Deced.

N.Vii

Deced.

N. Vii

Deced.

35

35

37

43

37

55

39

48

38

50

Chiscani

38

44

46

54

42

67

53

68

50

68

Frecăței

22

12

16

21

15

17

15

16

13

23

Gropeni

32

55

29

49

23

51

33

69

37

51

Mărașu

37

34

35

47

21

37

17

52

33

31

Măxineni

45

73

46

63

37

68

33

49

33

59

Siliștea

20

14

25

31

19

24

25

36

12

23

Stăncuța

32

54

31

49

23

49

37

54

20

56

Tichilești

40

44

44

48

40

48

36

60

39

51

Vădeni

40

43

36

33

40

45

44

50

36

35

Total

341

408

345

438

297

461

332

502

311

447

Berteștii de
Jos

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele demografice ale localităților

600
500
400
300

408
341

438

461

345
297

502
447
332

311

Vii
Decedați

200
100
0
2005

2006

2007

2008

2009
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Din datele prezentate, reiese că în toți anii analizați, numărul persoanelor decedate
este considerabil mai mare față de cel al născuților vii, încadrându-se în tendința la nivel
național.
Tabel nr. 6 - Sporul natural în zona rurală
Localitatea

2005

2006

Berteștii de Jos

2007

2008

2009

0

-6

-18

-9

-12

Chiscani

-6

-8

-25

-15

-18

Frecăței

10

-5

-2

-1

-10

Gropeni

-23

-20

-28

-36

-14

Mărașu

3

-12

-16

-35

2

-28

-17

-31

-16

-26

6

-6

-5

-11

-11

Stăncuța

-22

-18

-26

-17

-36

Tichilești

-4

-4

-8

-24

-12

Vădeni

-3

3

-5

-6

1

-67

-93

-164

-170

-136

Măxineni
Siliștea

Total

Sursa: Directia Regionala de Statistica Braila - Fișele demografice ale localităților
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În perioada 2005-2009 sporul natural este negativ, înregistrând un trend descendent în
intervalul 2005-2008, urmat de o creștere în anul 2009.

Tabel nr. 7 - Numărul stabilirilor și plecărilor cu domiciliul în zona rurală
Localitatea

2005
Stab.

Berteștii de

2006

Plec.

Stab.

2007

Plec.

Stab.

2008

Plec.

Stab.

2009

Plec.

Stab.

Plec.

39

54

25

50

64

65

46

51

31

49

Chiscani

137

51

176

63

193

76

148

91

153

92

Frecăței

36

31

22

33

30

47

17

43

26

38

Gropeni

40

43

57

47

105

54

70

51

66

39

Mărașu

25

66

32

66

23

93

37

86

32

65

Măxineni

71

46

45

65

66

66

69

64

59

56

Siliștea

55

32

37

34

37

52

34

53

60

35

Stăncuța

40

33

51

49

57

61

37

47

38

56

Tichilești

43

39

47

46

59

51

78

51

50

62

Vădeni

90

51

95

50

138

72

194

72

101

53

576

446

587

503

772

637

730

609

616

545

Jos

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică - Fișele demografice ale localităților
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În perioada 2005-2008, numărul stabilirilor cu domiciliul este mai mare decât al
plecărilor, rezultând un spor migrator pozitiv. Atât numărul stabilirilor cu domiciliul cât și al
plecărilor înregistrează în perioada 2005-2007 un trend ascendent, urmat de o scădere în
anii 2008 și 2009.
Tabel nr. 8 - Sporul migrator
Localitatea

2005

Berteștii de Jos

2006

2007

2008

2009

-15

-25

-1

-5

-18

Chiscani

86

113

117

57

61

Frecăței

5

-11

-17

-26

-12

Gropeni

-3

10

51

19

27

Mărașu

-41

-34

-70

-49

-33

Măxineni

25

-20

0

5

3

Siliștea

23

3

-15

-19

25

Stăncuța

7

2

-4

-10

-18

Tichilești

4

1

8

27

-12

39

45

66

122

48

130

84

135

121

71

Vădeni
Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică - Fișele demografice ale localităților
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În perioada analizată sporul migrator este pozitiv. Acesta înregistrează fluctuații în
perioada 2005-2009, în sensul că în anul 2006 scade, în anul 2007 înregistrează o creștere,
urmată de o evoluție descrescătoare în anii 2008 și 2009.
Localitațile rurale unde sporul migrator înregistrează cele mai mari valori sunt Chiscani,
Vădeni și Gropeni.
Stabilirea populației în aceste localitați se datorează următoarelor aspecte:
• apropirea de municipiul Brăila;
• instabilitatea economică și a valurilor de scumpiri în mediul urban;
• migrația cu domiciliul a agenților economici care își desfasoară activitatea în mediul
rural;
• dezvoltarea economică a localitaților în domeniile de interes investitional, acest fapt
fiind caracterizat de stabilirea cu domiciliul a investitorilor dar și a forței de muncă
atrasă din zone cu potențial redus de dezvoltare.
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Tabel nr. 9 - Populația activă și inactivă în zona rurală, pe sexe, la Recensământul Populației și Locuințelor,
18 martie 2002
- nr. persoanedin care:
Localitatea

Total

Populație

Populație

activă

inactivă

Întreținuți
Elevi

Pensionari

Casnice

de alte
persoane

BERTEȘTII DE JOS

Întreținuți

Alte

de stat

situații

3.312

1.453

1.859

431

627

423

343

15

20

Masculin

1.692

1.007

685

215

250

1

190

9

20

Feminin

1.620

446

1.174

216

377

422

153

6

0

5.383

1.939

3.444

793

1.270

805

505

36

35

Masculin

2.700

1.347

1.353

414

609

5

281

21

23

Feminin

2.683

592

2.091

379

661

800

224

15

12

1.650

679

971

194

269

294

194

15

5

Masculin

849

483

366

104

130

1

112

14

5

Feminin

801

196

605

90

139

293

82

1

0

3.604

1.316

2.288

339

1.160

425

301

36

27

Masculin

1.824

907

917

174

552

0

145

20

26

Feminin

1.780

409

1.371

165

608

425

156

16

1

3.486

1.558

1.928

373

697

473

368

15

2

Masculin

1.783

1.072

711

188

335

0

178

8

2

Feminin

1.703

486

1.217

185

362

473

190

7

0

3.764

1.725

2.039

509

990

238

282

10

10

CHISCANI

FRECĂȚEI

GROPENI

MĂRAȘU

MĂXINENI

31
Masculin

1.873

1.044

829

251

412

1

152

7

6

Feminin

1.891

681

1.210

258

578

237

130

3

4

1.881

736

1.145

256

453

253

176

3

4

Masculin

955

528

427

137

195

0

91

2

2

Feminin

926

208

718

119

258

253

85

1

2

STĂNCUȚA

3.854

1.206

2.648

452

1.141

717

322

14

2

Masculin

1.976

998

978

223

586

0

159

8

2

Feminin

1.878

208

1.670

229

555

717

163

6

0

TICHILEȘTI

4.320

1.393

2.927

485

1.193

575

343

7

324

Masculin

2.339

1.000

1.339

247

595

1

170

4

322

Feminin

1.981

393

1.588

238

598

574

173

3

2

4.235

1.711

2.524

597

826

580

391

111

19

Masculin

2.133

1.144

989

295

413

4

199

59

19

Feminin

2.102

567

1.535

302

413

576

192

52

0

35.489

13.716

21.773

4.429

8.626

4.783

3.225

262

448

SILIȘTEA

VĂDENI

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică

La data de 18 martie 2002, populația totală în zona rurală aferentă Grupului Local este de 35.489 de locuitori. Dintre
aceștia, un procent de 39% reprezintă populația activă, în timp ce populația inactivă este reprezentată de 61% din
populație, din care: 20% elevi, 40% pensionari, 22% casnice, 12% întreținuți de stat si 15% întreținuți de alte persoane.
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Tabel nr. 10 - Populația pe etnii la Recensământul Populației și Locuințelor, în zona rurală,18 martie 2002

Berteștii

de

Nedeclarata

Alte etnii

Ceangăi

Armeni

Chinezi

Italieni

Polonezi

Cehi

Evrei

Greci

Croați

Bulgari

Slovaci

Sârbi

Tătari

Turci

ruși-lipoveni

Germani

Ucraineni

Rromi

Maghiari

Romani

stabila

Localitatea

Populația

- nr. persoane-

3.312

3.078

0

223

1

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chiscani

5.383

5.203

0

177

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frecăței

1.650

1.649

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gropeni

3.604

3.551

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mărașu

3.486

3.486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măxineni

3.764

3.731

1

30

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Siliștea

1.881

1.881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stăncuța

3.854

3.840

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tichilești

4.320

4.289

2

25

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Vădeni

4.235

4.199

2

25

0

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

35.489

34.907

6

546

3

3

15

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

1

Jos

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică

Din punct de vedere al etniei, populația zonei este în majoritate alcătuită din români care reprezintă peste 98% din
totalul populației. Alături de aceștia mai conviețuiesc romi (1,53), ruși-lipoveni (0,04), maghiari (0,01), iar într-o măsură mai
mică, ucrainieni, germani, turci, greci, etc.
Religia predominantă este cea ortodoxă dar sunt prezenți și romano-catolici, penticostali, greco-catolici, baptisti,
adventisti, creștini de rit vechi.
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Tabel nr.11 - Numărul șomerilor la 31 decembrie, în zona rurală
- nr. persoane31 decembrie 2005
Localitatea
Berteștii

de

Total

F

B

31 decembrie 2006
Total

F

B

31 decembrie 2007
Total

F

31 decembrie 2008

B

Total

F

31 decembrie 2009

B

Total

F

B

95

20

75

170

45

125

80

19

61

76

27

49

108

32

76

Chiscani

51

20

31

36

13

23

13

4

9

24

9

15

72

34

38

Frecăței

92

19

73

52

10

42

173

50

123

21

5

16

16

5

11

Gropeni

175

60

115

107

44

63

65

26

39

75

27

48

111

39

72

Mărașu

184

56

128

249

68

181

104

32

72

221

77

144

260

89

171

97

16

81

57

12

45

227

68

159

39

15

24

55

17

38

Siliștea

100

29

71

80

26

54

11

3

8

9

1

8

29

5

24

Stăncuța

206

65

141

260

77

183

22

5

17

221

82

139

132

40

92

Tichilești

157

60

97

181

68

113

142

46

96

68

25

43

152

54

98

50

12

38

34

8

26

52

18

34

7

3

4

50

12

38

1.207

357

850

1.226

371

855

889

271

618

761

271

490

985

327

658

Jos

Măxineni

Vădeni
Total

Sursa: A.J.O.F.M Brăila

În perioada 2005 - 2009, șomajul înregistrează fluctuații. În anul 2006, acesta înregistrează o creștere ușoară fața de
anul 2005, urmată de o tendința de scădere în perioada 2007-2008. În anul 2009 numărul total al șomerilor înregistrează
din nou o creștere, cu 224 șomeri față de anul anterior.
Numărul șomerilor de sex masculin este mai mare cu aproximativ 50% fata de numărul femeilor șomere.
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Tabel nr. 12 - Populația de 10 ani și peste din zona rurală, pe sexe, după nivelul institutiei de învățământ absolvite la
Recensământul Populației și Locuințelor 18 martie 2002
- nr. persoaneNivelul institutiei de invatamant absolvite
Superior

Populația
Localitatea

de 10 ani
și peste
Total

Total

Sexul
BERTEȘTII DE JOS

Secundar
Superior

Postliceal

De

De

lungă

scurtă

durată

durată

și de

Total

maiștri

Liceal

Fără

Profesional

Inferior

și de

(gimnazial)

Primar

scoală

Nedeclarat

absolvită

ucenici

2.886

26

23

3

12

1.697

190

356

1.151

913

238

0

Masculin

1.456

17

15

2

5

949

83

305

561

391

94

0

Feminin

1.430

9

8

1

7

748

107

51

590

522

144

0

CHISCANI

4.754

57

53

4

53

3.261

593

949

1.719

1.034

348

1

Masculin

2.352

30

30

0

35

1.684

266

715

703

449

154

0

Feminin

2.402

27

23

4

18

1.577

327

234

1.016

585

194

1

FRECĂȚEI

1.429

6

5

1

4

878

96

120

662

423

118

0

Masculin

722

6

5

1

3

481

48

102

331

181

51

0

Feminin

707

0

0

0

1

397

48

18

331

242

67

0

3.217

18

16

2

9

1.836

142

431

1.263

1.037

317

0

Masculin

1.636

13

11

2

5

1.002

59

321

622

466

150

0

Feminin

1.581

5

5

0

4

834

83

110

641

571

167

0

3.027

6

6

0

11

1.861

174

240

1.447

862

287

0

Masculin

1.562

3

3

0

6

1.095

97

217

781

335

123

0

Feminin

1.465

3

3

0

5

766

77

23

666

527

164

0

3.368

41

38

3

27

1.950

280

403

1.267

1.056

294

0

1.677

27

24

3

21

1.063

129

320

614

449

117

0

GROPENI

MĂRAȘU

MĂXINENI
Masculin

35
Feminin

1.691

14

14

0

6

887

151

83

653

607

177

0

1.663

7

7

0

12

1.128

113

217

798

403

111

2

Masculin

841

3

3

0

5

622

49

179

394

166

44

1

Feminin

822

4

4

0

7

506

64

38

404

237

67

1

STĂNCUȚA

3.425

21

19

2

16

1.930

248

295

1.387

1.161

296

1

Masculin

1.761

17

16

1

7

1.071

129

233

709

543

122

1

Feminin

1.664

4

3

1

9

859

119

62

678

618

174

0

TICHILEȘTI

3.865

12

12

0

27

2.192

254

503

1.435

1.260

372

2

Masculin

2.113

8

8

0

14

1.212

124

378

710

699

178

2

Feminin

1.752

4

4

0

13

980

130

125

725

561

194

0

3.730

29

28

1

18

2.380

315

720

1.345

1.074

229

0

Masculin

1.883

14

13

1

10

1.286

134

548

604

471

102

0

Feminin

1.847

15

15

0

8

1.094

181

172

741

603

127

0

31.364

223

207

16

189

19.113

2.405

4.234

12.474

9.223

2.610

6

SILIȘTEA

VĂDENI

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică

Din datele statistice existente la data de 18 martie 2002, reiese că 40% din populația zonei rurale, a urmat doar
învățământul gimnazial, 29% are doar instruire de nivel primar, 14% din populația rurală a absolvit o școală profesională,
8% sunt absolvenți de liceu, 0,71% au absolvit o formă de învățământ superior iar 0,60 % au urmat o școală postliceală.
Un

procent

de

8%

din

populația

zonei

rurale

nu

a

absolvit

nici

o

formă

de

învățământ.
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Dominanța activităților agricole, promovarea altor tipuri de activități care nu solicită un
nivel ridicat de pregătire, și mai ales atracția centrelor urbane din apropiere pentru forța de
muncă calificată – sunt elemente care au perpetuat gradul redus de pregătire profesională
a populației din zona rurală.
Concluzii privind populația și demografia din zona rurală analizată:
• Tendința de scădere a populației generale;
• Populația de sex masculin este mai numeroasă;
• Populația tânără (0-14 ani si 15-29) este în continuă scădere, predominând
populația cu vârsta peste 60 de ani;
• Sporul natural este negativ datorită numărului de decese mai mare decât cel al
născuților vii;
• Soldul migrator este pozitiv dar cu tendință de scădere, determinat de numărul mai
mare de persoane care se stabilesc cu domiciliul în zonă, în raport cu cel al celor
care părăsesc zona;
• Șomajul este în creștere in 2009 față de anul 2008;
• Populație inactivă numeroasă, conform datelor statistice din anul 2002;
• Numărul șomerilor de sex masculin este mai mare comparativ cu cel al femeilor
șomere;
• Nivelul de pregătire al populației este scăzut;
• Interesul din ce în ce mai scăzut al familiilor tinere de a avea copii.

Patrimoniul de mediu
Cadrul natural al zonei vizate de Grupul Local are în componență areale de mare
atractivitate turistică legate în principal de hidrografie (fluviul Dunărea cu lacurile adiacente
și fondul piscicol aferent, resursele hidrominerale cu calități terapeutice dovedite) și de
vegetația forestieră și ierboasă asociată luncii Dunării și mai ales Parcului Natural, care
îmbogățește aspectul cadrului natural prin peisaje pitorești, asemănătoare Deltei.
Relief
Teritoriul Grupului Local este situat în nordul, estul și sud-estul județului Brăila, în
zona de câmpie, ocupând Lunca Dunării (Balta Brăilei) și o parte din Lunca Siretului
Inferior.
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Sursa :PATJ, Secţiunea 2.2.1 Relieful

Lunca internă sau Balta Brăilei se întinde pe o lungime de 70 km, între Brațul Măcin
sau Dunărea Veche spre Podișul Dobrogei și un braț complex – Dunărea cu brațe
secundare (Vâlciu, Cremenea, Calia și Cravia). Acestea se unesc la Brăila, unde balta cu
același nume se închide. Brațul dinspre Bărăgan este situat relativ departe de mal. Acesta
lasă pe stânga o luncă externă destul de lată (Balta Stăncuței) și se desfășoară în
segmente lungi și ușor meandrate, închizând între ele ostroave foarte alungite, printre care
Balta Mică a Brăilei între brațele Cremenea și Vâlciu, declarată Parc Natural.
Lunca dintre brațe are 5-7 m altitudine absolută. Grindurile sale principale sunt ușor
mai înalte și se pot lăți de la 500 m la 5 km, formând câmpuri. Există și multe grinduri de
canale mici (privaluri), late de până la 100 m, care compartimentează areale mai joase
depresionare. Relieful de luncă a fost mult modificat în urma lucrărilor de amenajare
(desecare, canalizare, irigare) a acestora pentru practicile agricole.
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Lunca Siretului pe al cărei teritoriu se află localitățile Măxineni, Siliștea și Vădeni are
regim aluvionar, cu nisipuri și argile cu permeabilitate mică, fapt care i-a conferit
posibilitatea formării lacurilor. În prezent, ca urmare a acțiunii de îndiguire, lunca Siretului a
fost scoasă de sub inundații și suprafețe mari de teren au intrat în circuitul agricol.

Geologie
Zona posedă valoroase și variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele doua
forme majore de relief, câmpie și luncă.
Principalele tipuri de sol prezente în zonă sunt cernoziomurile și aluviosolurile.
Însușirile fizico-chimice ale cernoziomurilor, fac ca aceste soluri să aibă cea mai mare
fertilitate din țară.
Aluviosolurile conțin 2-5% humus și sunt relativ bine aprovizionate cu elemente
nutritive, la fertilitatea acestora contribuind și regimul hidric aflat sub influența inundațiilor
prin îndiguire.
Clima
Teritoriul zonei se caracterizează printr-un climat temperat-continental, cu nuanțe
aride. Verile sunt călduroase și uscate, cu precipitații reduse, iar iernile sunt reci, fără strat
de zăpadă stabil și continuu, influențate de anticiclonul siberian.
Temperatura medie anuală variază între 10,30C și 10,50C. Pe anotimpuri,
temperatura medie se prezintă astfel: iarna -3,50C, primăvara +11,60C, vara +21,50C,
toamna +11,80C. Din analiza datelor principalilor parametri climatici, s-a constatat o
diferențiere netă a valorilor din zona de câmpie și cea a bălții caracteristică teritoriului
Grupului Local. Balta are temperaturi mai ponderate, cu o amplitudine zilnică și anuală
mai mică, precipitații mai reduse, număr de zile cu ninsoare mai mic etc. Se poate spune
că Balta Brăilei are un climat mai moderat, continentalismul din câmpie fiind mai estompat
în această regiune joasă.
Biodiversitate
Vegetația
Vegetația pe teritoriul vizat se grupează în două areale biogeografice: arealul de
stepă, reprezentat prin spațiile interfluviale - Câmpia Brăilei și arealul de luncă.
Stepa, în adevăratul înțeles al cuvântului, a fost înlocuită în proporție de 90-95% cu
plante de cultură.
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În arealul de luncă, predomină sălciile, răchitele, plopul și flora ierboasă (rogoz,
stânjenelul de baltă, limbarița, dentița, joianul, etc). Flora acvatică propriu-zisă este
reprezentată de stuf, papură, nufărul galben, nufărul alb, ciulini, iarba broaștei, lintița, moț,
pasă, specii plutitoare care alcătuiesc adevărate pajiști.
Până în prezent, în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei au fost identificate 216 specii
de plante superioare (cormofite), încadrate în 42 de genuri. Dintre acestea, ponderea cea
mai mare o au plantele terestre, fiind studiate un număr de 184 de specii, dintre care doar
17 specii sunt lemnoase, iar 167 de specii sunt plante ierboase. Dintre plantele superioare
acvatice au fost identificate 32 de specii iar dintre plantele inferioare, cel mai bine
reprezentate sunt algele, organisme specifice zonelor umede.
Vegetația forestieră este reprezentată de păduri în care se regăsesc specii precum
salcia și plopul. Există de asemenea, și păduri compuse preponderent din esențe tari
(stejar, ulm, frasin, salcâm), cele mai importante trupuri prezente în zonă fiind Pădurile
Viișoara și Lacu Sărat.
Fauna
Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate
și mai calde venite din stepele și silvostepele estice. Dintre reprezentanții câmpurilor
deschise cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare și păsările granivore:
popândăul, orbetele, șoarecele de câmp, iepurele de câmp, ciocârlia de câmp, prepelița,
potârnichea.
Lunca din punct de vedere faunistic este mult mai bogată. În zăvoaiele de luncă și
plantațiile de plop se pot întâlni lupi, vulpi, mistreți și iepuri iar pe malurile râurilor vidra și
nurca.
Păsările sunt bine reprezentate, deși prin desecarea lacurilor din Balta Brăilei,
acestea au pierdut biotopuri deosebit de valoroase. Majoritatea speciilor de păsări sunt
migratoare. Cele mai frecvent întâlnite sunt rațele și gâștele sălbatice: rața mare, rața
cârâitoare, gâsca de vară și gârlița. Se întâlnesc, de asemenea, multe specii de stârci:
stârcul cenușiu, stârcul roșu, stârcul galben, stârcul de noapte, stârcul lopătar.
Pe teritoriul Parcului Natural Balta Mică a Brăilei au fost semnalate un număr de 206
specii de păsări, încadrate în 17 ordine și 50 de familii, reprezentând 53% din avifauna
României. Printre acestea se regăsesc specii de rațe, gâște, stârci, pescăruși, nagâți,
becatine, sitari, lișițe, lebede, etc.
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Ihtiofauna, importantă din punct de vedere economic, este reprezentată prin:
• pești migratori anadromi care vin din mare în Dunăre doar pentru reproducere
(nisetrul, păstruga, morunul, păstrăvul de mare, scrumbia, gingirica;
• pești reofili proprii apelor curgătoare (cleanul, mreana, scobarul, fusarul,
morunașul, cosacul;
• pești semi-migratori, în sensul că pătrund din Dunăre în lacurile de luncă
primăvara, reîntorcându-se toamna (văduvița și somnul, crapul, bâtca, plătica,
babușca, avatul, sabița, șalăul);
În afară de categoriile menționate se mai întâlnesc pești care trăiesc și se reproduc
atât în Dunăre cât și în lacurile de luncă (știuca, oblețul, boarca, ghiborțul).
Componența faunei piscicole din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei cuprinde cca. 60
de specii de pești, dintre care 12 specii se regăsesc pe anexele directivelor europene, fiind
specii strict protejate, dintre care menționăm: scrumbie de Dunăre, avat, zvârlugă,
porcușor de nisip, petroc, pietrar, sabiță, ghiborț de râu, raspar.
Prezența a numeroase specii de pești, printre care și specii rare apreciate pentru
carne și icre favorizează dezvoltarea sectorului pescăresc și implicit a celui turistic,
construirea în zonă a unor restaurante cu specific, atragerea de investitori, etc. De
menționat este faptul că această ramură turistică, cu specific pescăresc, se poate dezvolta
cu precădere pe teritoriul Grupului Local, având în vedere multitudinea resurselor naturale
existente în zonă (Fluviul Dunărea, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Lacul Zăton,
Stațiunea Lacu-Sărat).
Rețeaua hidrografică
Pe teritoriul Grupului Local, rețeaua hidrografică este reprezentată de fluviul
Dunărea, răuri, lacuri și ape subterane.
Fluviul Dunărea reprezintă o importantă cale de transport internațională și resursă
hidrografică majoră a României. Pe teritoriul României, Dunărea măsoară 1.075 km, dintre
care 170 km de la Brăila până la vărsarea în Marea Neagră. În cadrul județului Brăila,
fluviul este reprezentat prin:
• brațele principale – Cremenea și Măcin (Dunărea Veche);
• brațele secundare – Vâlciu, Mănușoaia, Pasca, Calia, Arapu, aflate în arealul Bălții
Brăilei;
• Dunărea propriu-zisă, din dreptul municipiului Brăila și până la confluența cu
Siretul.

41
Dunărea Veche sau brațul Măcin, care formează și limita estică a județului, are 96
km lungime, un coeficient mare de meandrare (1,24) și o lățime medie de 250 m. Panta
mică, ca urmare a gradului mare de meandrare, face ca acest braț să transporte o
cantitate mică de apă (13%) din debitul total (5949 m3/s). Această zonă este mai puțin
navigată, având un potențial piscicol important.
Din brațul Măcin (numai la 2 km de la bifurcație) se desprinde brațul Vâlciu care se
varsă apoi în brațul Cremenea - cel mai important braț, având o lungime de 70 Km, o
pantă de scurgere mai mare și o lățime medie de 500 m. Acest braț reprezintă hotarul
natural pentru Insula Mică a Brăilei.
Fluviul Dunărea este utilizat în scopul navigației fluviale și maritime, alimentării cu
apă pentru populație, industrie, zootehnie și irigații.
Acesta dispune de un potențial de mare valoare turistică, constituit din luciul de apă,
fondul piscicol al apelor, ostroavele și insulele formate de brațele desprinse din Dunăre,
fondul forestier asociat, avifauna și fauna terestră, potențialul navigabil al fluviului în scop
turistic. Valorificarea resurselor fluviului deschide largi perspective dezvoltării turistice a
teritoriului vizat de Grupul Local, dar și a județului Brăila.
Teritoriul vizat mai este străbătut de următoarele râuri:
Râul Siret, care formează limita dintre județele Brăila și Galați, între localitatea
Corbu Vechi și confluența cu Dunărea pe 47, 5 km lungime. În acest sector, pe partea
dreaptă, la Voinești, Siretul primește apele Buzăului.
Râul Buzău, care are o lungime de 141 km pe teritoriul județului Brăila, între Făurei
și confluența cu Siretul la Voinești.
Râul Călmățui care străbate teritoriul comunei Berteștii de Jos.
Cele mai frecvente lacuri sunt cele de meandru și braț părăsit, care se găsesc în
lunca Dunării (Balta Brăilei-Dunărea Veche-Japsa Plopilor) și pe terasa Dunării (Lacu
Sărat) și cele de luncă.
Lacul Zăton cunoscut și sub numele de „Japsa Plopilor”, reprezintă un meandru
părăsit al Dunării/Brațul Dunărea Veche (sau Brațul Măcin). Este situat în extremitatea de
sud-est a Insulei Mari a Brăilei, pe teritoriul administrativ al comunei Mărașu, având o
suprafață de aproximativ 98,62 ha. Lungimea actualului meandru, în formă de potcoavă,
este de circa 800 m, lățimea cuprinsă între 20 – 50 m, iar adâncimea de aproximativ 3,5
m. Accesul auto se realizează, de la trecerea Dunării cu bacul spre Insulă, circa 44 km pe
DJ 212A și circa 6 km pe drum comunal (DC 62) și de exploatare. Mai există varianta
trecerii cu bacul a brațului Dunărea Veche (sau Măcin) dinspre județul Constanța, de pe
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DH 222 / localitatea Gârliciu spre satul Cistia/comuna Mărașu, apoi se urmează traseul
DC 57 și drumul de exploatare - circa 2 km de la Dunăre.
Lacul este populat cu specii piscicole precum caras, crap, sânger, novac, pretabile la
piscicultura in sistem natural. Valoarea turistică a lacului este dată de oglinda de apă și
vegetația aferentă de tip deltă (stufăriș) a căror asociație formează peisaje deosebit de
atractive, completate cu fondul piscicol și faunistic. Nu există amenajări specific turistice in
jurul lacului, doar sediul unei ferme agricole în imediata vecinătate, dar prezentț drumului
de acces și a liniei de alimentare cu energie elctrică se constituie în oportunități care susțin
valorificarea turistică a lacului.
Lacu Sărat este situat pe raza comunei Chiscani, la aproximativ 5 km de municipiul
Brăila, fiind înconjurat de 70 ha de pădure care atenuează climatul de stepă. Acesta are o
valoare terapeutică ridicată datorită compoziției chimice a apei, de tip sulfatată, clorurată,
sodică, magneziană (cel mai frecvent nivel de salinitate întâlnit este in jurul a 80 g/l) și
datorită proprietăților nămolului, de tip sulfuros, cu componența minerală în proporție de
până la 45 % și soluția de îmbibație puternic mineralizată (între 90 - 120,26 g/l). Calitățile
terapeutice deosebite ale apei și nămolului recomandă utilizarea acestora în tratamentul
balnear pentru tratarea unor afecțiuni variate: reumatismale, posttraumatice, neurologice
periferice, ginecologice, dermatologice, endocrine.
Lacul Măxineni cu o suprafață de 541 ha, este situat în lunca Siretului și este în
prezent amenajat pentru piscicultură.
Apele subterane se împart în ape freatice și ape de adâncime, și se regăsesc pe
teritoriul Grupului Local în arealul Bălții Brăilei, precum și în aluviunile fluviatile din Lunca
Dunării și Siretului.
Arii naturale protejate aflate pe teritoriul Grupului Local

Tabel nr. 13 - Arii naturale protejate de interes național din teritoriul Grupului Local
Denumirea zonei

Balta Mică a
Brăilei – Parcul
Natural Balta Mică
a Brăilei

Suprafaţa
2

(Km )

Caracteristici principale
Parc natural

175,29

Zonă umedă de importanță internațională
Sit RAMSAR (poziția 1074 pe lista
Ramsar) din anul 2001

Sursa: PATJ, secțiunea 2.2.5.4 Patrimoniul natural

Localitați în cadrul cărora
este localizată aria
În lunca cu regim natural de
inundație al fluviului
Dunărea, ecoregiunea
României nr. 20, Chiscani,
Gropeni, Stăncuța, Berteștii
de Jos, Mărașu
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Ariile naturale protejate de interes național reprezintă 9,47% din suprafața zonei
rurale aferentă Grupului Local.

Tabel nr. 14 - Arii naturale protejate de interes județean din teritoriul Grupului Local
Denumirea zonei

Suprafaţa

Pădurea Viișoara

2

(Km )

Caracteristici principale

Localități în cadrul cărora
este localizată aria

Rezervație forestieră

Berteștii de Jos

18,97

Sursa: PATJ, secțiunea 2.2.5.4 Patrimoniul natural

Ariile naturale protejate de interes județean reprezintă 1,02 % din suprafața zonei
rurale aferentă Grupului Local.

Tabel nr. 15 - Arii de protecție specială avifaunistică în teritoriu
Denumirea zonei
ROSPA0005
Balta Mică a Brăilei
ROSPA0040

Suprafaţa
(Km )

Număr specii de păsări de
interes comunitar

Localităti în cadrul cărora
este localizată aria

211,20

25

Berteștii de Jos, Brăila,
Chiscani, Gropeni, Mărașu,
Stăncuța

57

Frecăței, Mărașu

17,95

21

Măxineni, Vădeni, Siliștea

14,69

29

2

63,92

Dunărea Veche – Brațul Măcin
ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior
ROSPA0077
Măxineni

Sursa: PATJ, sectiunea 2.2.5.4 Patrimoniul natural

Ariile de protecție specială avifaunistică reprezintă 16,53% din suprafața totală a
zonei pescărești.
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Tabel nr. 16 - Situri de importanța comunitară
Suprafaţa
(Km )

Nr habitate de interes
comunitar

Nr. specii de
interes comunitar

Localitati in cadrul carora
este localizata aria

Balta Mică a
Brăilei

211,20

8

16

Berteștii de Jos, Brăila,
Chiscani, Gropeni, Mărașu,
Stăncuța

ROSCI0012

46,72

8

10

Frecăței, Mărașu

Denumirea zonei

2

ROSCI0006

Brațul Măcin

Sursa: PATJ, secțiunea 2.2.5.4 Patrimoniul natural

Siturile de importanță comunitară reprezintă 13,86% din suprafața totală a zonei
pescărești.
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este situat în lunca cu regim natural de
inundație a fluviului Dunărea, între Vadu Oii și municipiul Brăila. Parcul integrează toate
cele 7 ostroave (insule) situate între brațele Dunării: Vărsătura, Popa, Crăcănel (Chiciul),
Orbul, Calia (Lupului), Fundu Mare, Harapu, precum și brațele adiacente ale Dunării.
În Legea 5/2000, această arie naturală protejată este menționată cu o suprafață de
175,29 ha. Conform evaluărilor Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Brăila, realizate în anul 2005, suprafața este de 205,62 ha, sub diferite forme de
proprietate.
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă ultimul vestigiu rămas în regim natural
de inundație rămas pe cursul inferior al Dunării, după desecarea fostei delte Interioare
(Balta Brăilei și Balta Ialomiței), îndiguirea în proporție de cca.75% a fostei Bălți a Brăilei și
crearea incintei agricole Insula Mare a Brăilei.
Balta Mică a Brăilei conservă importante valori ecologice, fiind o importantă
componentă a Sistemului Dunării Inferioare, situată în amonte de Rezervația Biosferei
Delta Dunării. Datorită atributelor sale – zonă umedă în regim hidrologic natural, de
ecosisteme în diferite stadii succesionale și zonă tampon, Balta Mică a Brăilei reprezintă
un sistem de referință a fostei delte interioare și baza pentru reconstrucția ecologică
încadrul acestui sistem.
Din suprafața totală, cca 53,6% este ocupată de pădurile aluviale, 6% pășunile,
12,84% zonele umede și 27,5% lacurile (iezere, bălți). Jumătate din ecosistemele
identificate – bălți și păduri specifice de luncă inundabilă, sunt naturale, această zonă
conservând, în cea mai mare parte, structura și funcțiile vechii Bălți a Brăilei din anii ’50.

45
Atracția Bălții Mici a Brăilei constă în permanenta variație a priveliștei datorată
alternanței dintre ecosistemele forestiere cu cele acvatice.
Această zonă este bine cunoscută pentru importanța ei ornitologică, deoarece se
situează pe cel mai important culoar de migrație al păsărilor din bazinul inferior al Dunării
de Jos, la jumatatea rutelor de migrație între locurile de cuibărit din nordul Europei și
refugiile de iernat din Africa.
În rezervația naturală din Insula Mică a Brăilei a fost observat un număr de 206 specii
de păsări (reprezentând jumatate din speciile de păsări migratoare caracteristice
României), dintre care 139 de specii protejate pe plan internațional, prin Convențiile de la
Berna, Bonn și Ramsar, iar 61 la nivel european. Acest fapt a favorizat dezvoltarea
turismului științific și a ecoturismului (activități de tip birdwatching).
Prin Planul de management integrat si adaptativ, în Balta Mică a Brăilei sunt permise
următoarele categorii de turism: ecoturismul, agroturismul, turismul ştiinţific, turismul
educaţional.
Formele de turism ce pot fi practicate în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt:
turismul nautic practicat atât individual (cu caiacul), cât şi în grup (cu barca cu rame, sau
cu ambarcaţiuni cu motor), turismul ecvestru sau cu atelaje trase de cai, cicloturismul,
turismul pedestru.
Zonarea funcțională a Parcului Natural
Balta Mică a Brăilei

Sursa: PATJ- Brăila 2011

Sursa: Planul de Management al Parcului
Natural Balta Mică, 2008

Rezervația forestieră Pădurea Viișoara are o suprafață de 1897,8 ha, fiind situată
în sudul județului Brăila, pe teritoriul administrativ al unităților administrativ teritoriale
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Însurăței și Berteștii de Jos. Reprezintă o relicvă a codrilor de stejar care populau
nisipurile de origine fluviatilă de pe malul drept al răului Călmățui, ce a favorizat înaintarea
silvostepei adânc în stepă până aproape de vărsarea Călmățuiului în Dunăre. Această
pădure tăiată irațional sute de ani, s-a regenerat natural.
În zonă există câteva exemplare de stejar brumariu cu vârsta între 350-400 ani, dintre
care “stejarul prințesei” de 400 ani, plantat de Ștefan cel Mare, conform unei legende
locale. În rest vârsta arborilor este de 90-100 de ani. Este o pădure tipică de șleau,
speciile

componente

fiind

stejarul

(predominant

stejarul

brumăriu

–

Querqus

pedunculiflora) și salcâmul. Motivul declarării pădurii ca zonă protejată a fost dat tocmai de
existența acestei specii rare de stejar.
Principalele specii ocrotite de pe teritoriul rezervației sunt stejarul brumariu (Quercus
pedunculiflora), stejarul (Quercus robur), frasinul (Fraxinus excelsior) și arțarul tătăresc
(Acer tataricum). Apariția stejarului brumariu în plină stepă este posibilă datorită condițiilor
climatice deosebit de favorabile.
Pentru cantitatea și calitatea lemnului, o suprafață de 39,4 ha din acest perimetru
este și rezervație seminologică, menționată în „Catalogul național al resurselor pentru
materiale forestiere de reproducere din România” (30,6 ha salcâm și 8,8 ha stejar
brumariu). Pădurea Viișoara a fost declarată rezervație forestieră prin Hotărârea
Consiliului Județean Brăila nr. 20/1994.
Teritoriul Grupului Local dispune de un important potențial turistic datorită existenței
în zonă a unui patrimoniu natural bogat care, pus în valoare, contribuie într-o mare măsură
la dezvoltarea sectoarelor economice.
Patrimoniul cultural
Patrimoniul cultural al județului Brăila este concentrat în cea mai mare parte în
reşedinţa de judeţ, Municipiul Brăila. Multe din obiectivele de patrimoniu fiind declarate
monumente şi incluse pe Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului 2314/ 2004,
judeţul Brăila totalizând 163 de obiective, din care municipiului îi revin 115. Valoare
etnoculturală de mare specificitate a patrimoniului cultural este rodul coexistenţei
multietnice şi al adaptării la mediul natural de câmpie din vecinătatea Dunării. Brăila este
unul dintre cele mai vechi judeţe din teritoriul României, cu o evoluţie relevantă pentru
istoria naţională, prezenţa a numeroase vestigii arheologice atestând vechimea prezenţei
şi continuitatea locuirii acestor teritorii. Municipiul Brăila funcţionează ca importantă
aşezare umană

de peste şase secole, fiind în prezent printre puţinele localităţi din

România care îşi păstrează în stare bună vechiul nucleu istoric.

47
Importanta valorilor culturale materiale sau spirituale incluse in patrimoniul cultural,
ca rezerva și alternativa de dezvoltare a determinat conștientizarea necesității unei
amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere reabilitarea, conservarea,
protejarea și punerea în valoare corespunzătoare a acestui patrimoniu.
Patrimoniul cultural trebuie să fie privit ca un factor de dezvoltare integrată.
Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă un act complex care trebuie să constituie un
obiect permanent de cercetare, de dezvoltare, de informare și de formare.
Din punct de vedere cultural, zona Grupului de Acțiune Locală se caracterizează prin
existența în fiecare localitate rurală a căminelor culturale, în cadrul cărora se desfășoară
diverse activități la nivelul comunităților respective, cel puțin o biserică și numeroase case
țărănești care păstrează elemente arhitecturale specifice zonei.
Având în vedere că zona urbană care face parte din teritoriul Grupului Local, aparține
municipiului Brăila, putem afirma faptul că obiectivele culturale existente în municipiu, se
află și pe teritoriul vizat de strategie.
Obiective culturale de valoare naţională în municipiul Băila:
• Centrul istoric al municipiului Brăila, organizat în formă de semicerc faţă de cursul
Dunării, cuprinde ansambluri de locuinţe şi case individuale a căror valoare
culturală şi istorică a determinat includerea lor pe Lista monumentelor istorice şi
protejate prin legi speciale, devenind astfel un punct de atracție turistică și care
conferă un plus de valoare zonei pescărești.
• Ansamblul "Strada Mihai Eminescu"- sec. XIX, Axa urbanistică a oraşului, strada
comercială, care oferă o imagine sintetică a evoluţiei istorice şi economice a
oraşului. Ea deţine şi astăzi toate elementele care au caracterizat străzile
comerciale ale oraşelor româneşti, în secolul al XIX-lea: formează miezul dens al
oraşului, este mărginită de casele vechilor negustorilor şi ale meşteşugarilor.
• Ansamblul "Piaţa Traian"- începutul sec. al XVIII-lea, reprezintă centrul cultural al
orașului, găzduind:
o Teatrului „Maria Filotti” (1896) –Construit în jurul anului 1850, denumit Hotelul
Rally reunea: teatru, hotel, club, restaurant, cinematograf, arenă de vară,
cofetărie.
o Grupul statuar "Traian"
o Ceasul public - Piesă în stil Baroc pentru decorarea parcurilor și grădinilor
o Fântâna arteziană – Piaţa Traian, Piesă în stil Baroc pentru decorarea
parcurilor și gradinilor;

48
o Centrul Cultural Nicăpetre.
• Biserica "Sf. Arhanghel Mihail”- sec. XIX, cea mai veche dintre bisericile existente
în raza orașului și, totodată singura mărturie istorică a împrejurărilor în care, în
urma razboiului ruso-turc din anii 1828-1829 și a păcii de la Adrianopol (1829),
orașul și teritoriul din jurul orașului organizate ca raia turcească au reintrat în
componența Principatului Țării Românești.
Toate aceste obiective culturale și constituie nucleul în jurul căruia de-a lungul anilor
orașul și zona adiacentă, implicit zona pescărească a luat naștere și s-a format de-a lungul
istoriei. Păstrarea, conservarea și valorificarea acestei zone, reprezintă în acest moment
punctul de plecare pentru dezvoltarea durabilă a zonei, reprezentând o atracție turistică de
interes național și internațional.
Obiective istorice de arhitectură reprezentative:
• Biserica “Sf. Nicolae”, Situată în incinta Ansamblului Centrului Istoric Brăila
• Biserica “Buna Vestire” (1872) a fost construită între 1863 – 1872, de către
comunitatea elenă din oraș, conservă stilul arhitectonic bizantin, cu influențe
antice elene, gotice și de Renaștere, lăcaș de cult pentru comunitatea greacă.
• Sinagoga Mare (1910)- Templul Coral al cultului mozaic a fost construită pe locul
vechii sinagogi Frankiche Schul, ridicată între anii 1820 – 1825, în stil maur cu
influenţă bizantină, lăcaș de cult pentru comunitatea evreiască.
• Catedrala Mitropolitană a rușilor lipoveni, găzduiește centrul mondial al Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi în Brăila, așezământ declarat, în 1996, monument istoric,
lăcaș de cult al comunității de ruși-lipoveni, reprezentativă pentru zona
pescărească datorită numărului mare de practicanți ai meseriei de pescar la nivel
de urbe.
• Biserica romano – catolică cu hramul Adormirea Maicii Domnului, lăcaș de cult
pentru comunitatea catolică din municipiu.
• Biserica Înălţarea Domnului ( Bulgărească ). A fost construită de comunitatea
bulgară între anii 1868 - 1882, fiind sfinţită în Duminica Floriilor a anului 1882.
• Case memoriale:
o „Panait Istrati” (sf. sec. XIX), în satul Baldovinești, comuna Vădeni;
o ,,Petre Ștefănescu Goangă” (sf. sec. XIX);
o ,,Ana Aslan” (sf. sec. XIX);
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o ,,D. D. Perpesicius” (mijlocul sec. XIX).
Aceste obiective fac parte din Lista Monumentelor Istorice protejate și fac obiectul
unor proiecte de reabilitare ale autorităților locale, pentru conservarea și perpetuarea
tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei.
Se observă că elementele de identitate culturală reprezentative sunt prezente în
patrimoniul cultural construit al municipiului, dovedind legătura continuă între comunitățile
conlocuitoare, fapt ce a condus de-a lungul anilor la dezvoltarea continuă a zonei.
Obiective reprezentative pentru patrimoniul cultural local:
• situri arheologice (din cartierul Brăilița); Ansamblu de arhitectură populară din satul
Corbu Vechi, comuna Măxineni; Sit arheologic (1637-1638), Așezare (sec. XVI –
XVII) și Necropola (sec. XVI –XVII), satul Voinești, comuna Măxineni; Așezare,
Hallstatt, Cultura Babadag, fazele I - II, sat Muchea, comuna Siliștea.);
• case, palate, hanuri şi hoteluri, teatre, cinematograf, şcoli, bănci, fabricile de bere,
de ciment, mori, castel de apă, statui, ceas public, fântâni, case memoriale,
monumente comemorative, cimitire și monumente ale eroilor, sunt prezente pe tot
teritoriul zonei pescărești, alcătuind patrimoniul cultural local.
Mărturii ale istoriei zonei se păstrează astăzi în Muzeul Județean Brăila

care

adăpostește colecții de arheologie, istorie, artă plastică și decorativă, etnografie și artă
populară, științele naturii, memoriale, și în Muzeul de Etnografie și Folclor din comuna
Gropeni.
Aceste mărturii reflectă cultura materială a aşezărilor aflate în interacţiune strânsă cu
natura locurilor - câmpia şi Dunărea - şi se referă la: confecţionarea uneltelor din lemn
pentru pescuit, plase, năvoade, bărci, obiecte de depozitare pentru agricultură și decoruri
pentru case („florăriile”), cojocăritul, ţesutul pieselor din portul popular, al ştergarelor,
scoarţelor/ foiţelor de pat, foiţelor de perete.
În ceea ce privește lăcașurile de cult din mediul rural, în afară de numeroasele
biserici de interes local, pe teritoriul Grupului Local se află și două mănăstiri cu valoare
istorică și turistică.
• Mănăstirea Măxineni (1636 – 1637) – monument istoric de arhitectură, este una
dintre cele mai importante și frumoase ctitorii ale lui Matei Basarab, realizată
înainte de anul1637. Mănăstirea a avut un rol de punct strategic militar, fapt pentru
care a suferit degradări în cele două războaie mondiale. Lângă ruinele vechii
mănăstiri s-a construit un nou așezământ monahal, care are prevăzute și spații de
cazare pentru credincioșii care vin în pelerinaj. Având în vedere însemnătatea
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istorică a locului și infrastructura de cazare existentă, se poate observa potențialul
local în ce privește dezvoltarea turismului religios și de agrement.
• Mănăstirea “Sfântul Pantelimon” din Stațiunea Lacu Sărat, construită în
întregime din lemn și amplasată într-un cadru natural atractiv, constituie un
important centru duhovnicesc și misionar aflat la dispoziția numeroșilor pelerini,
veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate;
Ambele obiective reprezintă puncte de atracție turistică și de interes

economic,

conferind zonei pescărești un plus de valoare.
Strategia de dezvoltare vizează sporirea atractivității Zonei pescărești prin
dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, urmare a valorificării moștenirii
culturale și resurselor naturale și a îmbunătățirii calității infrastructurii de cazare și de
agrement.
Identificarea, păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural are o importanţă majoră
pentru dezvoltarea localităţilor rurale din zona pescărească, contribuind la conturarea unei
identităţi specifice ce contribuie major la sporirea atractivităţii acestei zonei atât pentru
populaţie cât şi pentru investitori.
Este necesară integrarea urgentă a dimensiunii culturale în cadrul celorlalte politici
care contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei pescărești. De asemenea este nevoie de
valorizarea potențialului deținut de patrimoniu ca factor de creștere a calității vieții în toată
zona dunăreană.
Modul de viaţă tradiţional românesc s-a păstrat încă din perioada stăpânirii turceşti,
îmbogăţindu-se cu elemente datorate amestecului multietnic caracteristic.
Acest mod de viaţă unitar, desfăşurat în condiţii istorice deosebite, a generat o
adevărată conştiinţă de grup, zonală, brăileană, net distinctă de celelalte zone din jur.
Păstrarea, valorificarea şi transmiterea acestui patrimoniu etnocultural constituie o sarcină
a generaţiilor prezente, reprezentate deopotrivă de autorităţi publice, cât şi de simpli
cetăţeni. Importanţa conştientizării populaţiei asupra acestui tip de patrimoniu este o
condiţie determinantă pentru dezvoltarea teritorială, contribuind la creşterea coeziunii şi a
implicării comunităţilor rurale în viaţa localităţilor.
Alte obiective istorice întălnite în zona pescărească:
• Placa comemorativă în comuna Berteștii de Jos închinată țăranilor care s-au
răsculat împotriva exploatării și asupririi sociale din 1907, placă amplasată pe
fațada școlii din satul Gura Călmățui. Monumentul datează din anul 1967 și este
realizat din marmura mozaicată (culori alb și vinețiu), cu dimensiuni de 1/1 m.
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• Monumentul eroilor care întruchipează un soldat cu arma în mana, luptător în cel
de-al doilea război mondial. Statuia se află amplasată în satul Berteștii de Sus,
comuna Berteștii de Jos și a fost ridicată de către un localnic fiind închinată fratelui
său, mort pe câmpul de luptă. Ca material de construcție a fost folosit ghipsul pe
care s-a aplicat o vopsea exterioară de protecție.
• Statuia Eroilor (1916 – 1919; 1939 - 1945), sat Chiscani, comuna Chiscani;
• Pe teritoriul comunei Măxineni se află cazematele rămase din cel de-al doilea
război mondial, amplasate pe teritoriul satelor Corbu Vechi și Voinești;
• Liceul „Matei Basarab” Măxineni a fost înființat ca instituție școlară în anul 1878,
lângă acesta fiind ridicat monumentul în memoria luptătorilor din cel de-al doilea
război mondial;
Toate aceste obiective istorice enumerate, dar și altele de însemnătate locală care
sunt menționate în lista monumentelor istorice de pe raza județului, se pot introduce întrun circuit turistic zonal, cu servicii de cazare și de agrement cu specific pescăresc.
Activitatea artistică a Ansamblurilor folclorice „Floricica” din comuna Gropeni,
formația de dansuri populare “Trei generații” din satul Corbu-Nou și formația artistică de
dansuri populare din satul Corbu-Vechi, promovează cu succes patrimoniul cultural al
zonei pescărești prin participarea anuală la Festivalul Județean de Datini și Obiceiuri de
Iarnă.
Meșteșuguri
Prin studii de etnografie și de folclor realizate în zona Brăiliei s-a ajuns la concluzia
că ocupațiile principale specifice Câmpiei Brăilei au fost, în egală măsură, creșterea
animalelor, agricultură și pescuitul, apoi creșterea albinelor, a viermilor de mătase, a
plantelor textile: cânepa și inul. Zona satelor de la malul Dunării s-a remarcat, începând cu
ce-a de-a doua jumătate a secolului XIX, printr-o înflorire a meșteșugurilor feminine, în
special țesăturile, și a meșteșugurilor specifice pescuitului, meșteșuguri transmise din tată
în fiu și prin viu grai până în zilele noastre (ex. comunitatea de ruși-lipoveni).
În fondul autohton de cultură populară românească, se remarcă:
• Locuința, construita în sistemul „paiantei” și cea acoperită cu stuf, specifică
zonelor pescarești;
• Meșteșuguri legate de ocupațiile tradiționale (pescuit, păstorit, „prisecărit”,
agricultură, vânătoare, viticultură);
• costumul popular care se încadrează în portul popular al Dunării de Jos.
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• ștergare cusute din cânepă, din bumbac gros numit „tiriplic” și din borangic;
• țesăturile din lână numite „foițe” de perete, de pat, scoarță și paretarul – decorate
cu motive geometrice și antropomorfe stilizate realizate predominant în roșu și
negru;
În zona comunităților care formează teritoriul Grupului Local au fost practicate ca
meșteșuguri:
• confecționarea țesăturilor din lână;
• confecționarea bărcilor și a uneltelor de pescuit;
• fierăria;
• confecționarea covoarelor;
• pictura pe sticlă;
• confecționarea coșurilor din răchită.
O parte dintre acestea s-au pierdut, însă există posibilitatea reînvierii acestor
obiceiuri.
Mărturie a tradițiilor meșteșugărești stau numele câtorva dintre străzile oraşului care
sunt botezate după numele unor negustori, meseriaşi ori meşteşuguri (ex: Strada
Braşoveni a fost botezată după legatura tradiţională a negustorilor braşoveni cu Brăila, iar
Cavafi, după numele celor care făceau încălţamintea).
Evenimente organizate periodic în zonă
Pe întreg teritoriu Flag-ului, manifestările culturale sunt prezente în tot timpul anului,
având un caracter permanent și cu impact direct asupra localnicilor, aceste manifestări
fiind de o

importanță majoră în păstrarea identității locale specifice zonei, dar

constituindu-se și într-o oportunitate de promovare a tradițiilor și obiceiurilor și de lansare a
unui circuit turistic pe teme cu specific pescăresc.
În municipiul Brăila sunt organizate festivaluri de muzică ușoară și populară (ex:
"George Grigoriu’’,’’Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării",’’Omul cu o chitara");
Concursuri Internaționale (ex: "Hariclea Darclee"); concursul de pantomimă și teatru
mimat, festivaluri de teatru național și internațional, toate aceste manifestări promovând
zona ca un important centru cultural.
În zona pescărească, evenimentele cu tradiție sunt reprezentate de zilele comunelor,
târguri săptămânale, hramurile bisericilor și cu ocazia sărbătorilor religioase și nu în ultimul
rând de manifestări ale etniilor conlocuitoare care aduc un plus de valoare zonei prin
conservarea și perpetuarea tradițiilor comunităților de ruși lipoveni, bulgari, greci, turci,
tătari, etnii ce convietuiesc și se dezvoltă într-o strânsă legătură cu populația de baștină.
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Economia locală
Încă de la atestarea Brăilei în anul 1368 ca oraș - târg, s-au conturat principalele
funcții economice - cea comercială și cea portuară. Teritoriul vizat de Asociația Grupul
Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila
se dezvolta economic începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când se
realizează căile ferate în orașul Brăila (1872), cheiurile de piatră ale portului şi când se
diversifică întreprinderile industriale şi comerciale și se deschide comerțul pe Dunăre
(1829). După război, schimbarea rutelor de circulație a mărfurilor, scăderea exportului de
cereale, apariția și dezvoltarea altor porturi, au dus la decăderea simultană a ambelor
funcții. Cei ce dețineau capitaluri, nu au neglijat excedentul de forță de muncă apărut și au
trecut la înființarea unor noi întreprinderi. Între anii 1900-1940 se dezvoltă mai ales funcția
industrială a orașului Brăila, industria fiind reprezentată îndeosebi prin ramura sa
metalurgică (datorită transportului ieftin pe Dunăre). Întreprinderile existente în acea
perioada iau amploare, sunt create unități puternice prin unificarea micilor ateliere și sunt
reutilate uzinele vechi. Se diversifică rapid producția, crește eficiența muncii, crește
calitatea produselor ce devin competitive pe plan extern. Industria își îmbogațește
structura prin apariția de noi ramuri: industria chimică, energetică, prelucrătoare.
Peisajul economic şi al afacerilor brăilene s-a modificat în mod radical după 1990. În
prezent agenții economici din teritoriul vizat de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila sunt mult mai
numeroşi dar mici ca dimensiune economică. Cele mai multe unități industriale au fost
transformate începând cu anul 1991 în societăți comerciale. Începând din anul 1994, în
cadrul tuturor întreprinderilor au avut loc disponibilizări masive ale forței de muncă. Rata
șomajului se datorează disponibilizărilor în masă ale forței de muncă dar și inexistenței
unor domenii de activitate economică care să absoarbă forța de muncă disponibilizată din
industrie.
În prezent, în mare măsură, activitățile economice din zona vizată de Asociația
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului
Brăila se desfășoară în sectorul comerț și servicii, din această categorie făcând parte
centrele comerciale mari, magazinele mici, atelierele de producție mobilier la comandă,
producție tâmplărie din lemn, PVC și metal, fabricile mari sau micile ateliere de confecții
textile.
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Agricultura
Agricultura ocupă un rol important în economia zonei, în special în zona rurală care
reprezintă 99,39 % din totalul suprafeței vizate de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila. În anul 2009
suprafața agricolă totală era de 135.044 ha în zona rurală, dintre care 128.682 ha teren
arabil, 161ha livezi și pepiniere pomicole, 844 vii și pepiniere viticole și 5.357 ha pășuni.
Ponderea principală o deține suprafața agricolă arabilă, urmată de pașuni și vii.
Acest potențial este dublat de o bună calitate a solurilor, cernoziomuri care sunt
foarte fertile și de soluri aluviale care oferă condiții bune de dezvoltare a plantelor.

Tabel nr. 17 - Suprafața agricolă din mediul rural după modul de folosință (ha)
Suprafața -ha-

2005

2006

2007

2008

2009

135.390

135.335

135.196

135.229

135.044

Berteștii de Jos

6.135

6.165

6.126

6.126

6.126

Chiscani

5.667

5.662

5.484

5.484

5.299

Frecăței

35.874

35.874

35.874

35.874

35.874

Gropeni

7.185

7.185

7.185

7.185

7.185

Mărașu

31.294

31.294

31.294

31.294

31.294

Măxineni

10.220

10.163

10.219

10.220

10.220

Siliștea

10.168

10.166

10.168

10.168

10.168

Stăncuța

13.136

13.136

13.136

13.136

13.136

Vădeni

11.914

11.893

11.913

11.914

11.914

3.797

3.797

3.797

3.828

3.828

129.214

129.133

128.455

128.572

128.682

Berteștii de Jos

5.250

5.280

5.280

5.364

5.360

Chiscani

5.171

5.166

5.147

5.147

5.147

Frecăței

35.610

35.610

35.610

35.610

35.610

Gropeni

6.795

6.795

6.795

6.796

6.796

Mărașu

31.029

31.029

31.029

31.030

31.030

Măxineni

8.645

8.645

8.644

8.645

8.759

Siliștea

9.520

9.518

9.526

9.525

9.525

Stăncuța

12.487

12.396

11.717

11.718

11.718

Vădeni

11.134

11.121

11.134

11.133

11.133

Suprafața agricolă

TOTAL

Tichilești
Arabilă

TOTAL
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Tichilești

3.573

3.573

3.573

3.604

3.604

162

162

162

158

161

Berteștii de Jos

42

42

42

35

38

Chiscani

47

47

47

48

48

64

64

64

65

65

9

9

9

10

10

956

956

924

843

844

188

188

188

111

112

Chiscani

46

46

46

45

45

Frecăței

41

41

41

41

41

Gropeni

182

182

182

181

181

Mărașu

49

49

49

48

48

147

147

147

147

147

48

48

48

48

48

143

143

111

110

110

Vădeni

31

31

31

31

31

Tichilești

81

81

81

81

81

5.003

5.084

5.655

5.656

5.357

Berteștii de Jos

655

655

616

616

616

Chiscani

403

403

244

244
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Frecăței

223

223

223

223

223

Gropeni

218

208

208

208

208

Mărașu

216

216

216

216

216

1.371

1.371

1.428

1.428

1.314

Siliștea

536

536

530

530

530

Stăncuța

506

597

1.308

1.308

1.308

Vădeni

732

732

739

740

740

Tichilești

143

143

143

143

143

65

-

-

-

-

Livezi și pepiniere
pomicole

TOTAL

Frecăței
Gropeni
Mărașu
Măxineni
Siliștea
Stăncuța
Vădeni
Tichilești
Vii și pepiniere
viticole

TOTAL
Berteștii de Jos

Măxineni
Siliștea
Stăncuța

TOTAL
Pășuni

Măxineni

Fânețe

TOTAL
Berteștii de Jos
Chiscani
Frecăței

56
Gropeni
Mărașu
Măxineni

57

Siliștea
Stăncuța
Vădeni

8

Tichilești
Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

În ceea ce privește suprafața agricolă, observăm că diferențele survenite de la un an
la altul nu sunt însemnate ca pondere, însă diminuarea acestei suprafețe trădează lipsa
sau limitarea măsurilor de îmbunătățiri funciare. În perioada 2005-2009 suprafața agricolă
a scăzut cu 346 de ha. Suprafața arabilă a scăzut cu 532 ha, cea viticolă cu 112 ha și
doar suprafața cu pășuni a înregistrat o creștere cu 354 de ha. În cazul suprafețelor
cultivate cu viță-de-vie, în perioada 2005-2009 au scăzut de la o pondere de 0,71din
suprafața agricolă la o pondere de 0,62 din suprafața agricolă.
Tabel nr. 18 - Evoluția numărului de salariați din mediul rural în Agricultură, silvicultură
și pescuit
Localitatea
Berteștii de Jos

2005

2006

2007

2008

2009

21

25

50

-

52

Chiscani

122

124

204

90

107

Frecăței

93

83

84

8

84

Gropeni

31

22

19

51

18

Mărașu

104

70

36

10

39

Măxineni

46

16

40

50

47

Siliștea

65

6

32

39

42

Stăncuța

71

68

79

69

93

Tichilești

148

130

101

87

85

Vădeni

105

35

37

392

254

Total

806

579

682

796

821

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Numărul salariaților din agricultură este mic în comparație cu celelalte sectoare
economice, a înregistrat o scădere în 2006 față de 2005 apoi a crescut constant până în
2009. Odată cu declanșarea crizei și creșterea numărului de disponibilizați în industrie, se
constată o reorientare a acestora către domeniul agricol. Comuna Vădeni a înregistrat cea
mai mare creștere a salariaților din Agricultură, de la 105 în anul 2005 la 254 în anul 2009.
Tabel nr.19 - Evoluția numărului de salariați din mediul urban în Agricultură, silvicultură
și pescuit
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Municipiul Brăila (cartierele
Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul
Istoric, zona faleza
Dunării,cartierele Călărași IV, Zona
liberă)

57

45

56

76

82

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Numărul salariaților din agricultură în mediul urban este mult mai mic decât în mediul
rural și începând cu anul 2006 înregistrează o creștere ușoară dar continuă, ceea ce
confirmă tendința de orientare a unor angajați din alte domenii spre agricultură.
Agricultura zonei vizate de Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila se remarcă și prin rezultatele obținute în
zootehnie, și anume, în creșterea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și păsărilor
pentru carne și ouă. Principalele produse vegetale ale agriculturii sunt reprezentate de
cereale, legume și fructe.
Industria
Economia actuală a teritoriului vizat de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila este
reprezentată de o serie de activități în domeniul industriei alimentare, industriei ușoare,
industriei de prelucrare a lemnului, industriei metalurgice, producerea energiei electrice și
termice, fabricarea celulozei, a hartiei și cartonului, depozitarea ecologică a deșeurilor
municipale, construcții nave, activități de extracție, transport și depozitare produse
petroliere.
Industria este concentrată în municipiul Brăila (peste 90%), fiind reprezentată
semnificativ și în localitățile din proximitatea municipiului (de exemplu localitățile Chiscani
și Vădeni), și mai puțin în celelalte localități rurale din zonă. Industria alimentară este
reprezentată de fabricile producătoare de preparate din carne, de prelucrare a cărnii –
sacrificare animale, de prelucrarea laptelui și mai puțin de prelucrare a peștelui.
Prezentarea principalelor ramurilor industriale
Industria extractivă
Din categoria rocilor utile şi a materialelor de construcţii, se extrag argile comune în
municipiul Brăila, nisipuri şi pietrişuri la Brăila şi Însurăţei, balast la Grădiştea.
Industria prelucrătoare
Ramură principală industrială veche, industria construcţiilor de maşini şi
echipamente este reprezentată de Şantierul Naval Brăila, reorganizat in anul 1968, prin
fuzionarea cu șantierul naval „Viitorul”, odată cu acordarea de investiții pentru
organizarea și modernizarea producției. Navele produse aici intrau în dotarea flotei
interne sau se îndreptau spre export, mai ales spre China și Belgia. În prezent acesta se
numește STX RO Offshore Brăila S.A. și dispune de capacități de producție și forță de
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muncă specializată care permit dezvoltarea construcțiilor de ambarcațiuni de agrement și
utilitare.
Industria metalurgiei feroase - pe raza municipiului Brăila se află S.C. Laminorul
S.A., construit în anul 1929 în partea de sud a orașului, pe un teren care fusese destinat
agriculturii. A intrat în producție în anul 1930 și, în cadrul lucrărilor de extindere a
capacitații, suprafața obiectivului industrial s-a mărit cu un chei și un ponton pentru
descărcarea produselor finite. În prezent la S.C. Laminorul S.A. se laminează oţeluri
aliate, se produc sârme speciale, fier-beton, bare trase, etc
Industria textilă şi a confecţiilor – este reprezentată de societatea Braiconf S.A.,
care produce în proporţie de peste 80% pentru export, pentru mari brand-uri europene
dar și de micii întreprinzători aflați în perimetrul inclus în teritoriul vizat de Asociația
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării integrate a Zonei Pescărești a
Județului Brăila
Industria chimică
Producţia acestei subramuri industriale se realizează în mare parte la Combinatul
de Fibre Artificiale, de pe raza localităţilor Chiscani-Brăila.
Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului – Combinatul de prelucrare a
lemnului Brăila a intrat în producție în anul 1958, localizarea geografică a acestuia a fost
condiționată și determinată de principiul valorificării superioare a materiilor prime
lemnoase din orizontul local, Lunca și Delta Dunării și de folosirea transportului ieftin pe
apă. Combinatul de industrializare a lemnului, cu sediul în municipiul Brăila, producea
plăci aglomerate de PAL, chibrituri şi mobilă.
Industria alimentară – se dezvoltă pe raza mai multor localităţi brăilene, printre
care menţionăm: municipiul Brăila (fabricarea făinoaselor, pâinii şi produselor de
panificaţie, prepararea brânzeturilor, industrializarea cărnii, a produselor zaharoase şi a
berii) și Vădeni (producţia de conserve din legume şi fructe).
Industria celulozei şi hârtiei – este reprezentată prin Combinatul de Celuloză şi
Hârtie de la Chiscani, unitate economică care şi-a restrâns activitatea la începutul anului
2009.

60
Industria energiei electrice şi termice, gaze şi apă
Din anul 1973, principalul producător şi furnizor de energie electrică de pe plan local
este Termocentrala Brăila.
În Municipiul Brăila sursa pentru producerea energiei termice şi electrice este
reprezentată de CET II Brăila, amplasată la o distanţă de circa 9,4 km de zona urbană.
Zonele libere
Zona Liberă Brăila – a fost înființată prin H.G. nr. 330/1994, această hotărâre fiind
modificată şi completată prin H.G. nr.478/1999 si 535/2000. Zona liberă Brăila deţine o
suprafaţă totală de 110,6 ha fiind formată din patru perimetre, dispunând de o zonă
portuară şi extinderea cu suprafaţa de 4,01 ha.
Perimetrul 1 al Zonei Libere Brăila acoperă o suprafaţă de 67,8 ha, direct deschisă
Dunării maritime şi sistemului de cale ferată, fiind situat în zona danelor aval. Poate fi
amenajat ca terminal de containere sau cerealier.
Vasele maritime care acostează sau operează la acest cheu pot avea o capacitate
medie de 8750 tdw. Sistemul operaţional este dotat cu macarale de 5 tone, platforma de
depozitare şi procesare, etc. Accesul la calea ferată este asigurat de la triajul CFR care
deserveşte întreaga zonă portuară.
Perimetrul este destinat activităţilor productive: industria alimentară, industria
lemnului, industria textilă, materiale de construcţii, operaţiuni de finisare şi asamblare
confecţii metalice, depozitare combustibili şi produse petroliere etc.
Perimetrul 2 cuprins între DN 21 Brăila – Slobozia - Bucureşti la vest şi fluviul
Dunărea la est are o suprafaţă de 27,2 ha şi a fost concesionat pentru o perioadă de 50
ani în vederea construirii unui complex de morărit şi panificaţie ce va deservi zona de
sud-est a României.
Perimetrul 3 al Zonei Libere Brăila, cu o suprafaţă de 7,01 ha este situat în centrul
oraşului Brăila între Gara Fluvială şi Pescărie, în zona danelor maritime. Platforma este
dotată cu reţea de cale ferată dispusă între Str. Debarcader şi cheu, servind danele din
bazinul docurilor.
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Activităţile de încărcare sau descărcare a navelor maritime, fluviale şi a vagoanelor
se realizează prin echipamente plutitoare şi mobile situate pe platformele de acces la
nave. Perimetrul, dotat cu utilităţi moderne, oferă spre închiriere spaţii pentru birouri,
magazii acoperite şi platforme pentru depozitarea containerelor.
Principalele activităţi ce se pot desfăşura în acest perimetru sunt cele din industria
uşoară, comerţul en-gros şi en-detail, serviciile de depozitare, serviciile bancare, etc.
Perimetrul 4 al Zonei Libere Brăila acoperă o suprafaţă de 4,018 ha., este situat în
zona danelor maritime, accesul fiind posibil prin îmbinarea mai multor categorii de
transport: maritim şi fluvial datorită deschiderii la Dunăre, feroviar şi rutier prin
amplasarea sa în imediata vecinătate a DN 22 Tulcea - Brăila - Râmnicu Sărat şi DN 2B
Bucureşti - Brăila – Galaţi.
Perimetrul este concesionat în intregime şi este destinat activităţilor de depozitare
combustibili şi produse petroliere, alimentării navelor maritime şi fluviale etc.
Tabel nr. 20 - Evoluția numărului de salariați din mediul rural în Industrie
- nr. persoaneLocalitatea
Berteștii de Jos

2005

2006

2007

2008

2009

-

-

1

9

10

Chiscani

781

814

798

961

855

Frecăței

-

-

-

-

-

Gropeni

17

52

32

77

6

Mărașu

2

2

3

3

3

323

332

378

348

279

-

12

2

8

47

Stăncuța

36

21

36

19

17

Tichilești

129

132

70

53

-

Vădeni

106

115

105

446

386

1.394

1.480

1.425

1.924

1.603

Măxineni
Siliștea

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Până în anul 2009 numărul salariaților din industrie a crescut în mediul rural, cu
excepția unei ușoare scăderi în 2007 și un vârf de creștere în anul 2008, în principal
datorită dezvoltării industriei în comunele din vecinătatea municipiului (Vădeni, Chiscani,
Tichilești).

Tabel nr. 21 - Evoluția numărului de salariați din mediul urban în Industrie
- nr. persoaneLocalitatea
Municipiul Brăila
(cartierele
Comorofca,
Brăilița,
Pisc,
Centrul
Istoric,zona
faleza Dunării,
cartierele
Călărași
IV,
Zona liberă)

2005

2006

2.116

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

2.247
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2.652

2009

2.460
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În sectorul industrie din mediul urban numărul salariaților a crescut constant până în
2008 cand a înregistrat un vârf, ca mai apoi să scadă în anul 2009.
Construcții
Activitatea de construcţii se realizează în mare parte de către agenţii economici din
mediul urban.

Tabel nr. 22 - Evoluția numărului de salariați din mediul rural în Construcții
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

-

-

-

2

-

Chiscani

44

42

26

36

17

Frecăței

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

10

-

-

-

-

Siliștea

-

2

-

-

-

Stăncuța

-

-

-

-

-

Tichilești

-

-

-

-

-

Vădeni

2

1

2

17

11

56

45

28

56

28

Berteștii de Jos

Gropeni
Mărașu
Măxineni

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Până în anul 2009 numărul salariaților din construcții a înregistrat variații. Până în
anul 2007 numărul salariaților a scăzut, a avut o creștere în 2008 ca în 2009 din nou să
scadă. În sectorul construcții numărul salariaților este foarte mic, sectorul fiind cel mai
puțin dezvoltat dintre toate în mediul rural.

Tabel nr. 23 - Evoluția numărului de salariați din mediul urban în Construcții
Localitatea
Municipiul Braila
(cartierele
Comorofca,
Brailita,
Pisc,
Centrul
Istoric,zona
faleza
Dunarii,cartierele
Calarsi IV, Zona
libera)

2005

2006

1.847

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

2.004

2007

2.230
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2009

2.015
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În mediul urban numărul salariaților din construcții este important. Din anul 2005
acesta a crescut până în anul 2008 când a început să scadă ușor.
Sectorul de Meșteșuguri și Artizanat
În comunitățile care formează teritoriul vizat de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila au fost
practicate următoarele meșteșuguri: cojocăritul, dogăria, fierăria, confecționarea
țesăturilor din lână, confecționarea covoarelor, pictura pe sticlă, confecționarea măturilor,
confecționarea coșurilor din răchită, confecționarea plaselor și a uneltelor de pescuit, a
obiectelor de depozitare, a bărcilor, a decorurilor pentru casă, etc.

Localităţile în care s-au practicat meşteşuguri sunt:
• pentru confecţii de lemn şi nuiele destinate pescuitului - satele Gropeni, Tufeşti,
Frecăţei, Măraşu, Stăncuţa.
• pentru port popular - satele Gropeni și Măxineni
• pentru ştergare - satul Măraşu
• pentru scoarţe/ foiţe - satul Gropeni
În zonă se înregistrează un declin al meșteșugurilor tradiționale care au ajuns pe
cale de dispariție. Din nefericire, nici industria turistică nu sprijină acest sector al
meșteșugurilor și artizanatului care în orice strategie de marketing ar trebui sa ocupe un
loc central alături de obiectivele istorice, instituțiile muzeale, unitățile de agrement,
industria spectacolelor și toate celelalte „ingrediente” fără de care atractivitatea turistică a
unei zone nu poate fi concepută. Spre deosebire de operatorii din turism care au renunțat
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complet după 1990 la colaborarea cu meșteșugarii și artizanii români, Agenția Națională
pentru IMM-uri și Cooperație a lansat pentru perioada 2006-2009 un program de
finanțare nerambursabilă destinat susținerii meșteșugurilor și artizanatului. În prezent se
desfășoară în zonă și o serie de proiecte în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea
Resurselor Umane în care sunt vizate atât formarea șomerilor și angajaților în meseriile
cerute pe piața muncii dar și în meserii tradiționale.
Sectorul Pescăresc
Județul Brăila are o tradiție bogată în exploatarea resurselor piscicole. Pescuitul ca
activitate specifică în zonele limitrofe Dunării, Siretului, Călmăţuiului, Buzăului şi cele
lacustre este prezent din cele mai vechi timpuri şi practicat cu continuitate. Localităţi
reprezentative sunt:
• Brăiliţa, Lişcoveanca, Râmnicelu - mărturii ale activităţilor de pescuit în aşezări
din comuna primitivă
• Grădiştea, Brăiliţa, Berteştii de Jos - mărturii ale activităţilor de pescuit în aşezări
geto-dacice
• localităţile pescăreşti tradiţionale: Frecăţei, Agaua, Stoeneşti, Cistia, Plopi,
Măgureni, Măraşu, Băndoiu şi Țăcău, legate prin fostele privaluri (Scoicuţa,
Tâlcov, Zatna, Băndoiu, Veriga, Camniţa, Zătonul, Vâlciu şi Filipoiu) ce legau
Dunărea de lacurile din Balta Brăilei (consemnate în documentele Brăilei feudale
şi moderne);
• fostele cherhanale din secolul XIX de la : Brăila, Tufeşti, Gropeni, Jirlău.
Ihtiofauna este bogată, fiind reprezentată prin pești autohtoni (crapul, somnul,
șalăul, linul, știuca, carasul, mreana, oblețul, ghiborțul), precum și prin pești migratori ce
se reproduc în Dunăre (nisetrul, morunul, cega, scrumbia).
Politica axată pe îndiguirea fluviului Dunărea pentru a reduce riscul inundațiilor și
pentru a furniza pământ pentru agricultură, a condus însă la scăderea dramatică a
pescuitului.
Dezvoltarea structurilor hidrotehnice și a celor pentru valorificarea apei de-a lungul
bazinului Dunării a fost legată de dezvoltarea economică și implicit de protejarea
localităților și a populației. Zonele protejate la inundații s-au extins și sub protecția
digurilor a fost dezvoltată o agricultură stabilă, ca și centre de producție, clădiri cu
destinație agricolă, gospodării.
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Ca urmare a alterării ecosistemelor acvatice și a exploatării necontrolate s-a ajuns
la diminuarea stocurilor de diverse specii de pești. Totuși, în ultimii ani s-a înregistrat o
tendință ușoară de îmbunătățire a stării principalelor componente biotice ale
ecosistemelor acvatice.
Exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii prin practicarea pescuitului rațional
reprezintă o necesitate pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile de pescari,
conservarea și refacerea stocurilor de pește, perfecționarea și profesionalizarea forței de
muncă și crearea unor oportunități ocupaționale alternative.
Conform Agenției Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Filiala Moldova, Galați în
2009 existau 3 unități de acvacultură. Sectorul productiv pescăresc este văzut ca jucând
un rol important pentru populația din zonă, pe măsură ce resursele financiare ce sunt
generate întrețin o populație relativ mare și furnizează, de asemenea, o sursă de hrană.
Cu toate acestea, numărul organizațiilor pescărești este foarte redus raportat la numărul
locuitorilor și la cerințele existente pe piață pentru produsele de profil. Conform datelor
furnizate de ANPA, Filiala Moldova, Galați, aceste organizații sunt în număr de 5.
Sectorul de procesare a peștelui este slab dezvoltat în zonă, un număr foarte
restrâns de companii oferă produse moderne din producție internă.

Tabel nr. 24 - Situația sectorului pescăresc pe teritoriul Asociației Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila
Nr.

Indicatorul

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numărul unităţilor de producție in
acvacultură, în zona vizată
Numărul unităţilor de procesare a
peştelui
Numărul

angajaţilor

unităţilor

de

acvacultura/ procesare

Numărul pescarilor autorizaţi mun.
Brăila
Numărul pescarilor autorizaţi

mediu

rural jud. Brăila
din

pescuit

Anul

Anul

Anul

Anul

2009

2008

2007

2006

2005

3 unităţi

3 unităţi

3 unităţi

3 unităţi

3 unităţi

1 unitate

1 unitate

1 unitate

1 unitate

1 unitate

20 pers.

Nu deţinem date oficiale

45 pers

Numărul asociaţiilor de pescari

Producţia

Anul

comercial

Dunăre jud. Brăila
Numărul Punctelor de debarcare

5

5

5

5

5

asociaţii

asociaţii

asociaţii

asociaţii

asociaţii

95 pers.

77 pers.

108 pers.

110 pers.

110 pers.

151 pers.

123 pers.

180 pers.

202 pers.

222 pers.

60,7 tone

61,4 tone

31,2 tone

26 tone

28 tone

4PD

4PD

4PD

5PD

5 PD
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9

Numărul de ambarcaţiuni de pescuit
comercial

10

Numărul uneltelor de pescuit utilizate

11

Importul de peşte şi produse din peşte

12
13
14

Numărul asociaţiilor de pescari sportivi
din jud. Brăila
Numărul

membrilor

asociaţiilor

de

pescari sportivi
Comerţul piscicol in jud. Brăila-număr
agenţi economici

92

95

103

120

109

ambarc.

ambarc.

ambarc.

ambarc.

ambarc.

2250 buc.

2124 buc.

2600 buc

3000 buc.

2600 buc.

Import direct-nu
1

1

1

1

1

asociație

asociație

asociație

asociație

asociație

686 pers.

700 pers.

710 pers.

715 pers.

23 ag.ec.

21 ag.ec.

21 ag.ec.

21 ag.ec.

1800
pers.
23 ag.ec.

Sursa: Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Filiala Moldova, Galați

La nivelul Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei
Pescărești a Județului Brăila nu există puncte de primă vânzare iar canalele de distribuţie
nu sunt dezvoltate. Produsele pescăreşti sunt furnizate, în principal, prin producători şi
importatori şi mai puţin prin intermediari specializaţi. Produsele pescăreşti ajung la
consumatorul final prin supermarketuri, magazine specializate autorizate (există 23 astfel
de magazine în Brăila), precum și prin punctele de debarcare și Centrele de primă
vânzare ale Asociațiilor de pescari din Brăila, Gropeni, Chiscani, Stăncuța.
Peştele de pe piaţa internă provine din pescuit marin, pescuit în ape dulci (capturi
sau acvacultură) şi importuri. Peştele destinat consumului pătrunde pe teritoriul grupului
local sub următoarele forme: viu, întreg (proaspăt, refrigerat sau congelat), peşte
procesat primar (eviscerat, decapitat, filetat, tăiat), semipreparat, marinat şi pastă de
peşte, salată de icre, sărat şi afumat, conserve de peşte (în ulei, în sos tomat şi alte
tipuri).
Referitor la producția din acvacultura din zonă în perioada 2005 – 2009 nu a fost
înregistrată oficial producție de pește de consum, întrucât unităților de producție din zonă
nu au întrunit condițiile pentru eliberarea licenței de acvacultură. În anul 2010, producția
din acvacultură raportată oficial la nivelul zonei a fost de circa 2 tone de pește de
consum.
Având în vedere specificul pescuitului în apele interioare (distanţa dintre localităţi şi
zonele de pescuit) este necesară amenajarea de spaţii de depozitare a capturilor până la
punerea pe piaţă şi adăposturi adecvate pentru pescari.
Conform statisticilor eurostat, capturile de peste inregistrate in apele interioare,
începând cu 1990 până în prezent, la nivelul Romaniei, sunt în scădere. Corelate cu
acestea, importurile de pește sunt în continuă creștere, fapt ce afectează pe de o parte
balanța comercială, pe de altă parte, educația gustului consumatorilor pentru pește din
import. Decalajul important între importuri şi exporturi are drept cauză principală
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diversitatea redusă a speciilor valoroase folosite în acvacultură, precum şi gama
restrânsă de produse procesate.
Tabel nr. 25 - Cantități de pește capturat de asociațiile de pescuit din zonă (kg)
Asociația

2006

2007

2008

2009

2010

Nufărul Chiscani

3673

6117

13653

16008

17088

Pescarlat Gropeni

11971

9805

11150

13431

14323

-

1808

9357

6713

4192

Braifish Brăila

10373

10713

18169

17467

7462

Ceabuna Brăila

2396

2778

9150

7091

12165

28.413

31.221

61.479

60.710

55.230

Pescarilor Stăncuța

Total

Sursa: Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Filiala Moldova, Galați

70000
61479

60000

60710

50000

55230

40000
30000

28413

Evoluția cantității de pește
capturat

31221

20000
10000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Din anul 2006 până în 2008 cantitățile de pește capturat au crescut dar începând
cu anul 2009 au urmat o scădere până în 2010.
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Tabel nr. 26 - Firmele care au ca obiect de activitate sau dețin autorizație pentru domeniul
pescuitului, aflate în zona rurală din teritoriul vizat de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila:
Forma de organizare

IMM

PFA, Î.I., Î.F.

Număr total

2

19

- Pescuit în ape dulci

1

18

- Acvacultura în ape dulci

-

1

- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee,
moluște
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine
specializate

1
-

-

Sursa: Camera de Comerț Industrie si Agricultura Brăila

În mediul rural existau la sfârșitul anului 2009 un număr de 2 IMM-uri din care 1 cu
profil de activitate “pescuit în ape dulci„ și 1 cu profil „comerț cu ridicata specializat al
altor alimente inclusiv pește, crustacee, moluște„ și 19 persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale și întreprinderi familiale din care 18 cu profil de activitate “pescuit
în ape dulci„ și 1 cu profil „acvacultură în ape dulci„.

Tabel nr. 27 - Firmele care au ca obiect de activitate sau dețin autorizație pentru domeniul
pescuitului, aflate în zona urbană a Zonei Pescărești a Județului Brăila:
Forma de organizare

IMM

PFA, Î.I., Î.F.

Număr total

4

24

- Pescuit în ape dulci

-

23

- Acvacultura în ape dulci

-

1

- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee,

1

moluște
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine
specializate
Sursa: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Brăila

3

-
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În mediul urban existau la sfârșitul anului 2009 un număr de 4 IMM-uri din care 1 cu
profil de activitate “Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește,
crustacee, moluște„ și 3 cu profil „Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
moluștelor, în magazine specializate„ și 24 persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale și întreprinderi familiale din care 23 cu profil de activitate “pescuit în ape dulci„
și 1 cu profil „acvacultură în ape dulci„.

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Brăila 2010-2015

Conform celor evidențiate in grafic, cele mai multe întreprinderi active sunt cele care
au ca domeniu de activitate comerțul, urmate de industria prelucrătoare și de cele care
se ocupă de tranzacții imobiliare. Numărul de întreprinderi active nu are o variație foarte
mare în intervalul 2005-2007. Se observa o ușoara creștere în majoritatea sectoarelor.
Cu toate acestea, cifra pentru întreprinderile având ca obiect de activitate pescuitul este
foarte scăzută și nici nu înregistrează variații semnificative in intervalul 2005 – 2007.
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Industrie - IMM-uri
Analiza procentuală a unităţilor locale active, grupate pe activităţi ale economiei şi
în acelaşi timp împărţite pe clase de mărime a acestora, în funcţie de numărul de
salariaţi, relevă că ponderea cea mai mare o deţin IMM-urile.
În rândul agenților economici, IMM-urile încep să ocupe o pondere crescândă
deoarece, pe deoparte au capacitatea de a absorbi forța de munca din procesele de
restructurare, iar pe de altă parte produsele și serviciile realizate de ele contribuie la
redresarea și relansarea economiei locale.
Distribuţia teritorială relevă faptul că cele mai multe IMM-uri sunt microîntreprinderi
(sub 9 salariaţi) ce activează atât în zona urbana cât și pe plan rural. Se observă că
distribuţia IMM-urilor la nivel judeţean este relativ uniformă, deoarece pe teritoriul fiecărui
UAT activează societăţi comerciale ce au sub 250 de salariaţi. În mediul urban, pe
teritoriul principalelor reţele de infrastructura se regăsesc cele mai multe unităţi
economice active.
Tabel nr. 28 - Numărul întreprinderilor după forma de organizare

15

Întreprinderi
Mici
10-50
angajați
-

Întreprinderi
Mijlocii
50-250
angajați
-

Întreprinderi
Peste 250
angajați
-

26

55

13

2

2

6

5

1

-

-

-

Gropeni

52

27

24

1

-

-

Mărașu

18

10

6

2

-

-

Măxineni

25

7

15

2

-

1

Siliștea

31

4

27

-

-

-

Stăncuța

64

42

17

4

1

-

Tichilești

63

10

50

2

1

-

Vădeni

62

8

36

12

6

-

2.216

537

1.511

130

34

4

2.650

676

1.757

166

44

7

Total
întreprinderi

PFA,
ÎI,
ÎF,AF

MicroÎntreprinderi
0-9 angajați

Berteștii de Jos

15

-

Chiscani

98

Frecăței

Anul
2009

Municipiul
Brăila
(cartierele
Comorofca, Brăilița,
Pisc,
Centrul
Istoric,zona
faleza
Dunării,cartierele
Călărași IV, Zona
libera)
TOTAL

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Întreprinderile mari, cu peste 250 de angajați, pot acționa ca adevărate locomotive
de creștere economică atât la nivel judeţean cât şi regional. Deși numărul lor este foarte
redus în comparație cu cel al IMM-urilor (sub 1%), ponderea întreprinderilor mari în forța
de muncă ocupată și respectiv în cifra de afaceri totală este semnificativă.
Activităţi economice desfășurate: fabricarea de articole de lenjerie și îmbrăcăminte,
construcţii şi reparaţii de nave, producţia şi conservarea cărnii, producţia şi distribuţia
energiei electrice,

producţia metalelor feroase, captarea, tratarea şi distribuţia apei,

activităţi de construcţii, activităţi de transport.
Pe teritoriul vizat de Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila își desfășoară activitatea societăți
comerciale, societăți agricole, asociații familiale, ferme de stat.
În mediul rural cele mai multe și mai importante întreprinderi sunt în localitatea
Chiscani, unde există 98 de agenți economici cu activitate în următoarele domenii:
• Industrie alimentară;
• Industrie energetică;
• Comerț;
• Agricultură;
• Producție industrială.
• Prestările de servicii. Acestea se realizează în special pentru agricultură, fiind
asigurate prin societățile agricole înființate. Celelalte servicii se asigura în procent
foarte mic, neautorizat și la standarde scăzute (croitorie, frizerie, coafură etc.).

Comerţ și Servicii
După anul 1990, s-a dezvoltat cu precădere comerțul, zona comercială a orașului a
cunoscut o expansiune și o dispersie către toate zonele rezidențiale, acesta este
reprezentat de numeroase puncte comerciale mici, de tipul chioșcurilor și buticurilor (prin
apariția micilor afaceriști) sau a magazinelor de cartier. În ultimii ani însă s-a dezvoltat în
zonă centre comerciale.
Cele mai numeroase societăţi comerciale, atât la nivelul municipiului Brăila cât și în
zona rurală, aparţin sectorului terţiar. Distribuţia teritorială a agenţilor economici din
activitatea de servicii este omogenă atât la nivel urban cât şi la nivel rural. Tipul de
comerț care predomină în mediul rural este comerțul cu amănuntul în magazine
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nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (CAEN
4711).
Unitățile comerciale desfășoară activități de comerț industrial, agricol și piscicol.
Comercializarea peștelui se face prin cele 23 de magazine specializate din orașul Brăila
precum și prin punctele de debarcare și Centrele de primă vânzare ale Asociațiilor de
pescari din Brăila, Gropeni, Chiscani și Stăncuța.

Tabel nr. 29 - Evoluția numărului de salariați din mediul rural în Comerț
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos

9

11

10

9

11

Chiscani

3

122

200

414

187

Frecăței

2

2

4

2

28

Gropeni

71

21

33

39

35

Mărașu

1

2

2

2

7

56

50

62

16

13

8

8

10

14

10

Stăncuța

31

35

31

34

30

Tichilești

14

16

16

27

25

Vădeni

19

99

154

113

160

214

366

522

670

506

Măxineni
Siliștea

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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După cum reiese din tabel, sectorul în care s-a orientat o bună parte din forța de
muncă este cel al comerțului unde se înregistrează o creștere continuă a numărului de
salariați până în anul 2008, urmată de o ușoară scădere în 2009.
Tabel nr. 30 - Evoluția numărului de salariați din mediul urban în Comerț
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Municipiul Braila
(cartierele
Comorofca,
Brailita,

Pisc,

Centrul

2.630

Istoric,zona

3.128

4.029

3.317

3.112

faleza
Dunarii,cartierele
Calarsi IV, Zona
libera)
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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În sectorul Comerț din zona urbană, au fost atrași un număr mare de angajați. Din
2005 numărul acestora a crescut înregistrând un vârf în 2007 ca apoi să scadă până în
2009.
Serviciile pot condiţiona apariţia şi dezvoltarea pe verticală şi pe orizontală a
celorlalte tipuri de activităţi economice (industriale, de construcţii, agricole, turistice).
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Tabel nr. 31- Evoluția numărului de salariați din mediul rural in Servicii
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

50

51

60

129

120

Chiscani

497

475

475

450

421

Frecăței

39

49

50

131

41

Gropeni

80

87

90

127

103

Mărașu

58

60

61

53

17

Măxineni

85

72

79

134

87

Siliștea

86

123

100

133

135

Stăncuța

112

80

91

116

88

Tichilești

55

83

78

69

79

155

125

154

434

436

1.217

1.205

1.238

1.776

1.527

Berteștii de Jos

Vădeni
Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Numărul salariaților din sectorul servicii a fost în creștere până în 2008, din 2009
numărul salariaților a înregistrat o scădere. Sectorul serviciilor este unul din cele mai
dezvoltate în zonă.
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Tabel nr. 32 - Evoluția numărului de salariați din mediul urban în Servicii
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Municipiul Brăila
(cartierele
Comorofca,
Brăilița,

Pisc,

Centrul

2.954

Istoric,zona

3.023

3.287

3.347

3.083

faleza
Dunării,cartierele
Călărași

IV,

Zona libera)
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

3400
3300

3287

3347
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2800
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Și în mediul urban numărul salariaților în sectorul Servicii a înregistrat aceeași
evoluție ca și în mediul rural: o creștere până în 2008 ca mai apoi să scadă în 2009.

Structura populației ocupate pe activități ale economiei naționale
În funcție de categoria de activitate economică practicată, populația ocupată este
divizată în trei sectoare
• Sectorul primar, ce cuprinde activități legate de agricultură, silvicultură și pescuit;
• Sectorul secundar, care cuprinde activități legate de industrie și construcții;
• Sectorul terțiar, ce cuprinde activități legate de comerț, transport și servicii.
Ponderea populației ocupate pe sectoare de activitate reflectă gradul de dezvoltare
economică a unei zone.
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Tabel nr. 33 - Structura forței de muncă din mediul rural, comparativ pe sectoare
economice
Sectorul
primar

Sectorul
secundar

Numărul
mediu de
salariați

Sector agricol
(inclusiv
pescuitul)

2005

3.687

806

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)
1.394

2006

3.675

579

2007

4.031

2008
2009

Anul

Sectorul
terțiar

Sector de
Construcții

Sector de
Comerţ

Sector
Servicii

56

214

1.217

1.480

45

366

1.205

682

1.425

28

522

1.238

5.222

796

1.924

56

670

1.776

4.485

821

1.603

28

506

1.527

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Tabel nr. 34 - Structura forței de muncă din mediul urban comparativ pe sectoare
economice
Sectorul
primar

Sectorul
secundar

Numărul
mediu de
salariați

Sector agricol
(inclusiv
pescuitul)

2005

9.604

57

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)
2.116

2006

10.447

45

2007

12.041

2008
2009

Anul

Sectorul
terțiar

Sector de
Construcții

Sector de
Comerţ

Sector
Servicii

1.847

2.630

2.954

2.247

2.004

3.128

3.023

56

2.439

2.230

4.029

3.287

11.604

76

2.652

2.212

3.317

3.347

10.752

82

2.460

2.015

3.112

3.083

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișa localității
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Structura forței de muncă din mediul urban pe sectoare de activitate în 2009
3500
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3000

2460

2500

3083
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Structura forței de muncă rural + urban pe sectoare de activitate în 2009
5000

4610

4063

4000

3618

3000
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2043
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1000
0

Agricultura
Industrie
Constructii
Comerț
Servicii

Dacă analizăm situația pe toată zona pescărească, rural și urban, putem
concluziona că sectorul servicii a atras cea mai mare parte din forța de muncă, urmat de
industrie, comerț, construcții și agricultură.
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Tabel nr. 35 - Structura forței de muncă rural + urban, comparativ pe sectoare
economice în anul 2005 și 2009
- nr. persoaneSectorul
primar

Sectorul
secundar

Sectorul
terțiar

2005

Număr
de
salariați
în
județul
Brăila
70.100

2006

74.200

14.122

624

3.727

2.049

3.494

4.228

2007

76.400

16.072

738

3.864

2.258

4.551

4.525

2008

80.800

16.826

872

4.576

2.268

3.987

5.123

2009

71.700

15.237

903

4.063

2.043

3.618

4.610

Anul

Numărul
mediu de
salariați
În Zona
Pescărească

Sector agricol
(inclusiv
pescuitul)

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)

Sector de
Construcții

Sector de
Comerţ

Sector
Servicii

13.291

863

3.510

1.903

2.844

4.171

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Raportat la salariații din județ, în zona pescărească activau aproximativ 19% în
anul 2005 iar în anul 2009 procentul a crescut la 21%. Totuși, în anul 2008 s-a înregistrat
un vârf al numărului de salariați atât în zonă cât și în județ și începând cu anul 2009
numărul angajaților este în scădere de fapt, cu excepția sectorului Agricol.
La nivelul anului 2005, populația salariată a zonei analizate (rural + urban) era
repartizată pe mari sectoare de activitate astfel:
• 6,49% în sectorul primar
• 40,73% în sectorul secundar
• 52,78% în sectorul terțiar
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Ponderea populației ocupate pe mari sectoare de activitate 2005

La nivelul anului 2009, populația din mediul rural a zonei analizate era repartizată
pe mari sectoare de activitate astfel:
• 5,93% în sectorul primar
• 40,07% în sectorul secundar
• 54% în sectorul terțiar

Ponderea populației ocupate pe mari sectoare de activitate 2009
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Se observă o modificare în această structură, față de anul 2005, în sensul că
populația ocupată din agricultură, silvicultură și pescuit a scăzut cu 0,56% în industrie și
construcții a scăzut cu 0,66% iar populația ocupată cu activități comerciale, de servicii și
de transport a crescut cu 1,22%.

Așadar ponderea personalului angajat în sectorul

terțiar a crescut în ultimii ani în zona analizată. Se observă o reașezare firească a
populației ocupate din zonă, în funcție de modificările produse în economia județului.
Ponderea populației active neagricole în total populație 2009
În prezent este raportat un număr mic al salariaţilor în sectorul primar (agricultură,
silvicultură și pescuit), în raport cu populaţia activă. Coroborând aceste date cu rata a
şomajului, rămâne un procent mare al populaţiei active care nu se regăseşte nici în
categoria salariaţilor şi nici în cea a şomerilor. Este vorba despre populaţia ocupată în
agricultură – de fapt lucrători pe cont propriu în agricultura de subzistenţă, dar și forţa
de muncă plecată peste graniţă, precum şi persoanele ocupate în economia subterană.
A considera populaţia rurală ca fiind “ocupată” în agricultură, în condiţiile agriculturii
de subzistenţă care se practică în multe zone din

România, este mai curând o

modalitate de mascarea a şomajului.
Adăugând populația ocupată în agricultura de subzistență (cei din intervalul de
vârstă 15-79 de ani)

la numărul angajaților în agricultura, raporturile între cele trei

sectoare, primar, secundar și terțiar pentru mediul rural se modifică radical, conturânduse un decalaj între sectorul primar și celelalte două, secundar și terțiar (pentru anul
2009):
• 59,97% în sectorul primar
• 17,05% în sectorul secundar
•

22,98% în sectorul terțiar
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Acest tablou reflectă realitate deoarece cea mai mare parte a populației din mediul
rural este ocupată în agricultura de subzistență, fără a fi angajați.
Strategia prezentă trebuie să tindă către reducerea populației active ocupate în
sectorul primar ( care desfășoară în majoritatea cazurilor activități de subzistență într-un
sistem agricol neprofitabil) și reorientarea ei către sectorul secundar și terțiar. Această
strategie se bazează pe două direcții principale: asigurarea unor venituri mai consistente
pentru populația ocupată acum în sectorul primar prin redistribuirea acesteia și creșterea
competitivității sectorului agricol și dezvoltarea mediului rural.
Această schimbare este necesară cu atât mai mult cu cât prognozele privind
evoluția populației din zonă atrag atenția asupra scăderilor moderate sau accentuate ale
populației, corelate pe alocuri cu o hiperdimensionare a populației îmbătrânite.
Servicii și Infrastructuri
Infrastructura medicală
În fiecare localitate din zona rurală vizată de Grupul Local există cel puțin un
cabinet medical, dotat cu minimul necesar și cu medici din localitate sau care fac naveta.
De asemenea, unele localități au la dispoziție și cabinete stomatologice, de serviciile
acestora beneficiind și localitățile învecinate.
Zona urbană este mult mai bogată din punct de vedere al infrastructurii medicale iar
faptul că este inclusă în municipiul Brăila conferă locuitorilor zonei, posibilitatea de a
beneficia și de a avea un acces mult mai rapid la serviciile unităților medicale din întreg
municipiul (spitale, unități de asistență medicală de urgență, unități de asistență medicală
ambulatorie, clinici, cabinete medicale, etc).
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În zona urbana vizată există următoarele spitale:
• Spitalul de pneumo-fiziologie. Acesta funcționează în 2 corpuri, având o
capacitate de 165 de paturi. Spitalul asigură asistență medicală și în ambulatoriu,
în cadrul unui cabinet medical de specialitate si nu deține aparatură de înaltă
performanță;
• Spitalul de Psihiatrie ,,Sfântul Pantelimon’’ are o capacitate de 421 de paturi și
funcționează în 7 pavilioane principale și alte câteva pavilioane auxiliare.
Unitatea asigură asistență medicală spitalicească și în sistem ambulatoriu, în
patru cabinete medicale de specialitate, în pavilionul Centrului de Sănătate
Mintală. Și în cazul acestui spital aparatura din dotare este de joasă performanță;
• Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Brăila, reabilitat și modernizat în anul 2006
prin implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare Spital obstetricăginecologie Brăila”, finanţat prin programul PHARE – CES- 2004. În anul 2008 a
fost îmbunătățit indicele hotelier a 41 de saloane, acestea fiind inclusiv dotate cu
mobilier nou. Ambulatoriul spitalului a fost modernizat

în cadrul unui proiect

finanțat de Spital împreună cu Consiliul Județean Brăila.
Între mediul urban și mediul rural există mari diferențe în ceea ce privește
asigurarea cu servicii medicale calificate îndeosebi la indicatorul numărul mediu de
locuitori ce revin la un medic, care în mediul rural este de patru ori mai mare decât în
urban. În 2009 reveneau în medie 2097 locuitori la 1 medic în zona rurală, față de 490
locuitori în mediul urban (municipiul Brăila). De asemenea, în ceea ce privește personalul
sanitar mediu, raportul era, în anul 2009 de 1 la 799 locuitori în mediul rural și față de 1 la
93 locuitori în mediul urban.
Cele mai multe unități medicale din zona rurală sunt reprezentate de cabinete
medicale, urmate de farmacii și cabinete stomatologice.
Din punct de vedere

al personalului medical, predomină medicii generaliști,

numărul stomatologilor fiind foarte mic în comparație cu necesitățile și solicitările
existente.
De servicii stomatologice beneficiază foarte puține localități rurale (Chiscani,
Măxineni și Tichilești). Locuitorii din celelalte localități sunt nevoiți să se deplaseze în
municipiul Brăila sau în localitățile învecinate pentru a beneficia de tratament
stomatologic.
Calitatea actului medical din mediul rural este relativ scăzută, în principal din cauza
lipsei dotărilor medicale adecvate pentru derularea unui act medical satisfăcător.
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Tabel nr. 36 - Unități sanitare în zona rurală
Nr crt

Unități sanitare

2005

2006

2007

2008

2009

1

Spitale

-

-

-

-

-

2

Centre de sănătate

-

-

-

-

-

3

Dispensare medicale

-

-

1

1

-

4

Farmacii și puncte farmaceutice

1

1

1

5

8

5

Policlinici

-

-

-

-

-

6

Creșe

-

-

-

-

-

7

Cabinete medicale

12

12

13

13

14

8

Cabinete stomatologice

5

6

6

5

4

9

Laboratoare medicale

-

-

-

-

-

10

Laboratoare de tehnică dentară

-

-

-

-

1

TOTAL

18

19

21

24

27

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Tabel nr. 37 - Personal medical în zona rurală
- nr. persoaneNr crt

2005

2006

2007

2008

2009

1

Medici

16

16

16

16

16

2

Stomatologi

4

5

6

5

4

3

Farmaciști

2

1

1

1

2

4

Personal mediu sanitar

48

61

59

55

42

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Servicii medicale alternative, sunt oferite în cadrul complexului balnear din
Stațiunea Lacu Sărat unde, prin numeroasele proceduri utilizate, mulți bolnavi își găsesc
alinarea.
Afecțiunile tratate cu succes sunt cele reumatismale, posttraumatice, neurologice și
ginecologice.
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Infrastructura educațională
În fiecare localitate din zona rurală elevii au posibilitatea de a urma învățământul
primar și gimnazial, însă în ceea ce privește învățământul secundar, și universitar,
alternativa constă în a merge la liceele și facultățile din municipiul Brăila sau din alte
localități. Singurele localități din zona rurală în care există învățământ secundar sunt
localitatea Măxineni, unde, elevii din comună, au posibilitatea să urmeze cursurile liceului
,,Matei Basarab”, și localitatea Tichilești, unde există o Scoală de Arte și Meserii
frecventată de elevi atât din localitatea Tichilești cât și din alte comune învecinate.
În zona Grupului Local, învățământul secundar este reprezentat de 11 unități de
învățământ (colegii, licee și grupuri școlare) atât din învățământul de stat cât și din cel
privat:

Tabel nr. 38 – Instituții de învățământ secundar
Învățământ de stat
Colegiul Național ,,Nicolae Bălcescu” Brăila

Învățământ particular
Liceul Economic ,,Petre S. Aurelian” Brăila

Colegiul National ,,Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila
Colegiul Național ,,Ana Aslan” Brăila
Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Brăila
Colegiul Tehnic ,,Panait Istrati” Brăila
Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Brăila
Liceul de Artă ,,Haricleea Darclee” Brăila
Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian” Brăila
Liceul ,,Matei Basarab” Măxineni
Grupul Școlar ,,Grigore Moisil” Brăila
Grupul Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Brăila
Scoala de Artă și Meserii din localitatea Tichilești
Sursa: http://www.isjbraila.ro/

Învățământul postliceal este prezent doar în zona urbană și este reprezentat de 2
școli postliceale, dintre care una face parte din învățământul privat.
Învățământul universitar este, de asemenea, prezent doar în zona urbană, fiind
reprezentat de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” Galați,
Centrul Universitar Brăila din cadrul Universității ,,Constantin Brâncoveanu” Pitești,
precum și centrul teritorial al Universității ,,Spiru Haret” București, a căror misiune este să
formeze și să perfecționeze specialiști de înaltă calificare printre tinerii brăileni.
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Tabel nr. 39 - Unități de învățământ în zona rurală
Unități de învățământ

2005

2006

2007

2008

2009

Licee

1

1

1

1

1

Școli de arte și meserii

-

-

1

1

1

Școli din învățământul primar și gimnazial

13

13

13

13

13

Săli de clasă și cabinete școlare

183

181

176

168

163

Laboratoare școlare

16

18

20

29

30

Ateliere școlare

7

7

2

4

2

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Tabel nr. 40 - Elevi și personal didactic în unitățile de învățământ din zona rurală
Personal în unitățile de învățământ

2005

2006

2007

2008

2009

Elevi în înv.liceal

45

24

50

89

115

Personal didactic în înv.liceal

16

15

16

15

19

Elevi în înv. de arte și meserii

248

291

202

234

124

-

-

5

13

9

3.286

3.241

3.069

3.012

3011

257

265

240

246

245

Personal didactic în înv.de arte și meserii
Elevi în înv. primar și gimnazial
Personal didactic în înv. primar și gimnazial
Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Având în vedere că în zona rurală, învățământul este reprezentat în mare parte de
cel primar și gimnazial, cei mai mulți elevi și cele mai multe cadre didactice activează în
cadrul acestor forme de învățământ.
În ceea ce privește învățământul secundar, există multe opțiuni pentru școlile de
arte și meserii. Deși acestea s-au înființat în zona rurală abia în anul 2007, se constată
că un număr mare de elevi din zona vizată urma cursurile unei astfel de școli și în anii
anteriori (2005, 2006).
Odată cu scăderea numărului de elevi din mediul rural, se înregistrează și o
micșorare a numărului sălilor de clasă, a cabinetelor școlare și a atelierelor școlare
alocate.
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Preocuparea pentru furnizarea unor servicii și pentru oferirea unui învățământ de
calitate se remarcă prin aceea că dotarea instituțiilor de învățământ existente în teritoriu
este îmbunătățită prin creșterea numărului de laboratoare școlare, cu aproape 50% in
2009 față de 2005.

Infrastructura de transport
Accesibilitatea la căile de transport este un criteriu deosebit de important în
aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor.
Un acces direct la căile de transport majore şi cu activităţii economice şi facilitează
deplasarea populaţiei înspre locul de muncă, sau spre satisfacerea unor servicii.
Zona pescărească a județului Brăila are legătură directă cu 1 drum european
(E 584), 1 drum național (DN 2B), 6 drumuri județene (DJ 212, DJ 212A, DJ 212B, DJ
211A – ”drumul mării”, DJ 211B, DJ 212C, DJ 255A, DJ 202B), cale ferată și port la
Dunăre.
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN 2009), numărul
comunelor cu acces direct la reţeaua majoră de căi de transport este de 6 (șase)
reprezentând 60% din numărul total de comune.
Tabel nr. 41 - Infrastructura Tehnică a zonei pescărești Brăila
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ
teritorială

Port
(max 1)

Aeroport
(max 5)

Inteuro

Acces
DN / CF
(max 5)

apă și
canalizare
(max 5)

Gaze
naturale
(max 4)

Telecomunicații

Punctaj
(max
30)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1.

Brăila

1

0

1

1.0

1.00

1.00

1.00

25.00

2.

Berteștii de
Jos

0

0

0

0.0

0.50

0.00

1.00

7.50

3.

Chiscani

0

0

1

1.0

0.50

1.00

1.00

21.50

4.

Frecăței

0

0

0

0.0

0.50

0.00

1.00

7.50

5.

Gropeni

0

0

1

0.5

0.50

0.00

1.00

15.00

6.

Mărașu

0

0

0

0.0

0.00

0.00

1.00

5.00

7.

Măxineni

0

0

0

0.5

0.50

0.00

1.00

10.00

8.

Siliștea

0

0

0

0.5

0.50

0.00

1.00

10.00

9.

Stăncuța

0

0

0

0.0

0.50

0.00

1.00

7.50

10.

Vădeni

0

0

1

1.0

0.50

1.00

1.00

21.50

Tichilești

0

0

1

0.5

0.50

0.00

1.00

15.00

11.

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (evaluare realizată de INCD URBANPROIECT)
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Cu toate că numărul comunelor străbătute de reţele majore de transport este relativ
ridicat, accesibilitatea populaţiei la acestea implică o serie de dificultăţi. Aceste dificultăţi
sunt determinate, în principal, de starea precară a majorităţii căilor de acces spre
drumurile naţionale sau căile ferate, cele mai multe drumuri comunale fiind drumuri de
pământ.
Rețeaua rutieră
Drumurile naționale prezente pe teritoriul Grupului Local sunt modernizate în cea
mai mare parte, comparativ cu cele județene și comunale care sunt modernizate într-un
procent mic, cu o stare tehnică considerată în general nesatisfăcătoare. În mare parte,
acestea, nu asigură o suprafață de rulare corespunzătoare pentru desfășurarea unui
trafic de călători în condiții de siguranță și confort optime.
Accesibilitatea localităților este direct influențată de situarea acestora pe rețeaua
majoră de transport rutier, feroviar, naval și de o bună legătură cu aceasta prin
intermediul rețelei locale de transport.
În localitățile rurale accesibilitatea prezintă variații relativ mari. Astfel, există comune
cu accesibilitate ridicată, acestea fiind situate pe drumuri naționale și în zone unde există
cale ferată, dar și comune izolate cum sunt Mărașu și Frecăței.
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Localitățile cu accesibilitatea cea mai bună sunt: Chiscani, Tichilești, Vădeni,
Siliștea, Măxineni, acestea fiind situate pe rețeaua de transport majoră și în zona de
influență a municipiului Brăila.
Accesibilitate redusă au satele din comunele situate în zone periferice și pe drumuri
județene și comunale cu stare de viabilitate redusă, și anume: Frecăței, Mărașu și
Berteștii de Jos.
Rețeaua feroviară
În zona vizată există cale ferată în satele Vădeni, Baldovinești și Lacu Sărat.
Starea tehnică a reţelei de cale ferată este în general bună. Nivelul dotărilor și
starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.
Rețeaua de căi navigabile
Pe malul Dunării, s-au dezvoltat de-a lungul timpului importante zone portuare
având ca obiectiv activități comerciale, aprovizionarea și desfacerea producției
industriale, activități de zona liberă și industrie constructoare, reparații și întreținere a
navelor fluvio-maritime.
Portul Dunărean Brăila se află pe Coridorul Pan-European VII și constituie o
importantă componentă a reţelei fluvial-maritime europene, asigurând legătura estică
pentru mărfurile intrate pe Vechiul Continent prin unele din cele mai importante porturi
din Europa şi chiar din lume.
Amplasat pe fluviul Dunărea de la KM. 165 – 175 – mal stâng si Km. 4 Braţ Măcin,
la extremitatea amonte a sectorului maritim, portul Brăila are o suprafaţă totală de 390
mii mp şi un număr de 25 de dane de operare, dispune de o rețea rutieră de 9 km și de
un dispozitiv feroviar de cca. 6,5 km.
Punctul de trecere cu bacul la Brăila / Smârdan, pentru pasageri și mijloace auto
spre localitatea Măcin din Județul Tulcea, realizează legătura cu Dobrogea, în zona Băi,
la km 168+700.
Transportul public este asigurat de Serviciul de Transport Public Local de Călători
Brăila, aflat in subordinea Consiliului Local Municipal, care include transportul public de
persoane, transportul public de mărfuri, precum și alte servicii de transport public.
Traseele principale de transport călători în zona urbană sunt operate de S.C.
Braicar S.A Brăila, care are ca obiect de activitate transportul public de persoane.
Traseele menționate sunt deservite de un număr de 13 autovehicule tip microbuz, 59

91
autobuze și 47 de tramvaie, în proporție de 65%, cu o vechime de sub 10 ani. În afara
sistemului de transport public centralizat aflat în subordinea Consiliului Local Municipal,
în zonă operează și agenți economici cu capital privat, cu un număr de 132 microbuze
pe traseele secundare, transportând în medie, un număr de 24.700 călători pe zi.
Vechimea mijloacelor de transport nu depășește 6 ani la 80% dintre acestea.
Servicii turistice
Turismul reprezintă o activitate economică, socială, culturală și politică. Din punct
de vedere economic contribuie la creșterea PIB-ului și a venitului național, datorită
creșterii volumului îincasărilor și realizării de valoare adăugată. Din punct de vedere
cultural lărgește orizontul de cunoaștere și facilitează contactul turiștilor cu zone cu nivel
diferit de cultură și civilizație. Din punct de vedere politic contribuie la intensificarea și
diversificarea legăturilor la nivel local, regional, național și internațional.
Turismul este o ramură de interferență a economiei, ca rezultat al diversificării
activităților ce dau conținut prestațiilor turistice. Aceste activități sunt prezente în structura
unor multitudini de ramuri economice: transporturi, construcții, industria alimentației,
textile, telecomunicații, cultură, industria lemnului, etc.
Turismul este o ramură de sinteze a economiei deoarece necesită intrări din alte
ramuri. Are efect de antrenare și de stimulare a productiei materiale (hoteluri și
restaurante, vagoane de dormit și restaurant, transporturi aeriene, curse de taxi,
construcția de automobile, activități cultural artistice).
Conform Autorității Naționale pentru Turism (ANT, Strategia dezvoltării turismului în
Romania, august 2006), studii de specialitate din cadrul Organizației Mondiale pentru
Turism (World Tourism Organization) au identificat principalele tendințe ce se
înregistrează în domeniul turismului, până în prezent și care se vor amplifica în
perspectiva anilor 2020, în ceea ce privește cererea și oferta turistică. Printre cele mai
semnificative aspecte, pot fi menționate următoarele:
• creșterea numărului de turiști
• creșterea cererii pentru destinații noi
• creșterea

frecventării

stațiunilor

balneoclimaterice

si

balneare

(datorita

preocupării crescânde pentru întreținere, înfrumusețare, gimnastica, fitness etc.)
• tendința de sporire a numărului de vacante de durata mai scurta
• creșterea numărului persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active si dornice
de calatorii
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• turiștii devin mai experimentați si sofisticați și așteaptă atracții de buna calitate,
utilități și servicii pe măsură și tarife / prețuri adecvate calității în călătoriile lor
• dezvoltarea ofertei pentru călătorii de afaceri sau pentru congrese, conferințe,
reuniuni etc.
• creșterea numărului de persoane interesate de turismul etnic (vizitarea locurilor
natale), respectiv turismul religios si monahal, de pelerinaj
• creșterea numărului turiștilor preocupați de probleme de mediu natural
• turismul utilizează intr-o măsura tot mai mare, tehnologia moderna in domenii ca
servicii de rezervare sau marketing; in ultima perioada Internet-ul a devenit un
mijloc tot mai important de informare si marketing.
Din această perspectivă dar și din cea a potențialului pe care îl deține zona,
dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice
prin dezvoltarea infrastructurii specifice și a unor acțiuni de promovare reprezintă o
prioritate permanenta în aceasta regiune a Dunării.
Potențialul turistic exprimat prin gradul de atractivitate turistică, este un indicator
construit prin însumarea informaţiilor privind prezenţa în teritoriu a zonelor protejate
natural sau construite, a staţiunilor balneare de importanţă naţională sau locală şi a
satelor incluse în circuitul turismului rural. Acest indicator permite surprinderea unor
aspecte calitative ale turismului din zonă, ce pot constitui elemente de bază în
fundamentarea unor proiecte sau strategii de diversificare a economiei în teritoriu.
Pentru aprecierea gradului de atractivitate turistică se poate avea în vedere o scală
a potențialului turistic după cum urmează:
• Localități fără obiective sau potențial turistic
• Potențial turistic redus: localități cu obiective turistice naturale și/sau construite,
valorificate pe plan local;
• Potențial turistic mediu: localități cu potențial turistic ridicat, favorabile dezvoltării
funcției de turism
• Potențial turistic ridicat sau mare: localități cu potențial turistic deosebit și
infrastructură specifică, parțial realizată, favorabile dezvoltării prioritare a
turismului;
• Potențial turistic foarte mare: localități pe teritoriul cărora se află rezervații ale
biosferei cu valori de patrimoniu natural de interes național și mondial, parcuri
naționale, monumente ale naturii.
Potențialul turistic în mediul rural al zonei pescărești a județului Brăila este eterogen
ca surse de formare: peisaj divers, tradiționalitate rurală în arhitectură, vestigii istorice și
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arheologice, resurse de ape sărate cu importanță terapeutică ce au generat turismul
balnear și este, de asemenea, caracterizat printr-o subutilizare economică și o vizibilitate
socială redusă.
Din analiza distribuției comunelor pe această scală, conform evaluării potențialului
de dezvoltare turistică, realizată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism si Amenajarea Teritoriului (INCD URBANPROIECT), în anul 2009, pentru
Județul Brăila, rezultă că mai mult de jumătate (70%) dispun de un potențial turistic
redus, 2% din comune înregistrează un punctaj ce arată lipsa unui potențial turistic.
Aceeași analiză arată că zona aferentă municipiului Brăila figurează cu un pontețial
turistic mediu.
Tabel nr. 42 - Potențial de dezvoltare turistică a zonei pescărești Brăila

Nr
crt

Unitatea
Administrativ
Teritorială

1.

Brăila

2.

Berteștii

de

Resurse
antropice
(max 25)

Punctaj
total
resurse
turistice
(max 50)

Infrastructura
Specific
Turistică
(max 20)

Infrastructură
tehnică
(max 30)

9.00

18.00

27.00

0.69

25.00

25.69

Punctaj
total
potențial
de
dezvoltare
turistică
(max 100)
52.69

9.00

5.00

14.00

0.00

7.50

7.50

21.50

Resurse
naturale
(max 25)

Punctaj total
infrastructură
(max 50)

Jos
3.

Chiscani

9.00

0.00

9.00

0.42

21.50

21.92

30.92

4.

Frecăței

3.00

0.00

3.00

0.00

-

0.00

3.00

5.

Gropeni

9.00

5.00

14.00

0.00

15.00

15.00

29.00

6.

Mărașu

3.50

0.00

3.50

0.00

5.00

5.00

8.50

7.

Măxineni

3.00

11.00

14.00

0.00

10.00

10.00

24.00

8.

Siliștea

2.00

0.00

2.00

0.00

10.00

10.00

12.00

9.

Stăncuța

9.00

5.00

14.00

0.00

7.50

7.50

21.50

2.50

1.00

3.50

0.00

21.50

21.50

25.00

9.00

5.00

14.00

0.00

15.00

15.00

29.00

10
.
11
.

Vădeni
Tichilești

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)

Patrimoniul turistic al zonei pescărești Brăila, reflectat in strategiile locale, cuprinde
3 principale zone turistice (Staţiunea Lacu Sărat, Insula Mică a Brăilei, pădurea Viişoara),
situri arheologice, doua mănăstiri cu valoare istorică și turistică, monumente și clădiri
istorice.

94
Potențialul turistic natural al zonei (evidențiat în imaginea de mai jos) cuprinde zone
de conservare specială, parcuri naționale și naturale, unități administrativ teritoriale de
bază cu factori naturali și terapeutici, climatici, balneari:

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)

Resursele turistice antropice, spre deosebire de cele naturale, sunt concentrate intrun număr mai mic de centre, majoritatea regăsindu-se în municipiul Brăilei.

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)
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Conform datelor publicate in ”Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Brăila
2010 – 2015”, in zona pescărească sunt raportate următoarele puncte de interes turistic:
Tabel nr. 43 – Puncte de interes turistic
Tipul punctelor de interes
turistic

Numărul punctelor
de interes turistic

Numele

Parc natural

1

Parcul natural Balta Mică a Brăilei

Mănăstire

1

Mănăstirea Măxineni

Cazemate de război

1

Lanț cazemate Măxineni

Amenajare piscicola

1

Amenajare piscicola Măxineni

Sit arheologic

1

Sit arheologic Voinești, in comuna Măxineni

Balneo-climateric

1

Stațiunea Lacu Sărat

Agrement

2

Grădina Mare, Fântâna cinetica

Agrement si croazieră

1

Parcul natural Balta Mică a Brăilei

Agroturism

2

Insule

2

Insula Mica a Brăilei, Insula Arapu-Chiscani

Păduri

2

Pădurea Viișoara, Pădurea Lacu Sărat

Cabane

1

Cabana Stejarilor

Stațiune turistică

1

Blasova

Plaja

1

Zona Dunării Gropeni

TOTAL

18

Insula Mica a Brăilei, Pădurea Viișoara in Berteștii
de jos

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Brăila 2010 – 2015, pg 129

Conform documentului ”Master Planul pentru turismul național al României 2007 2026”, ce menționează ca sursa Romsilva, in rezervația naturală Balta Mică a Brăilei
exista 9 trasee turistice marcate, autoritățile locale fiind responsabile cu marcarea și
întreținerea acestora.
Conform strategiilor locale ale comunelor, zona pescărească se caracterizează prin
următoarele:
• Deține potențial de dezvoltare pentru diverse forme de turism (agro-turism,
eco-turism, cicloturism, turism balnear, religios, educațional, nautic, ecvestru,
pedestru);
• Deține spațiu disponibil pentru construirea caselor de vacanță;
• Au fost înregistrate cereri pentru dezvoltarea de spatii turistice si de agrement;
• Au fost înregistrate solicitări pentru vânat și pescuit sportiv;
• Existența căminelor culturale cu arhitectura tradițional rurală și a bisericilor, in
fiecare localitate rurală;
• Număr redus de facilitați culturale (cinematograf, Sali de expoziții).
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Serviciile turistice sunt oferite în primul rând de Stațiunea balneară Lacu Sărat
unde localnicii și turiștii se pot bucura de plajă, de apa și nămolul binefăcătoare ale
Lacului Sărat. Stațiunea dispune de instalații de tratament în cadrul hotelurilor Flora și
Perla, deschise tot timpul anului. Bazele de tratament din stațiune cuprind: instalaţii
pentru băi calde cu apă minerală la vană; instalaţii pentru împachetări calde cu nămol;
instalaţii pentru aerohelioterapie; instalaţii de electroterapie şi hidroterapie; laser; băi
galvanice; băi de lumină; ultrasunete; infraroșii; acupunctură; magneto-diaflux; masaj;
săli de gimnastică medicală; bazin pentru kinetoterapie.
Evaluarea calitativă a ofertei staţiunilor balneare este sintetizată de indicele de
atractivitate turistică ce poate fi calculat pe baza comensurării factorilor ce o definesc,
fiecare având o anumită pondere în atractivitatea totală a staţiunii, considerată 100%:
• substanţe minerale terapeutice 30%
• mediu ambiant şi antropic 20%
• posibilităţi de valorificare dezvoltare 10%
• tradiţia valorificării 3%
• accesibilitatea 6%
• acces 5%
• infrastructură 5%
• structuri turistice 10%
• dotări de interes general 4%
• impactul la sfârșitul de săptămână 3%
• alte forme de turism 4%
Staţiunile balneare de mare interes turistic au indice de atractivitate între 3.00 şi
2.00, iar cele cu un indice de atractivitate favorabil primesc valori între 1.99 şi 1.50,
staţiunile balneare de interes turistic limitat au indice de atractivitate între 1.49-1.00, iar
cele de interes turistic redus au indice de atractivitate sub 1.00.
În 1993, în lucrarea ”Adaptarea ofertei balneoturistice româneşti la cerinţele pieţei
Internaţionale” (I.C.T., Ministerul Turismului, Bucureşti), Stațiunea balneară Lacu Sărat
primea un indice de atractivitate favorabil (1,72), fiind poziționată și între stațiunile
balneare de interes național.
Elementele de atractivitate ce susțin primirea acestui punctaj sunt:
• potenţial balnear valoros sub aspect calitativ şi cantitativ;
• tradiţia balneoturistică;
• apropierea de centre urbane importante, centre emitente de turişti;
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• condiţii de practicare pe o scară extinsă a activităţilor balneare cu caracter
preventiv şi a odihnei active.
Complexul balnear Lacul Sărat oferă 250 de locuri de cazare, iar stațiunea este
legată prin linii de tramvai și autobuz de municipiul Brăila. Din stațiune se poate pleca în
excursii organizate cu vaporul pe Dunăre, către Delta Dunării și Marea Neagră.
Actualmente, baza de tratament nu se situează la nivelul cantităţii şi calităţii
factorilor naturali de cură, ceea ce contribuie la frânarea lansării pe piaţa turistică a
valorosului potenţial balnear de care dispune zona. Remedierea unora din deficienţe va
contribui la sporirea interesului pentru produsele turistice oferite şi constituirea sa ca
staţiune de mare importanţă pe plan naţional, intrând astfel în grupa întâi de atractivitate.
Pe teritoriul Grupului Local se află și popasurile Donaris și Cabana Stejarului care
oferă turiștilor spațiu pentru amenajat cortul, căsuțe și restaurant deschis tot timpul
anului.
Un important punct de atracție turistică din zona vizată, il reprezintă Parcul Natural
Balta Mică a Brăilei.
Singurul mod de a ajunge în Parcul Natural, il reprezintă traversarea brațelor
Dunării cu ambarcațiuni mici sau cu bacul, având puncte de plecare localitățile din jurul
Băltii Mici a Brăilei.
Accesul în localitățile învecinate Parcului se face pe drumuri județene și comunale,
iar punctul principal de plecare este orașul Brăila, după cum urmează: Brăila-Mărașu, pe
DJ 212A, 56 km; Brăila - Stăncuța, pe DJ 212, 52 km; Brăila-Chiscani, 10 km; Brăila Gropeni, 23 km.
În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei se pot practica numeroase activități de
agrement, dar și educaționale, reprezentate de birdwatching, pescuit sportiv, plimbări cu
vaporul pe Dunăre și pe canale, plimbări cu barca și ambarcațiuni cu motor, caiac-canoe,
excursii cu ghid, foto-safari, drumeții, escaladă în Munții Măcinului, plimbări cu bicicleta,
tabere de cercetași, paint - ball, etc.
Cei pasionați de știință pot studia flora și fauna bogată, existenta pe teritoriul
Parcului Natural Balta Mică a Brăilei.
Printre ofertele firmelor de turism din zonă se află și un pachet special reprezentat
de căsătorii civile oficiate de primarul comunei Chiscani, într-un decor mirific, cu nuferi şi
păsări, la colonia Chiriloaia. Pachetul ,,Săptămâna de miere între nuferi şi păsări” include
cazarea tinerilor şi a apropiaţilor la una dintre pensiuni, plimbări pe lacuri cu bărci de
lemn şi mese tradiţionale.
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Oferta turistică din rezervaţie include 12 pensiuni, camping şi posibilitatea vizitării
unor locuri incredibile. Mâncarea servită este sută la sută ecologică, din gospodăriile
localnicilor, meniul fiind specific locului. În zonă pot fi degustate de asemenea, bucate
româneşti, greceşti, turceşti, şi lipoveneşti, făcute după reţete unice.
Numărul celor care vin să vadă anual frumuseţile din Balta Mică a Brăilei a crescut,
însă administraţia Parcului spune că potenţialul turistic este cu mult mai mare. În 2009,
aici au ajuns 2.912 turişti, respectiv 11,6 % din potenţialul turistic al zonei. Unul dintre
punctele tari îl constituie faptul că accesibilitatea în zonă e mai bună decât cea în Deltă.
În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt incluse 7 insule: Harapu, Calia, Fundu
Mare,Chiciul Orbului, Ostrovul Chiciu, Insula Mică a Brăilei, și Vărsătura.
Fiecare dintre aceste insule reprezintă o atracție turistică particulară acestea fiind
entiăți geo-morfologice distincte, cu o varietate de habitate acvatice, terestre și mixte cu
caracteristici aparte.
Insula Mică a Brăilei este cea mai importanta sub aspect științific și turistic din
salba celor 7 insule. Aceasta include 18 iezere iar din punct de vedere al activității
turistice, prezintă un interes deosebit partea din aval a insulei, zona Popa, și jumătatea
din amonte a Insulei Mici, zona de protecție specială Egreta. Tot aici turiștii pot vizita
colonia mixtă de cormorani, egrete și stârci precum și lebedele de pe lacul Cucova.
Ca infrastructură turistica, în Insula Mică a Brăilei există cabanele Egreta (14 locuri)
și Gura Gârluței (6 locuri), trei turnuri observator pentru birdwathing și trei trasee
marcate.
Insula Fundu Mare se remarcă din punct de vedere turistic prin zona de conservare
specială de 857 ha din sudul insulei și colonia de cormorani, stârci și egrete de la
Chiriloaia, de interes ornitologic, precum și cuiburile de codalb din sudul insulei.
Pe malul insulei Harapu există plaje neamenajate și locuri pentru pescuit sportiv
unde se practică turism de week-end.
O atracție deosebită atât pe plan național, dar mai ales internațional, o constituie
vânătoarea. Pe teritoriul Grupului Local există câteva zone cu condiții foarte bune pentru
vânătoare: Vădeni, Lunca Siretului, Insula Mică, Pădurea Viișoara.
Plajele naturale din zona, reprezintă alte atracții turistice, care, in condițiile unor
amenajări corespunzătoare, pot capătă statut de obiective turistice propriu-zise: Plaja
Lipoveneasca, pe malul stâng al Dunării si Plaja Zona Dunării din localitatea Gropeni.
Reţeaua de unităţi turistice din zona este formată din: 11 hoteluri, o unitate de tip
căsuță, 2 vile turistice, 1 tabără pentru elevi si preşcolari, 2 popasuri turistice, 12 pensiuni
și un camping situate în rezervație, două cabane situate în Insula Mică a Brăilei.
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Cea mai mare parte a unităților de cazare, în special a celor din Stațiunea Lacu
Sărat, înregistrează un grad înaintat de uzură, corelat cu un nivel scăzut al gradului de
modernizare, situație întâlnită îndeosebi în cazul structurilor construite în perioada anilor
1970-1990. De altfel, foarte puține unități de cazare se apropie de standardele
internaţionale ale unui turism de calitate, un exemplu în acest sens fiind hotelul
,,Belvedere”, situat în zona vizată.
Conform datelor statistice evidențiate de Direcția Regionala de Statistica Brăila în
fișele localităților, numărul locurilor de cazare disponibile in mediul rural al zonei
pescărești Brăila este constant in ultimii 5 ani. Numărul sosirilor si al înnoptărilor
înregistrate este in continuă scădere, așadar, datele statistice conchid ca pentru turismul
din mediul rural al zonei pescărești Brăila, există potențial de dezvoltare, dar la momentul
actual se înregistrează declin.
Tabel nr. 44 - Unitățile de cazare existente în zona rurala menționate în statistici
Localitatea

Chiscani

Frecăței

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nr. unități de cazare

1

1

1

1

1

1

Nr. locuri in unitățile de cazare

80

78

78

78

78

78

Sosiri

526

261

20

262

153

129

Înnoptări

1.811

891

21

318

226

199

Nr. unități de cazare

1

1

1

1

1

1

Nr. locuri in unitățile de cazare

140

140

140

140

140

140

Sosiri

1.616

973

527

1119

667

478

Înnoptări

5.928

4.085

1.040

2.265

1.674

764

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Agrementul, îndeplinește o serie de funcții particularizate în raport cu nevoile
turistului sau ale grupului, vizează creșterea calității vieții ca:
• feedback al activităţii social-economice – cu efecte asupra calităţii vieţii, ca
eficienţă umană, ca finalitate socio-economică şi nu numai.
• instrument de evaluare operaţională a progresului social: se poate vorbi despre
un progres efectiv doar în măsura în care s-a înregistrat o creştere a calităţii
vieţii.
Față de necesitățile de agrement în general, zona Grupului Local, dispune de
mijloace si forme de agrement mai mult cu specific urban. Acestea sunt reprezentate de:
• Esplanada și Faleza Dunării, locuri de promenadă pentru localnici și turiști.
Faleza Dunării este o construcție modernă cu o lungime de 7 km, cu o bogată
colecție de monumente de artă;
• Agrement nautic pe Dunăre;
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• Suprafețele de apă din lacurile și iazurile din Insula Mica a Brăilei care oferă
condiții deosebite pentru agrement turistic, legat de un specific inedit cu profil
deltaic;
• Trasee ecoturistice cu ghid însoțitor in Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;
• Instituții de cultură (teatrul Maria Filotti, Biblioteca Panait Istrati, Muzeul Brăilei);
• Ștrand amenajat;
• Gradina Publică;
• Patinoar și cinematograf Multiplex în cadrul Promenada Mall;
• Cluburi si restaurante;
• Organizarea de spectacole şi acţiuni cultural-distractive etc.
• Formele de agrement din mediul rural sunt cel mai frecvent reprezentate prin:
• Cămine culturale
• Terenuri de sport
• Săli de gimnastică
Deși posibilitățile de agrement în zona vizată sunt variate, multe dintre ele sunt
situate în mediul urban și multe sunt insuficient dezvoltate, nefiind adaptate necesității
fluxurilor turistice și nici necesităților de agrement ale populației locale. De asemenea, se
constata faptul ca acestea sunt insuficiente fata de posibilitățile oferite de cadrul natural
al zonei pescărești, mai ales în cazul zonei rurale.
Se constată lipsa unor complexe multifuncționale cultural-sportive, a terenurilor
moderne de sport, a piscinelor acoperite și în aer liber, lipsa dotărilor de agrement din
stațiunea balneară Lacu Sărat, existența unui număr foarte mic de dotări și echipamente
pentru agrement nautic, a unor plaje amenajate pe malul Dunării,etc
In concluzie este necesară dezvoltarea agrementului, componentă a turismului ce a
căpătat o importanță din ce în ce mai mare, ajungând să se transforme în motivație
turistică propriu-zisă.
In ceea ce privește alimentația publică care reprezintă una dintre laturile importante
ale serviciilor turistice de bază, se constată că în zona vizată lipsesc unitățile
reprezentative, cu profil, care prin ele însele să constituie o atracție turistică (restaurante
cu specific local, cu profil pescăresc sau vânătoresc, etc). O bună parte dintre unitățile de
alimentație publică din zonă, în special din zona rurală, necesită lucrări de modernizare.
Transportul turistic este reprezentat de

transportul rutier realizat cu ajutorul

autocarelor, microbuzelor sau autoturismelor, transportul feroviar și transportul turistic pe
cale nautică care s-a manifestat încă de la începutul secolului, mai ales de către
consumatorii de turism cu venituri ridicate.
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Orașul Brăila, port la Dunăre, era până nu demult legat de celelalte porturi fluviale
din aval, până la Sulina și în amonte pana la Hârșova, prin curse regulate asigurate de
navele de pasageri. In ultimii ani, însă, datorita costurilor ridicate si a numărului redus de
pasageri, aceste curse au fost anulate, astfel încât, in prezent, Brăila nu mai beneficiază
de transport fluvial de calatori.
Se menține totuși legătura cu Dobrogea prin intermediul bacurilor, care transporta
calatori si mijloace auto.
Pentru efectuarea traversărilor la ambele puncte de trecere funcționează un număr
de cinci bacuri.
Pentru plimbări de agrement se folosesc doua nave de pasageri, respectiv “Lacu
Sărat”, aflata in patrimoniul SC Braicar SA si “Borcea”, singura nava cu zbaturi acționate
de un motor construit in anul 1845.
Zona pescărească dispune de un potențial turistic variat, existând posibilitatea
practicării în zonă a unor forme de turism variabile, respectiv:
• turismul balnear datorită existenței unor resurse balneoturistice deosebite,
reprezentate de lacul Lacu Sărat, singurul valorificat în prezent;
• ecoturismul, turismul științific si educațional, turismul ecvestru si pedestru,
cicloturismul, determinate de existenta Parcului Natural Balta Mica a Brăilei;
• turismul cultural, având în vedere patrimoniul cultural existent în zonă, prezentat
in cadrul secțiunii ,,Parimoniul cultural”;
• turismul ecumenic favorizat de existenta pe teritoriul Grupului Local a doua
mănăstiri cu valoare istorica si turistica: Mănăstirea Măxineni si Mănăstirea Sf.
Pantelimon, situata in Stațiunea Lacu Sărat, descrise, de asemenea, in cadrul
secțiunii ,,Patrimoniul cultural”;
• pescuitul sportiv care valorifică bogatul fond piscicol din apele Dunării, lacul
Zăton și lacul Măxineni;
• turismul nautic și cel de croazieră favorizat de existența fluviului Dunărea si a
portului Brăila;
• turismul de week-end determinat de existența unor zone atractive pentru turiști
(Balta Mică a Brăilei, stațiunea Lacu Sărat, lacurile de apa dulce), dar și de faptul
că la mai puțin de 100 km sunt situate câteva orașe importante emițătoare de
turiști (Galati, Slobozia, Buzău, Focșani, Rm. Sărat).
Infrastructura sportivă în zona rurală a Grupului Local este reprezentată de sălile
de gimnastică și terenurile de sport aferente unităților de învățământ.
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Tabel nr. 45 - Infrastructura sportivă în zona rurală
Unități sportive

2005

2006

2007

2008

2009

Săli de gimnastică

-

-

6

5

5

Terenuri de sport

-

-

6

8

8

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

În perioada 2005-2009 se constată faptul că în zona rurală, infrastructura sportivă
funcționează începând cu anul 2007, când existau un număr de 6 săli de gimnastică și 6
terenuri de sport. În anul 2008, numărul sălilor de gimnastică înregistrează o scădere, în
timp ce numărul terenurilor sportive este în creștere. În anul 2009, atât numărul sălilor de
gimnastică cât și cel al terenurilor de sport rămâne constant.
În zona urbană infrastructura sportivă este reprezentată de 2 stadioane, un complex
de tenis, un teren de handbal, un patinoar, o bază sportivă care include teren de
handbal, volei și pistă de atletism.
Sistemul de alimentare cu apă din zonă este preponderent dezvoltat, fiind realizat
atât din fonduri proprii ale consiliilor locale, fie prin accesarea fondurilor structurale.
Acest indicator este relevant în aprecierea gradului de confort şi igienă a locuirii
frizând, concomitent, indicii despre existenţa reţelelor publice de alimentare cu apă,
puterea economică
a gospodăriilor, dar şi nivelul aspiraţiilor şi aşteptărilor, adică gradul de cultură şi
civilizaţie în mediul rural.
Pe teritoriul Grupului Local se afla cele două sisteme zonale de alimentare cu apă
ale județului, și anume:
• Sistemul zonal Brăila, din care sunt alimentate localitățile Brăila, Chiscani și
Vădeni. Captarea apei din Dunăre se realizează printr-o priză de mal, situată în
dreptul localității Chiscani. Apa captată este tratată în două staţii de tratare, una
la Chiscani și cealaltă la Brăila;
• Sistemul regional Ianca-Gropeni. Captarea apei se face, de asemenea, printr-o
priză de mal pe brațul Calia al Dunării, în zona localității Gropeni. Apa captată
este tratată în trei stații de tratare, dintre care una la Gropeni care asigură apa
potabilă pentru 13 comune din județul Brăila. Dintre acestea, 2 comune se află
pe teritoriul Grupului Local (Gropeni și Tichilești).
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Alimentarea cu apă a localităților care compun zona pescărească se face din
surse de suprafață (cele doua sisteme alimentate din fluviul Dunărea) și surse subterane
care sunt independente.
Localitățile alimentate cu apă din zona Grupului Local sunt Chiscani, Vădeni,
Gropeni Tichilești, Berteștii de Jos, Siliștea, Stăncuța și Măxineni.
Tabel nr. 46 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în zona
rurală – total – mii mc
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos

135

130

113

100

80

Chiscani

70

73

79

119

187

Frecăței

-

-

-

-

-

Gropeni

240

270

85

94

68

Mărașu

-

-

-

-

-

Măxineni

509

553

246

315

310

Siliștea

22

21

21

20

21

Stăncuța

46

51

71

84

179

Tichilești

14

15

16

20

33

Vădeni

173

201

172

234

260

Total

1.209

1.314

803

986

1.138

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Sistemul de canalizare
În zona rurală vizată, există rețea pentru canalizarea apelor uzate în comuna
Gropeni și de asemenea, localitatea Chiscani este racordată la sistemul de canalizare
existent în municipiu, apele uzate fiind transportate prin canalele colectoare către
Dunăre.
În localitatea Măxineni rețeaua pentru canalizarea apelor uzate deservește
instituțiile publice, agenții economici și 2/3 dintre locuitorii satului Măxineni.
În zona urbană aferentă municipiului Brăila sistemul de canalizare funcționează în
proporție de 95% gravitațional, restul fiind sub presiune.
Apele uzate colectate la nivelul zonei sunt evacuate direct în Dunăre, stația de
epurare a județului urmând a se finaliza în acest an (2011).
Sistemul este deservit de 9 stații de pompare amplasate astfel încât să preia apele
uzate din colectoarele care nu permit evacuarea gravitaționala în Dunăre.
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Alimentarea cu energie termică și gaze naturale
Sistemele de alimentare centralizată cu energie termica (SACET) au fost realizate
în municipiul Brăila, fiind în prezent într-un proces de restrângere, ca urmare a extinderii
rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a montării de surse de energie termică care
folosesc acest combustibil, precum și a creșterii prețului energiei termice livrată
centralizat.
Consumatorii industriali deserviți sunt amplasați pe platforma chimică Chiscani,
agenții termici utilizați, fiind aburul de înaltă și medie presiune și apa fierbinte.
În localitățile unde sunt realizate distribuții de gaze naturale care alimentează și
consumatorii casnici (Chiscani, Siliștea, Vădeni, parțial Tichilești), alimentarea cu căldură
și apă caldă menajeră, precum și prepararea hranei, se realizează folosind în principal
acest combustibil. Utilizarea gazelor naturale se face fie local, folosind sobele de
teracotă, fie pentru încălzirea centralizată, utilizând centralele termice.
În localitățile fără distribuții de gaze naturale (Berteștii de Jos, Frecăței, Mărașu,
Măxineni, Stăncuța) sau în care acestea nu sunt distribuite populației (Gropeni), pentru
încălzire sunt folosiți combustibili solizi (lemne și cărbuni), iar la dotările de interes public
și combustibilul lichid și gazele petroliere lichefiate în sistem mic-vrac. Prepararea hranei
se face cu butelii de aragaz, dar și cu lemne, în special în perioada de iarna.
Tabel nr. 47 - Gaze naturale distribuite în zona rurală–total- mii mc
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos
Chiscani

-

-

-

-

-

172.344

216.096

229.653

113.282

114.082

Frecăței

-

-

-

-

-

Gropeni

790

1180

1668

-

-

Mărașu

-

-

-

-

-

Măxineni

-

-

-

-

-

Siliștea

66

68

79

66

75

Stăncuța

-

-

-

-

-

Tichilești

393

331

193

25

265

Vădeni

693

620

352

1.783

2.629

Total

174.286

218.295

231.945

115.156

117.051

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților
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Gestionarea deșeurilor
Serviciul de salubrizare a localităților ce implică activități de precolectare, colectare,
transport și depozitare a deșeurilor din zona urbană se desfășoară sub controlul,
conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale. Colectarea
deșeurilor menajere în zona urbană se efectuează în mod organizat prin intermediul a
trei operatori de salubritate care dețin mijloace de colectare și transport al deșeurilor.
Sistemul de precolectare și colectare în zona rurală este foarte slab dezvoltat, aria de
acoperire fiind cu mult sub țintele stabilite. Din totalul cantității de deșeuri din zona
urbană, cea mai mare parte o reprezintă deșeurile menajere și asimilabile, generate din
gospodăriile populației, respectiv din unitățile economice, comerciale, birouri, unități
sanitare, reprezentând deșeuri biodegradabile.
Colectarea deșeurilor de hârtie, metal, mase plastice, în vederea reciclării, se
realizează în principal prin puncte de colectare autorizate.
Datorită gradului redus de dezvoltare a sistemului de colectare selectivă a
deșeurilor din zona aferentă municipiului Brăila și faptului că nu există instalații pentru
tratarea acestora, principala modalitate de eliminare a deșeurilor menajere și a celor
asimilabile acestora este depozitarea. Deșeurile menajere și industriale asimilabile
acestora, generate de agenții economici și populația din zona aferentă municipiului
Brăila, sunt eliminate la Depozitul Ecologic Muchea, construit în conformitate cu cerințele
Uniunii Europene.
Deșeurile generate de către populația din zona rurală erau depozitate până în anul
2009 pe platforme sătești, acestea fiind considerate spații de depozitare neecologice.
Conform legii, în anul 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri, platformele au fost
închise, iar terenurile reabilitate. Pentru reducerea cantității de deșeuri depozitate în zona
rurală, s-au amplasat containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile.
Autoritățile au încheiat sau sunt în curs de aprobare a contractelor privind
colectarea deșeurilor de către un operator.
Rețele de telecomunicații
În zona cuprinsă de Grupul Local, comunicarea se realizează în condiții normale,
existând rețea de telefonie mobilă și digitală la care sunt racordate comunitățile locale iar
programele de televiziune sunt furnizate de antene satelit sau de operatori locali. De
asemenea, conexiunea Internet este asigurată complet în zona urbană, în cea rurală fiind
asigurată cel puțin în instituțiile publice și unitățile de învățământ, iar în unele localități și
către comunitatea locală.
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Activități sociale și Organizații locale
1. Consiliile locale Berteștii de Jos, Chiscani, Frecăței, Gropeni, Mărașu,
Măxineni, Siliștea, Stăncuța, Tichilești și Vădeni își desfășoară de regulă activitatea în
ședințe ordinare sau, când este cazul, în ședințe extraordinare și adoptă hotărârile
necesare rezolvării principalelor probleme cu care se confruntă comunitățile. Consiliile
locale stabilesc și organizează comisii de specialitate pe domenii de activitate, după cum
urmează:
• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, agricultură,
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și control;
• Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive
și de agrement;
• Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei
publice, a drepturilor cetățenilor.
În cadrul primăriilor, activitățile sociale sunt derulate prin Serviciul de Asistență
Socială din cadrul acestor instituții, de către salariații din structura organizatorică a
Serviciului de Asistență Socială, cu responsabilități specifice acestei activități.
Activitățile desfășurate de asistenții sociali în cadrul Serviciului de Asistență Socială
vizează:
• Adoptarea de măsuri pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale
sau de grup;
• Prevenirea și combaterea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau
dependență a persoanelor;
• Prevenirea și combaterea marginalizării și excluziunii sociale.
Toate consiliile locale din zona pescărească sunt membre ale Asociațiilor de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Dunărea” Brăila și ,,ECO Dunărea” Brăila, precum și ale
Asociației Comunelor din România, unul dintre partenerii Grupului Local.
2. Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dunărea” și ,,ECO Dunărea”
reprezintă doua asociații înființate la nivel județean (conf. OG 26/2000 cu privire la
Asociații și Fundații), la care au aderat ca membri fondatori unitățile administrativ
teritoriale. Scopul principal al înființării asociațiilor este acela de îmbunătățire a condițiilor
de trai a locuitorilor prin implementarea normelor de mediu impuse prin normativele
internaționale. A.D.I. “Dunărea” are ca scop principal regionalizarea și centralizarea
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serviciilor de furnizare a apei potabile, a modernizării și înființării rețelelor de canalizare
pentru apele uzate și a înființării și modernizării stațiilor de epurare aferente, iar A.D.I.
“Eco Dunărea” are ca principal scop regionalizarea și centralizarea activităților de
colectare și transport a deșeurilor menajere.
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
este instituţie publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Brăila, care
iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi
al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă protejarea şi tezaurizarea valorilor
reprezentative ale creaţiei populare contemporane.
Activitățile desfășurate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale vizează:
• elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor populare, în vederea
stimulării creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
• iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei
şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi
falsificărilor;
• promovarea multiculturismului şi protejarea culturii minorităţilor;
• elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
• dezvoltarea activităţii de cunoaştere a nevoii culturale a tineretului şi promovarea
de proiecte care să răspundă acestor nevoi;
• revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea
celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);
• stimularea perpetuării şi valorificării tradiţiilor şi obiceiurilor în viaţa culturală;
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale poate
contribui la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și cultural, prin animarea și
valorificarea tradițiilor, obiceiurilor, meșteșugurilor, prin instruirea resurselor umane în
meserii și îndeletniciri tradiționale și nu numai.
4. Asociația Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană
si Dezvoltare Durabilă Brăila (Asociația C.I.D.I.E.DD Brăila) al cărui scop îl reprezintă
promovarea la nivel local, regional și național a conceptelor, politicilor și practicilor
comunitare privind dezvoltarea durabilă.
Asociația este constituită la inițiativa Consiliului Județean Brăila cu acordul unui
număr de treizeci de consilii locale din județul Brăila, în scopul asigurării cadrului de
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promovare a intereselor colectivităților locale în vederea dezvoltării de proiecte comune,
dar și al stabilirii unor relații de parteneriat în domeniul administrativ, economic, social,
educație, dezvoltare regională, promovarea practicilor și conceptelor de dezvoltare
durabilă.
Activitatea Asociației s-a axat în principal pe diseminarea informațiilor privind
politicile Uniunii Europene, implicându-se în sprijinirea și stimularea autorităților locale,
pentru obținerea de fonduri în vederea finanțării studiilor și proiectelor de interes local,
dar și în vederea creării unei relații interinstituționale care sa promoveze imaginea
organizației neguvernamentale la nivelul ministerelor și autorităților centrale.
Asociația “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și
Dezvoltare Durabilă” Brăila, reprezintă un punct de referință pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est, s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare ca un centru de servicii și
asistență tehnică pentru toate unitățile administrativ teritoriale din Regiunea de
dezvoltare Sud-Est, oferind date, informații și documente elaborate de Uniunea
Europeană.
În cadrul Asociației C.I.D.I.E.D.D Brăila funcționează Secretariatul Tehnic
Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială Regiunea
Sud-Est (STP SE) și Centrul de Informare EUROPE DIRECT Brăila, structuri înființate
în cadrul proiectelor cu aceleași nume, aflate în implementare.
Principala activitate a Secretariatul Tehnic Permanent al Regiunii Sud-Est o
reprezintă sprijinirea parteneriatelor

eficiente la nivel județean și regional pentru

creșterea investiției în capitalul uman în vederea adaptării la cerințele unei piețe a
muncii flexibile și incluzive.
Având în vedere că una dintre activitățile derulate de Secretariatul Tehnic
Permanent este identificarea problemelor existente pe piața de muncă, prin realizarea de
diverse documente (studii, analize, prognoze, etc), echipa STP SE a elaborat Planul
Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială 20092011, pentru Regiunea Sud-Est (PRAO SE), document programatic menit să realizeze
un diagnostic realist al situației socio-economice a Regiunii Sud - Est, prin care membrii
Pactului Regional și-au propus o serie de obiective comune, concretizate în priorități și
măsuri. Implementarea acestor priorități a condus la creșterea adaptabilității forței de
muncă la cerințele pieței muncii și la mobilitate, conform rezultatelor de monitorizare
PRAO SE, la finele anului 2010:
• Instruirea unui procent de 15% din populația ocupată în vârstă de muncă în
cadrul programelor de formare profesională;
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• Realizarea a peste 3000 de parteneriate;
• Dezvoltarea de programe de formare profesională; de informare și consiliere;
programe dezvoltate pentru a sprijini categoriile vulnerabile aflate în căutarea
unui loc de muncă; proceduri și programe pentru îmbunătățirea capacității
instituțiilor de a sprijini persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile;
• Instrumente și metode dezvoltate pentru furnizarea serviciilor sociale;
• Acumularea de experiența, dezvoltarea din punct de vedere organizațional și
beneficierea de transfer de know-how a beneficiarilor, datorită scrierii și
implementării de proiecte.
Centrul Europe Direct Brăila face parte din rețeaua Europeană a Centrelor de
Informare Europe Direct, având ca scop informarea tuturor cetățenilor județului Brăila
despre toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Pentru a aduce informația
europeană cât mai aproape de cetățeni, Centrul a înființat și dotat 11 puncte de
informare ( 10 în mediul rural și 3 în mediul urban). Dintre cele 13 puncte de informare, 5
se află pe teritoriul Grupului Local (3 în zona rurală și 2 în zona urbană aferentă).
În cadrul fiecărui punct de informare, își desfășoară activitatea o persoană numită
promotor de informație europeană, care a fost instruită de echipa Centrului în cadrul unui
program de formare profesională pentru a fi capabilă să disemineze corect informațiile
europene la nivelul comunităților locale.
Centrul Europe Direct Brăila a derulat în zona vizată și nu numai, activități pentru
comunitate care au constat în: sesiuni de informare pe teme europene, activități cu și
pentru tineri, organizarea de târguri de sănătate, oferirea de materiale informative,
transmiterea de informații europene autorităților locale, instituțiilor de învățământ

și

tuturor persoanelor interesate.
Asociația C.I.D.I.E.D.D Brăila este, de asemenea, partenerul la nivelul Regiunii
Sud-Est, al Fundației Romtens din București, beneficiarul proiectului ,,Dezvoltarea
resurselor umane în comunități rurale - Promovarea sănătății la locul de muncă”,
finanțat din Fondul Social European.
În cadrul acestui proiect, la nivelul localității Vădeni, aflată pe teritoriul Grupului
Local, se derulează o serie de activități pentru comunitatea locală:
• Campanie de conștientizare și motivare în vederea asigurării participării
populației la activitățile de formare profesională integrate, pentru îmbunătățirea
adaptabilității la nevoile și evoluția pieței locale și regionale a muncii;
• Campanie de informare a populației din localitatea Vădeni în privința adoptării
unui stil de viață sănătos;
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• Furnizarea de servicii de consiliere profesională și pentru dezvoltarea personală
a populației în vederea motivării angajaților de a participa la programele de
formare profesională;
• Activități de formare pentru manageri și angajați;
• Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru schimb și integrare de bune
practici în perspectiva diversificării economiei rurale, promovării egalității de
șanse, protecției mediului și a patrimoniului cultural în mediul rural.
Asociația C.I.D.I.E.D.D Brăila a elaborat strategiile de dezvoltare locala a celor trei
potențiale grupuri de acțiune locală (GAL) din județul Brăila: ,,Câmpia de Vest a Brăilei”,
”Mușețeanca” și ”Câmpia Buzăului și a Siretului”.
Având în vedere scopul pentru care a fost creată, precum și experiența în scrierea
și implementarea de proiecte, Asociația Centrul de Informare și Documentare pentru
Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă, poate oferi sprijin potențialilor beneficiari în
elaborarea proiectelor pentru dezvoltarea zonei pescărești.
5. Asociația Națională Mutuală România - Franța “Louis Pasteur” Dej, Filiala
Brăila (A.N.M.R.F. Brăila), prin activitatea desfășurată vizează dezvoltarea armonioasă
a vieții sociale și activității educative, a vieții spirituale și culturale, a stării de sănătate a
individului, comunității și mediului înconjurător, pornind de la necesitățile și așteptările
copiilor, tinerilor, vârstnicilor, familiilor și comunităților lor.
Asociația A.N.M.R.F Brăila desfășoară activități în următoarele domenii:
• Educație non –formală și in-formală, informare și comunicare (training, ateliere
de lucru, internship-uri);
• Asistența socială și medico-socială;
• Protecția copilului/adolescentului aflat în situație de risc/dificultate, în vederea
exercitării corespunzătoare, a drepturilor sale;
• Voluntariat (tabere tematice de voluntariat, voluntariat social pentru sprijinirea
persoanelor dezavantajate din punct de vedere social, activități de ecologizare și
sportive, proiecte de liberă exprimare pentru tineri).
6. Fundația Lumina desfășoară următoarele activități:
• Acordă servicii de asistență socială tinerilor proveniți din centrele de plasament în
cadrul Centrului Social ,,Lumina”;
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• Acordă servicii de asistență socială copiilor aflați în risc de abandon în cadrul
Centrului de zi pentru copii și tineri aflați în dificultate;
• Acordă servicii de asistență socială victimelor violenței domestice în cadrul
Adăpostului pentru femei, mame și copii abuzați în familie;
• Califică tineri în cadrul Centrului de Calificare si Consiliere pentru Tineret;
• Acordă servicii de informare și consiliere cetățenilor în cadrul Biroului de
Consiliere pentru Cetățeni
7. Asociația Regională de Consultanță - Dezvoltare, Asistență – ARCA Brăila
sprijină sectorul de afaceri, administrația publică și societatea civilă prin oferirea de
servicii de consultanță și instruire de înaltă calitate, în conformitate cu standardele
internaționale și prin stimularea parteneriatelor la nivel regional, național și internațional.
Domeniile în care își desfășoară activitatea sunt dezvoltare urbana, dezvoltare
comunitară, dezvoltare economică și socială.
8. Asociația PESCARLAT are sediul în localitatea Gropeni, fiind prima asociație de
pescari înființată și înregistrată în județul Brăila. Principala activitate prevăzută în statutul
Asociației PESCARLAT Gropeni este pescuitul și comercializarea produselor. Această
activitate se desfășoară pe Dunăre de la km. 169 la km. 239 în baza Autorizației de
Pescuit Comercial nr. 0000871/10.03.2010, emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură, filiala Galați. În cadrul Asociației, 42 de persoane fizice desfășoară activități
de pescuit, deținând 21 de ambarcațiuni. Pe raza comunei Gropeni, Asociația deține un
punct de debarcare, un centru de desfacere a peștelui, o mașină de vidat și o mașină de
făcut fulgi de gheață.
9. Organizația Braifish, cu sediul în municipiul Brăila desfășoară activități de
pescuit comercial pe Dunăre între km. 155 și km. 227. În baza autorizației emisă de
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură au dreptul să pescuiască un număr de
36 de pescari dotați cu 19 ambarcațiuni.
În zonă se află și instituțiile care constituie Grupul Local, descrise în secțiunea 2.1.1
Informații privind parteneriatul:
• Consiliul Județean Brăila;
• Primăria Municipiului Brăila;
• Asociația Comunelor din România - filiala Brăila;
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• Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est;
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila;
• Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila;
• Societatea Cooperativă de Gradul I Nufărul Chiscani;
• Asociația Pescarilor Stăncuța.
Politici întreprinse în teritoriu
Politicile locale de dezvoltare sunt prezente in toate colectivitățile zonei pescărești a
județului Brăila, obiectivele fiind grupate in general pe trei direcții: menținerea și crearea
de noi locuri de muncă, creșterea resurselor fiscale locale, amenajarea teritoriului.
Potențialul de dezvoltare socio-economică al zonei și interesul comunității pentru
valorificarea acestuia se regăsesc atât în strategiile de dezvoltare locală cât și în
programele și proiectele derulate în teritoriu. Mijloacele de intervenție puse in practică
variază foarte mult de la o colectivitate la alta, instrumentele financiare utilizate fiind cele
de preaderare și fondurile structurale: PHARE, SAPARD, Programul Operațional
Regional, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice,
Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative, Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operațional Sectorial de Mediu,
Programul National pentru Dezvoltare Rurală. (vezi Anexa B)
Atenția beneficiarilor din zonă s-a îndreptat către:
• dezvoltarea

infrastructurii

–

prin

implementarea

de

proiecte

vizând

modernizarea, reabilitarea de tronsoane stradale, reabilitarea de clădiri,
modernizarea si dotarea cu echipament a centrelor medicale sau a instituțiilor de
învățământ;
• creșterea competitivității economice – prin investiții în dezvoltarea IMM-urilor;
• dezvoltarea resurselor umane – prin facilitarea accesului populației la formare
profesională

continuă,

implementarea

de

măsuri

vizând

promovarea

sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, încurajarea inițiativelor pentru
partenerii sociali și societatea civilă și implementarea măsurilor active de
ocupare;
• dezvoltarea capacității administrative – prin implementarea de proiecte vizând
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor în administrația publică și
îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
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• protecția mediului – prin investiții în infrastructura și planurile de management
pentru protejarea biodiversității, extinderea și modernizarea sistemelor de apă și
apă uzată;
• dezvoltare rurală – prin investiții în crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi
ce activează în sectorul agricol, sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență,
modernizarea exploatațiilor agricole, instalarea tinerilor fermieri, investiții pentru
creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, încurajarea
activităților turistice, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală;

2.2. CONTEXTUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI DE MEDIU
Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila se
dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialul economic,
natural și uman existent, pe zone de dezvoltare, asigurând echilibrul între sistemele
socio-economice și potențialul natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând
sectoarele economiei zonale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru
creșterea implicării cetățenilor în identificarea de direcții de dezvoltare locală clare și
posibil de realizat.
Obiectivele acestei strategii ce are în vedere dezvoltarea zonei pescărești sunt
complementare cu cele ale Strategiei de Dezvoltare a Județului Brăila care vizează o
abordare strategică, vizând toate programele operaționale. Cele două strategii pun în
evidență problemele identificate în analizele socio-economice, precum și modul cum
acestea se condiționează reciproc și reprezintă instrumente pentru programarea
planificării echilibrate și integrate a dezvoltării actorilor locali: autorități publice, parteneri
economici și sociali, reprezentanți ai mediului academic, societate civilă.
De asemenea în formularea obiectivelor s-a asigurat complementaritatea cu Planul
de Amenajare Teritorială a Județului Brăila, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului
Brăila 2010-2015 - evaluarea de mediu, Programul Național de Dezvoltare Rurală 20072013, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Programul Operațional Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 -2013.
Sectorul pescuitului începând de la nivelul UE până la nivel local este afectat de
mai multe probleme interconectate. Evoluțiile înregistrate arată că activitățile specifice
pescuitului se află în declin.
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În ceea ce privește zona pescărească aferentă prezentei strategii au fost
identificate zonele cu tradiție dar și cu potențial în ceea ce privește activitatea de pescuit,
s-au formulat problemele comune, s-au creat parteneriate. Opinia comună tuturor
partenerilor a fost aceea că sectorul productiv pescăresc are un rol important pentru
populația din zonă deoarece resursele financiare ce ar putea fi generate ar întreține o
populație relativ mare și ar reprezenta de asemenea, o sursă valoroasă de hrana.
Sectorul pescăresc contribuie, de asemenea la protejarea biodiversității din apele
interioare ale județului.
Acesta a constituit punctul de plecare al înființării Asociației Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila.
Grupul Local înființat este alcătuit din 10 UAT-uri și aria din municipiu ce
asigură continuitatea și integritatea zonei pescărești. Zona rezultată reprezintă
aproximativ 40% din suprafața totală a județului Brăila.
Analiza ce va fi prezentată în continuare cuprinde indicatorii analizați rural / urban
deoarece:
• datele integrale la nivel local nu pot fi comparate cu datele parțiale aferente zonei
de municipiu (10 comune integral / o arie din municipiu).
• caracterul parțial dat de zona de municipiu nu permite analizarea multor indicatori
(nu exista nivel de agregare).
Considerăm relevante atât analiza cât și concluziile rezultate în acest fel deoarece:
• zona rurală supusă analizei reprezintă peste 99,4 % din suprafața zonei
pescărești și va prezenta situația existentă în cele 10 comune ce o formează, în
intervalul 2005 – 2009.
• zona din municipiu care face parte din arealul analizat reprezintă 0,6% din total
iar caracteristicile populației se înscriu în același trend.
2.2.1 Structura socio-demografică
Demografia - potenţialul demografic
Realizarea cadrului organizatoric care să stimuleze fundamentarea opţiunilor de
dezvoltare a unei zone, sistematizarea şi protecţia ecologică, inițiativa particulară,
asigurarea unui standard de viaţă decent prin măsuri economice şi de protecţie socială
trebuie să pornească de la cunoaşterea populaţiei fiecărei localități.
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Nu se pot concepe măsuri viabile, economice şi administrative, fără informații
privind structura şi efectivul populaţiei pe vârste şi pe sexe, ocupaţii şi nivel de instruire,
dimensiunea actuală şi evoluţia probabilă a familiilor şi gospodăriilor din rândul
populaţiei. Numărul, ritmul de creștere, evoluția componentelor sporului natural și a
migrației externe, structura demografică, durata medie a vieții, nivelul de instruire, dau
profilul demografic al unei populații.
Nivelul dezvoltării unei zone este important, dar la fel de importante sunt
posibilitățile de dezvoltare și de adaptare la context.
Dinamica populaţiei unui teritoriu relevă o serie de tendinţe ale celor două
componente de bază: mişcarea naturală şi mişcarea migratorie. Aceste tendinţe sunt
guvernate, la rândul lor, de indicatori socio-economici, sensibili la modificările apărute în
cadrul societăţii.
Populația,

alături

de

caracteristicile

fizico-economice

trasează

principalele

coordonate ale unei țări în general și a zonei pescărești în acest caz. Evoluţia numerică a
populaţiei este elementul de sinteză care pune în evidenţă toate celelalte componente
demografice, iar cel mai important factor care acționează asupra ofertei de forță de
muncă este dimensiunea populației.
Populație, densitate, rate de creștere:
Zona rurală aferentă FLAG-lui este caracterizată la nivelul anului 2009,

de o

populație de 33.562 locuitori înregistrați pe o suprafață de 1.849,51 %, ceea ce
înseamnă o densitate a locuitorilor de 18,15 loc./km2. Acest fapt arată că zona FLAG-ului
este amenințata de depopulare (densitatea < 50 loc./km2

=

se înscrie în rândul

densităților cele mai reduse din Romania; densitatea medie a populației țării fiind
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loc./km2).
Întreaga suprafață a FLAG-ului este 1.860,8 km2 și o populație totală de 87.054
locuitori. Acest fapt arată că în zona supusă analizei densitatea populației este de
46,78% < 50 loc./km2).
Este știut faptul că factorul relief și factorii tehnico-economici reglează densitatea.
Dacă din punct de vedere al potențialului natural, zona supusă analizei, este la cote
înalte, atunci principala cauză a depopulării rămâne starea economică a zonei rurale
analizate.
În intervalul de timp supus analizei populația zonei a suferit o diminuare cu 0,20 %.
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Tabel nr. 48 - Rata de creștere(+) / descreștere
Anul

Nr. de locuitori

Rata de creștere(+) / descreștere(-) anuală în procente

2005

33.618

0

2006

33.623

-0,01

2007

33.695

0,21

2008

33.693

0

2009

33.562

-0,39

Trendul descendent înregistrat la nivelul comunităților rurale supuse analizei s-a
datorat atât unor indicatori demografici (fertilitate, natalitate) care nu

au asigurat o

creştere a populaţiei, cât şi evoluţiei bilanţului migratoriu, pe fondul dificultăţilor
economice şi al inadaptării la economia de piaţă.

Statisticile existente surprind o serie de fenomene demografice care afectează
evoluția populaţiei din zona supusa analizei, cele mai importante dintre acestea fiind:
• densitatea redusă a populației;
• tendința de depopulare a zonei;
• scăderea populaţiei la nivelul întregii zone;
• sporul natural negativ înregistrat;
• sporul mediu al populației sub media națională pentru mediul urban;
• rata migrației;
• capacitatea de regenerare peste media națională peste mediul rural;
• indicele de îmbătrânire demografică;
• rata de înlocuire a forței de muncă, în scădere.
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Îngrijorător este că, în urma analizării datelor pe o perioadă de șapte ani, s-a
constatat o diminuare a populației cu aproape 2.000 de persoane, fapt ce va necesita
intervenții urgente în vederea stopării cauzelor care au condus la această scădere.
• Populație 2002 = 35.489

• Populație 2007 = 33.695

• Populație 2004 = 33.625

• Populație 2008 = 33.693

• Populație 2005 = 33.618

• Populație 2009 = 33.562

• Populație 2006 = 33.623
36.000
35.500
35.000
34.500
34.000
33.500
33.000
32.500
Populație
2002

Populație
2004

Populație
2005

Populație
2006

Populație
2007

Populație
2008

Populație
2009

Factorii de creștere a populației - rural 2005 – 2009
Tabel nr. 49 - Rata medie a natalității
Anul

Număr locuitori

Număr născuți vii

Rata natalității

2005

33.618

341

10,14

2006

33.623

345

10,26

2007

33.695

297

8,81

2008

33.693

332

9,85

2009

33.562

311

9,26

Sursa: Direcția Regionala de Statistica Brăila – Fișele demografice ale localităților

Din punct de vedere al valorii natalității, respectiv al puterii de reînnoire a
populației zona analizată se caracterizează printr-o putere scăzuta și foarte scăzuta
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de înnoire a populației, natalitatea fiind în scădere și având valori între 9 și 10
născuți vii la 1000 locuitori.
350
340
330
320
310

Numar nascuți vii

300
290
280
270
2005

2006

2007

2008

2009

Factorii care determină valorile natalității sunt: condițiile de viață ale populației,
politica demografică, practica religioasă, starea de sănătate și vârsta populație.
Tabel nr. 50 - Rata medie a mortalității
Anul

Numar locuitori

Numar decese înregistrate

Rata mortalitatii

2005

33.618

408

12,13

2006

33.623

438

13,02

2007

33.695

461

13,68

2008

33.693

502

14,90

2009

33.562

449

13,38

Sursa: Direcția Regionala de Statistica Brăila – Fișele demografice ale localităților

Accesibilitatea mai dificilă la serviciile de îngrijire medicală, numărul redus şi
slaba dotare a unităţilor din sistemul sanitar, gradul mare de îmbătrânire demografică
a populaţiei, au fost probabil principalele cauze care au determinat creșterea ratei
mortalităţii în mediul rural.
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Tabel nr. 51 - Structura populației 2009 – mediul rural

Anul

2009

Populație cu vârsta

Populație cu vârsta

Populație cu vârsta

sub 20 ani

cuprinsa între 20 si 65 ani

peste 65 ani

7.721

19.642

6.199

20.000
15.000
10.000
5.000
Populație Populație Populație
cu vârsta cu vârsta cu vârsta
sub 20 ani cuprinsa peste 65
ani
între 20 si
65 ani

0

Piramida ideală – baza mare a piramidei reflectă o fertilitate la un nivel care
asigură înlocuirea armonioasă a populaţiei (2,1 copii pentru o femeie). Zona medie
bine proporţionată arată existenţa unui număr suficient de adulţi care contribuie la
asigurările sociale şi la sistemul de pensii.
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România în prezent – La 21,6 milioane de locuitori (1 iulie 2006), România are
o masă mare de adulţi (10,5 milioane), dar şi mulţi pensionari (6 milioane) şi puțini
copii (5 milioane de persoane sub 18 ani). Baza îngustă arată că se nasc puțini copii
(aproximativ 220.000, faţă de 350.000, care ar asigura înlocuirea populaţiei).
Piramida îi include şi pe cei peste 2 milioane de români care se află legal peste
hotare, precum şi pe cei care sunt plecaţi ilegal şi al căror număr este necunoscut.
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România în 2050 – varianta cea mai pesimistă a demografilor indică scăderea
şi îmbătrânirea dramatică a populaţiei. În condiţiile în care fertilitatea se menține la
nivelul de acum, în timp ce numărul vârstnicilor continuă să crească odată cu
creşterea speranţei de viaţă, populaţia României va ajunge la 16 milioane. Numărul
adulţilor activi va fi atât de mic încât raportul de dependenţă (adulţi care susțin
grupele de vârstă vulnerabile: copii şi vârstnici) va fi de 1 la 9.

Sursa :http://populațiaromanieiîncotro.unfpa.ro/demografic/piramidapopulatiei/?limba=Ro

Tabel nr. 52 - Sporul natural
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos

0

-6

-18

-9

-12

Chiscani

-6

-8

-25

-15

-18

Frecăței

10

-5

-2

-1

-10

Gropeni

-23

-20

-28

-36

-14

Mărasu

3

-12

-16

-35

2

Măxineni

-28

-17

-31

-16

-26

Siliștea

6

-6

-5

-11

-11

Stăncuta

-22

-18

-26

-17

-36

Tichilești

-4

-4

-8

-24

-12

Vădeni

-3

3

-5

-6

1

Sursa: Direcția Regionala de Statistica Brăila – Fișele demografice ale localităților
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La nivelul perioadei analizate sporul natural înregistrat este negativ, numărul
născuților vii fiind mai mic decât numărul decedaților, iar populația continuând să se
diminueze.
În opt din cele zece localități ce alcătuiesc zona pescărească populația a fost în
scădere în intervalul de timp 2005 – 2009.(vezi Tabelul nr.2 – Populație, demografie)
Rata sporului natural
Valoarea negativă a ratei sporului natural ca diferență dintre rata natalității și
rata mortalității arată scăderea naturală a populației.
Tabel nr. 53 - Soldul migrării
Localitatea

2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos

-15

-25

-1

-5

-18

Chiscani

86

113

117

57

61

Frecăței

5

-11

-17

-26

-12

Gropeni

-3

10

51

19

27

Mărașu

-41

-34

-70

-49

-33

Măxineni

25

-20

0

5

3

Siliștea

23

3

-15

-19

25

Stăncuța

7

2

-4

-10

-18

Tichilești

4

1

8

27

-12

Vădeni

39

45

66

122

48

Sursa: Direcția Regionala de Statistica Brăila – Fișele demografice ale localităților

În perioadă analizată sporul migrator alternează pozitiv / negativ, și se
datorează faptului că numărul stabilirilor cu domiciliul este mai mic decât numărul
plecărilor.
Localitățile care înregistrează spor migrator pozitiv sunt cele situate în imediata
apropiere a orașului iar stabilirea populației în aceste localități se datorează
următoarelor aspecte:
• instabilitatea economică și a valurilor de scumpiri specifice mediului urban;
• migrația cu domiciliul a agenților economici care își desfășoară activitatea în
mediul rural;
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• dezvoltarea economică a localităților în domeniile de interes investițional,
acest fapt fiind caracterizat de stabilirea cu domiciliu a investitorilor dar și a
forței de munca atrase din zone cu potențial redus de dezvoltare.
Tabel nr. 54 - Rata medie a migrației nete
Anul

Număr
locuitori

Număr locuitori
stabiliți

Număr locuitori
plecați

Soldul
schimbărilor de
domiciliu

Rata migrației
nete
‰

2005

33.618

104

169

-65

-1,93

2006

33.623

62

134

-72

-2,14

2007

33.695

77

119

-42

-1,24

2008

33.693

177

129

48

+1,42

2009

33.562

131

164

-33

-0,98
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Așadar, la nivelul perioadei analizate, populația Zonei pescărești a pierdut
populație prin emigrare. Pe fondul reducerii sporului demografic natural mai sus
prezentat, o cauza în plus a diminuării populației în zona este accentuarea migraţiei
forţei de muncă cauzată cel mai probabil neatractivitatea comunităților rurale supuse
analizei în ceea ce privește calitatea vieții.
Sporul mediu al populației este calculat ca diferența dintre rata medie a
natalității și rata medie a mortalității este -3,76 ‰. Față de sporul natural de creștere
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a populației la nivel național, pentru mediul rural, care are valoarea de -1‰, în zona
supusă analizei se înregistrează un spor mediu sub medie.

Tabel nr. 55 - Indicele de îmbătrânire al populației (60+ / 0-14 ani)
Număr de locuitori cu

Anul / total

Număr de locuitori cu

populație

vârsta de peste 60 ani

2005 / 33.618

7939

5776

1,37

2009 / 33.562

7877

5448

1,45

vârsta cuprinsa între
0-14 ani

Indice de îmbătrânire al
populației

Acest indicator reprezintă capacitatea sau incapacitatea unei comunități de a se
regenera demografic. Față de media națională pentru mediul rural, care pentru acest
indice este 1,22, la nivelul zonei analizate valorile înregistrate se situează peste
media națională în anul 2009. Acesta poate fi efectul restructurării industriei, a
disponibilizărilor și/sau a pensionărilor anticipate.
Indicele de îmbătrânire al populației în municipii și orașe are valoarea 0,66 iar
pe total țară este 0,91. Mediile naționale ale acestor indicatori ilustrează afectarea
puternică a populației rurale de procesul de îmbătrânire, generația tânără neputând
asigura înlocuirea decât a 80% din actuala populație vârstnică (în 2009).
Prognoza populaţiei judeţului Brăila, în varianta medie (cea mai probabilă)
indică faptul că în perioada 2006-2025, la nivelul judeţului se vor înregistra în
continuare scăderi ale populaţiei cu aproximativ 18,9%. În 19 din cele 44 de localități
ale judeţului sunt preconizate diminuări ale populaţiei de peste 20% fapt ce
reprezintă o amenințare.
Redresarea situaţiei demografice / a declinului demografic la nivelul zonei
pescărești poate fi realizată prin sporirea atractivității localităților urbane şi rurale
pentru populaţia tânără. Dincolo de aceasta, pe termen scurt, trebuie identificate
soluţii pentru a compensa deficitul de forţa de muncă cu care se confruntă în prezent
anumite domenii de activitate.
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Tabel nr. 56 - Ponderea populației vârstnice în totalul populației
% în totalul populaţiei - la 1 iulie 2008

Anul

Total populație

Număr persoane
peste 60 ani

Ponderea populației
vârstnice %

2005

33.618

7.939

23,61%

2009

33.562

7.877

23,46%

0,00% 0
7.877

Total populatie
Număr persoane peste 60 ani
33.562

Tabel nr. 57 – Prognoză – Modificări în structura populației
Intervalul de prognoză
Ţara

2005-2010

2025-2030

2045-2050

Italia

26,4

34,4

38,8

Germania

25,3

32,1

35,0

Suedia

24,1

28,3

30,9

Grecia

23,4

28,4

36,8

Austria

23,3

31,1

37,2

Bulgaria

22,9

28,2

38,8

Belgia

22,9

30,1

33,3

Letonia

22,8

28,0

38,3

Portugalia

22,8

29,1

36,3

Finlanda

22,6

30,8

32,6

Franța

21,9

29,0

33,0

Danemarca

21,9

27,2

28,2
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Estonia

21,8

26,0

33,6

Marea Britanie

21,8

26,5

29,4

Spania

21,7

28,6

39,7

Ungaria

21,3

27,0

36,2

Slovenia

21,2

30,7

40,2

Cehia

21,1

28,7

39,3

Lituania

20,9

27,1

37,9

Olanda

20,1

28,6

31,3

Malta

20,1

29,0

35,2

România

19,6

23,9

37,6

Luxemburg

18,4

22,8

27,3

Polonia

17,4

26,6

37,9

Cipru

17,4

23,3

29,7

Slovacia

16,8

25,7

38,6

Irlanda

15,5

21,2

32,3

Sursa: “Îmbătrânirea populaţiei în context european şi în România”
http://www.cnpv.ro/LucrareBatraneteNiveltrai.pdf

Așa cum arată datele, în zona pescărească supusă analizei se înregistrau în
perioada 2008 – 2009, ponderi ale populației vârstnice ce fuseseră prognozate
pentru Romania pentru intervalul de timp 2025 – 2030. Dacă trendul se menține, în
perioada 2045 – 2050 populația vârstnică aferentă zonei pescărești va înregistra
ponderi de peste 50%, iar șansele de redresare se vor diminua.
Schimbările în structura pe grupe mari de vârstă au un puternic impact asupra
nivelului proceselor economice şi sociale. Pe măsură ce populaţiile îmbătrânesc,
unele beneficii cum ar fi pensiile, asistenţa medicală sau susținerea materială pentru
persoanele vârstnice trebuie acordate pe perioade mai mari de timp. Pentru a
rămâne sustenabile, sistemele de securitate socială trebuie să se schimbe.
Creşterea longevităţii vieţii poate antrena costuri medicale şi creşterea cererii
pentru serviciile de sănătate, deoarece persoanele vârstnice sunt mai vulnerabile de
a contracta boli cronice.
Reducerea ratei de fertilitate şi a ratei de mortalitate sunt principalele cauze
determinante ale declanşării şi extinderii procesului de îmbătrânire.
Dintre factorii economico-sociali cu rol în scăderea ratei fertilităţii în ţările
dezvoltate precizăm:
• scăderea ponderii gospodăriilor agricole tradiţionale, caracterizate printr-o
rată a fertilităţii înaltă, necesară atât pentru activitatea productivă, cât şi
pentru asigurarea securităţii persoanelor vârstnice;
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• emanciparea femeilor, accesul la învăţământul de toate gradele şi atragerea
lor în activităţi neagricole;
• exigenţele sporite ale părinților relativ la creşterea şi educaţia copiilor care
necesită timp şi cheltuieli importante;
• extinderea asigurărilor sociale, mai ales a sistemelor publice de pensii şi a
instituțiilor de îngrijire a persoanelor vârstnice dependente, care au redus
rolul copiilor în susținerea părinților la bătrâneţe.
• creşterea timpului liber, accesul la divertisment cât mai variat şi la mijloace
moderne de transport colectiv şi individual, dorința persoanelor adulte şi a
familiilor lor de a beneficia de aceste facilităţi.
• Evident că în societatea modernă rata fertilităţii este influențată şi de alţi
factori care țin de cultură, politică demografică sau religie, care ca şi cei
amintiți mai sus acţionează diferit de la o ţară la alta.
Asigurarea sustenabilităţii finanțelor publice, având în vedere îmbătrânirea
populaţiei, este o provocare cheie pentru factorii de decizie, iar primii pași care ar
trebui făcuți ar fi creşterea ratei de activitate şi a productivităţii muncii și reformarea
sistemelor de îngrijiri de lungă durată a persoanelor vârstnice concomitent cu
reformarea sistemelor publice de pensii şi de sănătate.
Totodată, este importantă şi viteza acestui proces, deoarece atunci când
ponderea vârstnicilor în total populaţie creşte într-o perioadă scurtă de timp, devine
dificil ca instituții abilitate să se adapteze în ritm rapid. Modificarea structurii pe grupe
mari de vârste, în sensul creşterii procentului populaţiei de 60 ani şi peste în total,
determinând scăderea ponderii celorlalte grupe de vârstă, tinde să creeze presiuni
sociale şi politice determinate de schimbarea modulului de alocare a resurselor în
societate, provocând conflicte între generaţii.
O scădere a ratei potenţiale de sprijin, implicit o rată de dependenţă
demografică crescută, indică că un număr în creştere de beneficiari ai sistemelor
publice de sănătate şi de pensii, va fi „suportat” de un număr tot mai mic de
contribuabili. Astfel, populaţia în vârstă de muncă va fi „împovărată” prin plata unor
taxe mai mari şi de contribuţii care să asigure pensionarilor un venit stabil şi suficient.
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Tabel nr. 58 - Indicele de înnoire a forței de muncă
Număr locuitori cu

Număr locuitori cu

vârsta cuprinsa între

vârsta cuprinsa între

15-29 ani

30-44 ani

2005

7.956

6.833

1,16

2009

6.749

7.784

0,86

Anul

Indicele de reînnoire a
forței de munca

Așa cum arată evoluția pe 5 ani, populația cu vârsta cuprinsa între 15-29 ani a
scăzut în timp ce populația cu vârsta cuprinsă între 30-44 ani a crescut constant.
În anul 2009 populația matură (30-44 ani) este înlocuită de un contingent
diminuat cu 14%. Ca efect, populația matură nu este înlocuită decât în proporție de
86%.
La nivel local, trebuie încurajată rămânerea în comune a segmentului de
populație cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, prin intervenții economico-sociale
adecvate. Intervenții viitoare în aceasta direcție vor stopa astfel tendința de
depopulare constatată în zona supusă analizei.
Rata de înlocuire a forței de muncă (= populația sub 15 ani raportată la o
treime din populația între 15 si 59 ani) la nivelul perioadei analizate este în scădere.
Tabel nr. 59 – Rata de înlocuire a forței de muncă

Anul

Total
populație

Număr de

Număr de

locuitori cu

locuitori cu

Număr

vârsta

vârsta

persoane

cuprinsa între

cuprinsa între

peste 60 ani

0-14 ani

15 - 59 ani

Rata de
înlocuire a
forței de
muncă

2005

33.618

5776

19.903

7.939

0,88

2009

33.562

5448

20.237

7.877

0,80

Așa cum arată datele, în viitor se prefigurează un deficit al forței de muncă la
nivelul zonei rurale supuse analizei deoarece rata de înlocuire a forței de muncă
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avea în anul 2005 o valoare de 880,6‰ ( 1.000 de persoane ce vor părăsi câmpul
muncii datorită vârstei vor fi înlocuite de aproximativ 880 de tineri).
În 2009 rata de înlocuire se afla în scădere fiind 807,6‰ ( 1.000 de persoane
ce vor părăsi câmpul muncii datorită vârstei vor fi înlocuite de aproximativ 807 de
tineri).
Raportul de dependență demografică = raportul între populația definită ca
dependentă (<15 si >65) si populația în vârstă de muncă (15-64).
Raportul de dependenţă exprimă numărul de persoane din contingentul inactiv
care revine unei persoane potenţial active.
Tabel nr. 60 – Raportul de dependență demografică

Anul

Număr
locuitori cu
vârsta
cuprinsa
între 0-14
ani

Ponderea
locuitorilor
cu vârsta
cuprinsa
între 0-14
ani în total
populație
%

Număr
locuitori
cu vârsta
peste 65
ani

Ponderea
locuitorilor
cu vârsta
peste 65 ani
în total
populație
%

Populația în
vârsta de
munca (
între 15 si
64 ani)

Rata de
dependență
demografică
%

Raportul de
dependență
demografică
‰

2005

5.776

17,18

6.249

18,59

21.593

28,94

556,89

2006

5.681

16,89

6.330

18,83

21.612

29,29

555,756

2007

5.640

16,73

6.343

18,63

21.712

29,21

551,90

2008

5.537

16,43

6.279

18,64

21.877

28,70

540,11

2009

5.448

16,23

6.199

18,47

21.915

28,29

531,46

La nivelul României, la 1 iulie 2008, rata de dependenţă a fost de 21,3%, iar pe
regiuni: Sud-Muntenia (24,3%), Sud-Vest (23,6%), Nord-Est (21,5%) Sud-Est
(21,1%), Vest (20,2), Centru (19,8%), Nord-Vest (19,6%), Bucureşti-Ilfov (19,3%).
Urmare a ponderilor tinerilor și vârstnicilor în totalul populației, valoarea
indicatorului dependenței demografice în 2009 (531,46‰) plasează mediul rural
analizat, într-o poziție nu prea favorabilă, comparativ cu regiunea sau cu țara.
Acest indicator este unul din cei mai importanţi folosiţi în evaluarea incidenței
financiare a procesului de îmbătrânire asupra sistemului de pensii.
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De menţionat că această rată de dependență demografică furnizează o
informație aproximativă privind gradul de împovărare al populaţiei active dintr-o
societate. Nu toată populaţia cu vârste între 15 – 64 ani este activă economic sau
toată populaţia cu vârstă de 65 ani şi peste este retrasă din activitate.
Concluzia este că presiunea socio-economică pe care o exercită populația din
afara vârstei de muncă asupra persoanelor care trebuie să producă efecte
economice, este mult crescută în comparație cu situația înregistrată la nivelul regiunii
și a țării.

Tabel nr. 61 - Evoluţia proiectată a populaţiei zonei periurbane Brăila între
2002 - 2025 în cele trei variante (total şi medii)
Rural

Urban

Total zona

Populatie 2002 (1 ianuarie)

51.879

538.306

590.185

Populatie 2010 (1 ianuarie)

53.420

512.518

565.938

Populatie prognozată în varianta optimistă
Anul 2020

53.971

472.506

526.476

Anul 2025

53.749

450.457

504.206

Populatie prognozată în varianta medie
Anul 2020

52.276

457.211

509.488

Anul 2025

51.082

427.431

478.513

Populatie prognozată în varianta pesimistă
Anul 2020

51.949

454.490

506.439

Anul 2025

50.561

423.284

473.846

Sursa: PARZ P Brăila – Etapa a IV – Dezvoltare Brăila Nord iunie 2011
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Evoluţia prognozată a populaţiei zonei periurbane Brăila în varianta optimistă
rural

urban

Total zona

700.000
600.000
500.000

590.185

538.306

565.938

526.476

512.518

504.206

472.506

400.000

450.457

300.000
200.000
51.879

53.420

53.971

53.749

Populatie 2002

Populatie 2010

Populatie 2020

Populatie 2025

100.000
0

Din analizele întreprinse se pare că proiecţia optimistă este cea care ar trebui
să fie luată în considerare ca fiind cea mai aproape de realitate. În cazul în care
proiectele propuse ar fi implementate treptat ar conduce la crearea de noi locuri de
muncă şi la o creştere a stabilirilor de domiciliu în special a populaţiei tinere şi adulte.
Gradul de ocupare a populației
Potrivit AJOFM rata şomajului, rata de activitate, rata de ocupare se calculează
doar la nivel judeţean, neputând fiind calculate la nivel de localitate. La nivel local
este posibilă calcularea ponderii numărului total al şomerilor înregistraţi în totalul
populației in vârstă de muncă, ponderea populației active si ponderea populației
ocupate.
Tabel nr. 62 - Populația activă

Total populație zona rurala
35.489

Total populație activă zona

Populația activă la / 1000 de

rurala

locuitori

13.716

386,49 ‰

Sursa: Recensământul Populației și Locuințelor 18 martie 2002

Pentru a creiona totuși un tablou specific prezentăm câteva evoluții recente la
nivel județean, cu specificația ca zona pescăreasca supusă analizei nu poate face
nota discordanta în evoluții față de cele inregistrate în mod constant la nivelul
județului.
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Structura şi ritmul de creştere economică s-au reflectat şi în evoluţia ocupării şi
a veniturilor salariale. În ultimii ani, Judeţul Brăila a avut constant rate de ocupare
sub nivelul celor din regiunea Sud – Est cât şi celor la nivel naţional, dar cu ponderi
ale salariaţilor în populaţia ocupată peste nivelul acestora. În anul 2004 rata de
ocupare era cu peste 8 pp sub media naţională (53,1% faţă de 61,3%). În timp
structura ocupaţională s-a schimbat, prin creşterea, între 2004 şi 2008, a ratei de
ocupare cu 3 pp şi prin creşterea ponderii salariaţilor în populaţia ocupată cu 3,6 pp.
Produsul intern brut al judeţului Brăila a crescut – în termeni reali – cu 6,7% faţă
de anul 2007 (locul 2 în regiune) fiind cu 0,4 pp sub media naţională (7,1%) şi cu 0,1
pp sub cea regională (6,8%). Creşterea produsului intern brut s-a bazat pe evoluţiile
pozitive din agricultură, construcţii şi servicii, industria având o contribuţie negativă.
Judeţul Brăila generează 10,5% din produsul intern brut din regiunea Sud - Est,
situându-se pe locul 5 în cadrul regiunii.
Nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor în judeţul Brăila a fost de 4.385
euro, judeţul Brăila ocupând locul 4 în cadrul Regiunii Sud – Est, iar într-un top
naţional al judeţelor se situează pe locul 31. Indicele de disparitate al produsului
intern brut pe locuitor din judeţul Brăila se situează la 68,9% din media naţională şi la
82% din cea regională.
Producţia industrială din judeţul Brăila a înregistrat, în anul 2008, o diminuare
de 0,9%, în timp ce volumul cifrei de afaceri din industrie a crescut cu 8,4%.
În anul 2008 s-a înregistrat o creştere de 3% la exportul de bunuri FOB şi de
6,2% la importul de bunuri CIF, rezultând un surplus al balanţei comerciale de 73,9
milioane euro. Judeţul Brăila are o contribuţie modestă în volumul comerţului exterior
al regiunii Sud – Est (reprezintă 6,7% din exporturile regiunii şi 4% din importuri. )
Din punct de vedere al resurselor de muncă, la nivelul anului 2008 judeţul
Brăila deținea poziţia a 5-a din cele 6 judeţe ale regiunii Sud – Est cu o pondere de
12,8% din totalul ocupării regiunii, în stagnare faţă de anii anteriori.
De asemenea populaţia ocupată a judeţului Brăila deține poziţia a 5-a cu
(12,5%) din totalul ocupării regiunii, nivel în uşoară creştere comparativ cu anii
anteriori.
Pe sectoare de activitate, se remarcă ponderea însemnată a persoanelor
ocupate în servicii (37,4% la 1 ianuarie 2008), de asemenea în creştere faţă de anii
anteriori.
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În anul 2008, numărul mediu de salariaţi din judeţul Brăila s-a majorat cu 1%,
iar în primele 6 luni din acest an s-a redus cu 2,6%, faţă de creşterea cu 2% în anul
2008 şi de reducerea de 3,4% în primele 6 luni pe ansamblul economiei.
Atât câştigul salarial mediu brut cât şi cel net au crescut cu circa 20% în primele
6 luni din 2009. Creşterea câştigurilor salariale din judeţul Brăila a fost peste media
naţională (13% pentru câştigul salarial mediu brut respectiv 12,7% pentru cel net).
În cadrul judeţului cea mai însemnată creştere a câştigului salarial mediu se
regăseşte în sectorul industrie, în construcţii şi în servicii (circa 20% atât pentru brut,
cât şi pentru câştigul net).
În anul 2008 rata şomajului înregistrat a fost de 4,4%, pe locul doi în cadrul
regiunii Sud – Est alături de alte două judeţe (Tulcea şi Vrancea).
La sfârşitul lunii iunie 2009 rata şomajului înregistrat a fost de 6%, judeţul
plasându-se pe locul 4 în cadrul regiunii.
Din analiza perioadei 2002 - 2008, se observă o creştere constantă a PIB
potenţial, pe fondul unei creşteri modeste a populaţiei ocupate şi a unei reduceri a
ratei şomajului mai pronunţate doar în ultima parte a intervalului, dar cu un pronunțat
caracter sezonier ( creșterile valorilor șomajului se înregistrează invariabil iarna, iar
scăderile, vara).
Tabel nr. 63 - Evoluţia PIB şi ocupării în judeţul Brăila
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2093.3

2598

3373

3618.5

4156

4808.2

5852.1

- crestere reala - %

7.2

0.6

12.4

-4.3

3.9

2.6

6.7

- milioane lei preturi 1999

834.0

839.0

943.0

902.5

937.6

962.0

1026.5

127.7

124.2

121.8

126.1

127.9

132.2

132.3

9.9%

8.5%

8.7%

6.8%

5.4%

3.9%

4.4%

PIB
- milioane lei, preturi
curente

Populația ocupata mii
persoane (la sfârşitul
perioadei)

Rata șomajului %*

Sursa:http://www.stpse.ro/atasamente/271_PRAO.pdf

134
Tabel nr. 64 - Evoluția resurselor de muncă în mii persoane – la 01 iulie
Indicator

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Resurse de muncă

20.768

20.520

20.798

21.060

21.076

20.971

11.388

11.403

11.434

10.632

11.634

11.627

9.380

9.117

9.364

10.428

9.442

9.344

Bărbați
(15 – 64 ani)
Femei
(15 – 59)

Sursa: Direcția regională de Statistică Brăila

Obiectivul principal urmărit în analiza dezvoltării resurselor de muncă este
evaluarea acestora și a proporției în care este utilizată resursa de muncă în diferite
ramuri și sectoare de activitate economico-socială.
Resursele de muncă - în mii persoane – la 01 iulie 2009
00

Bărbați

9.442

Femei

11.634

Tabel nr. 65 - Structura pe grupe de vârstă a populației rurale în 2009
Număr locuitori cu vârsta

Număr locuitori cu vârsta

Populația în vârsta de munca

cuprinsa între 0-14 ani

peste 65 ani

( între 15 si 64 ani)

5.448 (16,23%)

6.199 (18,47%)

21.915 (65,30%)
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Structura pe grupe mari de vârsta a populatiei zonei rurale 2009
0
5.448
0-14 ani
peste 65 ani

6.199

intre 15-64 ani

21.915

Tabel nr. 66 - Populația activa în agricultura

Anul

Populație activa în
agricultura
(inclusiv populația
ocupată în
agricultura de
subzistență

Ponderea populației ocupate în
agricultură
în totalul populației
(inclusiv agricultura de
subzistență)

Ponderea populației ocupate în
agricultură
în totalul populației în vârsta de
munca
(inclusiv agricultura de
subzistență)

2009

20.574

61,30 %

84,88%

Dependența de sectorul agricol, combinată cu rata mare de dependență
demografică (populația inactivă față de populația activă) și consecințele negative ale
acestora asupra sistemelor sociale (sistemul de sănătate, bugetului asigurărilor
sociale, sistemul de protecție sociala), vor avea un puternic impact negativ asupra
dezvoltării economice și vor contribui la decuplarea continuă de la creșterea
economică a zonei analizate, a cărei populație activă va avea și mai multe motive să
migreze spre marile centre urbane.
Tabel nr. 67 - Evoluția șomajului 2005 – 2010 în zona rurală
nr.persoane

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.207

1.226

889

761

985

1.115

Sursa: AJOFM Brăila

136
Coloană2
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tabel nr. 68 - Ponderea numărului de șomeri în total populație

Ponderea numărului de
Anul

Nr. de locuitori

Număr de șomeri

șomeri în total populație
‰

2005

33.618

1.207

35,9‰

2006

33.623

1.226

36,4‰

2007

33.695

889

26,3‰

2008

33.693

761

22,5‰

2009

33.562

985

29,3‰
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Ponderea populației în vârstă de muncă in total populație in
anul 2009

21.975
Nr. de locuitori
33562

Populatia in varsta
de munca

Structura populației - zona pescărească Brăila 2009
985;
3%

5.448;
16%

Număr de șomeri
Număr persoane 0-14 ani

21.975;
63%

6.199;
18%

Număr persoane peste 65
ani
Populatia in varsta de munca

Situația economică generală a zonei își găsește o primă reflectare în ponderile
persoanelor în afara vârstei de munca și a populației inactive.
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Tabel nr. 68 - Ponderea șomeri în populația în vârstă de muncă și ponderea șomajului
Ponderea
Anul

Număr de locuitori

Resurse de
muncă

numărului de
Număr de șomeri

șomeri în populația
în vârstă de muncă
‰

2005

33.618

20.768

1.207

58,1‰

2006

33.623

20.520

1.226

59,7‰

2007

33.695

20.798

889

42,7‰

2008

33.693

21.060

761

36,1‰

2009

33.562

21.076

985

46,7‰

Total populație activă zona

Șomeri zona rurala

rurala recensământ 2002

recensământ 2002

13.716

2.440

Ponderea șomajului%
17,8%

Diversificarea activităților economice
În ansamblul ocupaţiilor cunoscute de populaţia ce locuiește în Zona
pescărească a județului Brăila începând de la Berteștii de Jos (intrarea fluviului
Dunarea în județ) și până la Vădeni dar și extins în interiorul județului până la
Măxineni, pescuitul ocupa și încă mai ocupă un loc important datorită existenţei unei
dense reţele hidrografice ce a permis şi permite practicarea acestei ocupaţii încă de
timpuriu.
Slaba organizare a producătorilor, dificultatea procesatorilor de pește în
accesarea fondurilor publice sunt principalele elemente ce caracterizează în prezent
activitatea de pescuit din zona.
Dintotdeauna, pescuitul a fost considerat un domeniu vital pentru economie şi
mediu, sursele de apă şi resursele acestora contribuind într-o mare măsură la
realizarea creşterii economice şi la ocuparea forţei de munca prin activitățile de
pescuit, acvacultura, traficul comercial, comerț, transport, turism.
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Așa cum arată datele statistice INSSE, în ultimii opt ani, în România, activitățile
de pescuit și piscicultura au înregistrat valori sub 0,1%. La nivel județean, datele
statistice în ceea ce privește pescuitul și piscicultura semnalează un sector piscicol
aflat în declin de mai bine de 16 ani și riscă să dispară din statistici acest nivel de
agregare.
Potenţialul de dezvoltare al zonei pescărești există, datorita tradiţiei în activități
specifice pescuitului, existenţei infrastructurilor de baza, a unor relaţii economice cu
zonele mai dezvoltate, şi nu în ultimul rând, existenţei forţei de munca aptă să se
califice în meserii noi, cerute de profilul investițiilor atrase.
Având în vedere ca zona pescărească a județului Brăila concentrează toate
localitățile riverane Dunării, evoluția activităților cu specific pescăresc ce apare în
statistici la nivel județean reprezintă de fapt declinului sectorului piscicol aferent zonei
pescărești. Datorita scăderii permanente a activității în acest sector, statistice ÎNSSE
nu mai evidențiază evoluții în sectorul piscicol încă din anul 2003.
De asemenea, se cunoaşte că amplasarea unei învestiţii mari într-o anumită
zonă, atrage după sine învestiţii mai mici în tot arealul şi determină crearea de
legături economice între localitățile aparținând aceleaşi zone.
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Se va putea astfel creiona o nouă „biografie” a zonei şi implicit crearea de noi
locuri de muncă, diversificarea activităților economice în zonă şi în final creşterea
contribuţiei municipiului la formarea Produsului Intern Brut la nivel judeţean, regional
şi naţional.
Zonele industriale ale municipiului Brăila, sunt situate într-un areal geografic
favorabil din punct de vedere al apropierii de căile de comunicaţii şi locuințe.
Refacerea acestor zone industriale favorizează nu numai protecţia mediului, dar
reprezintă în acelaşi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor învestiţii, deoarece
acestea dispun de o infrastructură care trebuie îmbunătățita şi nu total construită.
Imaginea actuală a zonei are un impact negativ asupra deciziei potenţialilor
investitori de a se localiza şi a-şi dezvolta propriile afaceri.
În contextul strategiei Europa 2020 este necesar să se investească în scopul
creşterii competitivității acestei zone, în valorificarea resurselor şi a forţei de munca
locale, precum şi în comercializarea produselor obținute. Reflectarea investiției se va
observa în cele din urmă, în crearea de locuri de muncă, introducerea în circuitul
economic a unor zone încă în declin şi scoaterea din izolare a acestora.
Concluzia este că tot potențialul de creștere economică care se datorează
existentei Dunării și întregii rețele hidrografice, este insuficient exploatat.

141

Tabel nr. 69 - Structura populației ocupate pe activități ale economiei naționale
- mii persoaneJudeţul Brăila

2002

2003

2004

2005

Total economie

127.70

124.20

121.80

126.10

127.9

132.2

48.70

46.30

42.20

42.60

40.0

39.3

0.10

0.10

0.10

0.10

0

0

37.10

33.50

36.10

34.7

34.5

33.6

1.6

1.5

2.3

1.4

1.1

0.8

32.7

29.7

31.4

30.4

31.1

30.4

- Energie electrică şi termică, gaze şi apă

2.8

2.3

2.4

2.9

2.3

2.4

Construcţii

5.8

6.2

6.9

7.1

8.3

9.9

Servicii

36

38.1

36.5

41.7

45.1

49.4

Comerţ

8.7

9.9

9.6

13.4

14.6

17.2

Hoteluri şi restaurante

1.1

1.1

1.1

1.3

1.5

1.7

Transport,depozitare şi comunicaţii

4.8

5.1

4.8

5.2

5.4

5.7

Intermedieri financiare

0.8

0.8

1.1

1.1

1

1.2

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

4.1

5.1

4.5

4.1

5

5.5

Administrație publică şi apărare

1.8

1.7

1.7

2.2

2.4

3.2

Învăţământ

5.8

5.7

5.8

5.7

5.9

6.1

Sănătate şi asistenţă socială

6.6

6.6

5.6

6.0

6.2

6.2

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

2.3

2.1

2.3

2.7

3.1

2.6

Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie - total -

2006

2007

din care:
- Industrie extractivă
- Industrie prelucrătoare

din care:

Sursa: ÎNS Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului
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Tabel nr. 70 - Evoluţia ponderilor populaţiei ocupate civile pe activităţi ale
economiei naţionale (%)
Judeţul Brăila

2002

2003

2004

2005

2006

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

38.14%

37.28%

34.65%

33.78%

31.27%

0.08%

0.08%

0.08%

0.08%

0.00%

Industrie - total -

29.05%

26.97%

29.64%

27.52%

26.97%

din care:
- Industrie extractivă

1.25%

1.21%

1.89%

1.11%

0.86%

- Industrie prelucrătoare

25.61%

23.91%

25.78%

24.11%

24.32%

2.19%

1.85%

1.97%

2.30%

1.80%

1.82%

4.54%

4.99%

5.67%

5.63%

6.49%

28.19%

30.68%

29.97%

33.07%

35.26%

7.49%
37.37
%

Comerţ

6.81%

7.97%

7.88%

10.63%

11.42%

Hoteluri şi restaurante
Transport,depozitare şi
comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare şi alte
servicii
Administrație publică şi
apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

0.86%

0.89%

0.90%

1.03%

1.17%

13.01
%
1.29%

3.76%

4.11%

3.94%

4.12%

4.22%

4.31%

0.63%

0.64%

0.90%

0.87%

0.78%

0.91%

3.21%

4.11%

3.69%

3.25%

3.91%

4.16%

1.41%

1.37%

1.40%

1.74%

1.88%

2.42%

4.54%
5.17%

4.59%
5.31%

4.76%
4.60%

4.52%
4.76%

4.61%
4.85%

4.61%
4.69%

Celelalte
activităţi
economiei naţionale

1.80%

1.69%

1.89%

2.14%

2.42%

1.97%

Total economie
Agricultură, vânătoare şi
silvicultură
Pescuit şi piscicultură

- Energie electrică şi termică,
gaze şi apă
Construcţii
Servicii
din care:

ale

Sursa: ÎNS Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului

2007
100.0
0%
29.73
%
0.00%
25.42
%
0.61%
23.00
%
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Tabel nr. 71 – Număr mediu al salariaților, pe activități ale economiei naționale
BRĂILA

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

107737

72771

74052

72535

72352

68826

72478

73469

76612

21287

6569

6642

6107

5328

4677

4341

4127

3857

150

5

95

116

103

46

9

27

16

Industrie

40217

28852

31075

33757

31750

32610

31471

30071

29804

Construcții

7920

5874

4707

3943

4760

4625

4429

4588

5029

Comerț

8191

8401

9014

5676

6538

6022

9816

10872

11489

1808

1451

601

1048

987

832

1017

1293

1347

9173

4742

4841

4550

4657

4094

4061

4151

4363

978

1084

892

843

812

801

841

870

1037

1514

1511

1824

2607

3102

2397

2624

2964

3499

2059

1719

1716

1752

1758

1687

2108

2235

3141

Total
economie
Agricultura
vânătoare si
Silvicultura
Pescuit si
piscicultura

Hoteluri si
restaurante
Transport,
depozitare și
comunicații
Intermedieri
financiare
Tranzacții
imobiliare si
alte servicii
Administrație
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publică și
apărare
Învățământ

6426

6016

5935

5793

5843

5477

5231

5675

5824

6363

5234

5181

5076

5365

4270

4943

5032

5549

1651

1313

1529

1267

1349

1288

1587

1564

1657

Sănătate si
asistenta
sociala
Celelalte
activități ale
economiei
naționale
Sursa: www.insse.ro, Cercetarea statistica privind costul forţei de munca.
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Număr mediu al salariaților, pe activități ale economiei naționale
100%
90%
80%
70%

7920 5874 4707 3943
4760 4625 4429 4588
5029
4021728852
31075 33757 31750
32610 31471 30071 29804
150
5
21287 6569
95 116
6642
103
6107 5328 46 4341
9
27 3857
16
4127
4677

60%
50%
40%
30% 107737727717405272535
72352 68826
72478 73469 76612
20%
10%
0%

Constructii
Industrie
Pescuit si piscicultura
Agricultura, vanatoare
si silvicultura

1995 2000
2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007

Tabel nr. 72 - Numărul mediu al muncitorilor, pe activități ale economiei naționale
în 2007
Brăila
Total economie

43268

Agricultura vânătoare si Silvicultura

2830

Pescuit si piscicultura

15

Industrie

25218

Construcții

4018

Comerț

3304

Hoteluri si restaurante

601

Transport, depozitare si comunicații

3690

Intermedieri financiare

34

Tranzacții imobiliare si alte servicii

1370

Administrație publica și apărare

226

Învățământ

754

Sănătate și asistență socială

348

Celelalte activități ale economiei naționale

860

Sursa: INS , Anuarul statistic al României Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă
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Numărul mediu al muncitorilor, pe activități ale economiei naționale,
anul 2007

30000

25218

25000
20000
15000
10000
5000

2830

0

4018
15

Agricultura, vanatoare Pescuit si piscicultura
si silvicultura

Industrie

Constructii

Piaţa muncii din județul Brăila a suferit profunde transformări generate de
reformele economice din ultimele aproape două decenii, cu influențe directe asupra
calităţii factorului uman.
Creşterea competitivității şi atractivității zonei prin dezvoltarea resurselor umane
şi îmbunătățirea condiţiilor de viaţă ale populaţie reprezintă soluții viabile pentru
contracararea efectelor migrației și totodată sunt în deplin acord cu obiectivele
generale şi specifice formulate Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 și Strategia de Dezvoltare Regionala a Regiunii de
Dezvoltare Sud Est pentru perioada 2007-2013.
În zonele rurale din România progresul în ceea ce priveşte venitul şi
dezvoltarea socială este încă unul nesemnificativ. Reorganizarea companiilor de stat
pare a fi un proces încă nefinalizat, în timp ce numărul companiilor private ce apar în
zonele rurale este încă scăzut.
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Tabel nr. 73 - Structura populaţiei adulte, după nivelul de instruire, recensămîntele
din 1992 şi 2002
–%–

Grupa de vârstă

Nivelul de instruire

– ani –

postliceal şi de
maiştri

superior

secundar

primar

1992

2002

1992

2002

1992

2002

1992

2002

Total

5,5

7,7

2,1

3,2

67,8

69,8

19,7

14,9

15–19

–

–

–

–

92,5

83,5

6,0

13,2

20–24

1,2

4,1

0,3

2,6

95,2

84,2

1,9

6,0

25–29

8,2

12,7

0,6

3,8

87,4

77,9

2,3

3,6

30–34

9,7

10,0

1,3

2,4

83,9

83,8

3,7

2,4

35–39

9,8

10,5

4,1

2,0

79,4

83,2

5,3

2,7

40–44

9,7

10,6

6,4

2,4

73,0

81,2

9,5

4,1

45–49

8,1

10,6

5,0

5,4

59,2

76,6

25,8

5,8

50–54

5,6

10,4

3,9

7,6

51,6

70,0

34,8

10,1

55–59

4,5

8,7

2,3

6,0

44,7

56,0

40,9

26,3

60–64

4,6

6,1

1,2

4,7

45,3

48,7

40,5

34,7

65 ani şi
peste*

7,0

4,6

1,2

1,7

59,8

39,3

51,8

40,4

Social
Cunoașterea infrastructurii sociale rurale și a fenomenelor specifice impune
utilizarea următoarelor subcriterii: sănătate, învățământ, comunicaţiile si mortalitate
infantilă.
Sănătatea - Este un indicator relevant pentru aprecierea cantitativă a
infrastructurii medicale exprimând accesibilitatea populaţiei rurale la asistenţă
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medicală calificată. Aspectul calitativ al infrastructurii medicale nu este surprins de
acest indicator, existând o pondere însemnată a medicilor care nu au rezidenţă în
comune şi care nu pot asigura continuitatea actului medical.
Media națională privind numărul de locuitori la un medic este de 565 locuitori /
medic, media urbană este de 378 locuitori / medic, iar media rurală este de 1426
locuitori / medic. La nivelul zonei analizate revin în medie 2097 locuitori la 1 medic în
zona rurală. Astfel, in zona rurală supusă analizei, populaţia ce revine unui medic
depăşeşte de aproape 4 ori populaţia ce revine unui medic la nivel naţional şi de
peste 5,5 ori valoarea pentru mediul urban.
Tabel nr. 74 - Speranţa de viaţă la naştere (exprimată în ani)
Ani

1980

1985

1990

1995

2000

2005

România

69,6

69,6

69,4

69,4

70,5

72

Maximum
mondial

76,6

77,8

79

80

81

82,4

2007
72,5

82,7

Sursa: INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE - http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-1-2-2010/03.pdf

Învățământ
Pentru subcriteriul învăţământului

s-a

utilizat

indicatorul gradul

de

complexitate al învăţământului, indicator structurat pe trei subcategorii, care
surprind prezenţa sau absenţa infrastructurii necesare pentru desfăşurarea
procesului educaţional. Sursa datelor a fost fişa localităţii pentru perioada 2005 –
2009, elaborată de CNS.
Categoriile în care se grupează valoarea indicatorului sunt rezultate în urma
unei ierarhizări a unităţilor de învăţământ pe niveluri:
• a scăzut, caracterizat prin prezenţa scăzută a unităţilor de învăţământ de
tipul grădiniţelor, şcolilor primare şi gimnaziale;
• b mediu, caracterizat prin prezenţa în plus a şcolilor profesionale;
• c înalt, caracterizat prin prezenţa liceelor sau a unor şcoli postliceale.
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Caracteristic pentru mediul rural este predominanţa şcolilor primare şi
gimnaziale, reprezentând aproape 80% din totalul unităţilor de învăţământ din mediul
rural. Şcolile de arte și meserii reprezintă 10,5% iar cele liceale 2,6%.

Tabel nr. 75 - Număr elevi / cadru didactic
Număr elevi
Număr cadre didactice

2004

Număr elevi / cadru didactic

2009

2004

2009

Învățământul preșcolar

1.083

1.156

21,66

19,26

Învățământul primar

1.758

1.464

16,74

15,09

Învățământul gimnazial

1.624

1.547

9,66

10,38

261

108

20,00

12,00

64

115

4,00

6,05

Învățământul profesional
Învățământul liceal

Numărul elevilor/studenţilor ce revine la un cadru didactic a avut în perioada de
referinţă o evoluţie constantă în cazul tuturor nivelurilor de şcolarizare. Ca şi în anii
precedenţi, învăţământul gimnazial și liceal înregistrează cele mai scăzute valori ale
acestui indicator, în cazul mediului rural.
Deşi tendinţa generală este de reducere a populaţiei, evoluţiile demografice se
reflectă în mod diferit la nivelul segmentelor de populaţie şcolară cuprinse în diferitele
niveluri de învăţământ, date fiind şi ratele diferite de cuprindere specifice, pe vârste,
sau pe ansamblul grupelor de vârstă corespunzătoare respectivelor niveluri de
educaţie.
Astfel, în învăţământul preşcolar, se constată o creştere ușoară a efectivelor de
copii, consecinţă a creşterii ratei de participare la acest nivel de educaţie.
Cele mai afectate de tendinţele demografice negative sunt efectivele de elevi
din învăţământul gimnazial, profesional si liceal din mediul rural.
Gradul de participare a populației școlare la nivelul învăţământului liceal şi
profesional este urmare a scăderii cererii de educaţie pentru aceste filiere de
formare, chiar și în contextul prelungirii duratei învăţământului obligatoriu la 10 ani,
Există mari deosebiri în ceea ce priveşte evoluţia efectivelor de elevi din cele
două medii de rezidenţă.
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Educația
Rata de alfabetizare a populaţiei de vârstă peste 15 ani era de 97,6% în anul
2007, iar România ocupa poziţia 54 în lume la egalitate cu Argentina, dar ţările din
fruntea clasamentului IDU, şi nu numai ele, aveau rata de alfabetizare de 100%. Pe
de altă parte, rata cuprinderii şcolare a populaţiei de vârstă corespunzătoare
învăţământului primar-gimnazial, liceal şi universitar a fost de 79,2% la nivelul anului
2007, poziţia 56 în lume.
Tabel nr. 76 - Gradul de cuprindere şcolară a populaţiei de vârstă corespunzătoare
şcolii generale, liceului şi universităţii (%)

România

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2007

77,5

74,6

66,4

64,9

68,3

77,0

79,2

Gradul de cuprindere şcolară în România s-a îmbunătăţit după o diminuare
importantă, totuşi valorile sunt mult inferioare altor ţări cum sunt: Cuba, Danemarca,
Australia, Noua Zeelandă, etc., care au atins 100%, ţinându-se seama de faptul că
revin în învăţământ persoane care au depăşit vârsta standard luată în considerare,
respectiv 24 de ani.
Ar mai fi de precizat şi faptul că valorile sporite ale cuprinderii şcolare din ultima
decadă au avut loc în condiţiile diminuării efectivelor populaţiei de vârstă
corespunzătoare, ca urmare a diminuării natalităţii, începând cu 1990. Astfel că, în
fapt, numărul populaţiei şcolare a scăzut în România, de la 5,6 mil., în anul
1990, la 4,4 mil., în 2007.
Aportul principal la creşterea gradului de cuprindere şcolară l-a avut
învăţământul superior, ale cărui efective au sporit de la 186.000, în 1990/1991 la
907.000, în 2007/2008.
România ocupă o poziţie sub potenţialul pe care îl are, iar dintre indicatorii
analizaţi gradul de cuprindere şcolară este cel mai sensibil la politicile publice.
Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional evidenţiază un
procent ridicat de elevi care nu continuă studiile după clasa a VIII-a. Gradul de
cuprindere în educaţie în judeţ se situează sub cele calculate la nivel naţional,
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pentru toate grupele de vârstă, cu excepţia grupei de vârstă preşcolară – cu decalaje
mari pe medii rezidenţiale.
Concluziile privind rata netă şi gradul de cuprindere în educaţie conduc la
recomandarea adoptării unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii
din mediul rural.
Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este relativ redus în
judeţ. Se constată dificultăţi în acoperirea cu titulari şi cu cadre didactice calificate
în special în mediul rural.
Există o largă recunoaștere a faptului că educația reprezintă un factor strategic
pentru o dezvoltare durabilă prin contribuția sa esențială la dezvoltarea capitalului
uman. Educația trebuie privită ca un concept larg și cuprinzător, care abordează și
tematici interconectate, referitoare la mediu, la dezvoltarea economică și asigurarea
coeziunii sociale. Raportarea la gama extinsă și diversificată de teme care se
asociază principiilor dezvoltării durabile a regiunii Dunării necesită o abordare inter- si
trans-disciplinară, în formule educaționale integrate și complementare care să țină
seama totodată de specificitatea condițiilor naționale, regionale și locale, ca și de
contextul global.
În domeniile educației și cercetării trebuie respectate prevederile Programului
de guvernare 2009-2012, ale Programului Național de Reformă, documentele
strategice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sporturilor, măsurile
anuale propuse în analiza Stării sistemului național de învățământ, precum și
angajamentele deja asumate față de UE. Prioritățile privind sectorul educațional în
zona pescărească se regăsesc în prioritățile sistemului educațional național:
realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant; transformarea
educației timpurii în bun public, garantarea egalității de șanse la accesul la educație;
educația continuă în vederea obținerii unor calificări noi, a extinderii specializării și
perfecționării.
Dominanța activităţilor agricole, promovarea altor tipuri de activităţi care nu
solicită un nivel ridicat de pregătire, şi mai ales atracţia centrelor urbane din
apropiere pentru forţa de muncă calificată – sunt elementele care au perpetuat
gradul redus de pregătire profesională. Principala disfuncţionalitate privind modul de
ocupare a forţei de muncă o constituie faptul că persistă indicele redus de
atractivitate al mediului economic şi al facilităţilor sociale. De aici, migrarea populaţiei
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către centrele urbane învecinate în legătură directă cu oferta slabă de locuri de
muncă a agenţilor economici din comună.
Grad mediu de complexitate a învățământului
Dominanța activităţilor agricole, promovarea altor tipuri de activităţi care nu
solicită un nivel ridicat de pregătire, şi mai ales atracţia centrelor urbane din
apropiere pentru forţa de muncă calificată – sunt elementele care au perpetuat
gradul redus de pregătire profesională. Principala disfuncţionalitate privind modul de
ocupare a forţei de muncă o constituie faptul că persistă indicele redus de
atractivitate al mediului economic şi al facilităţilor sociale. De aici, migrarea populaţiei
către centrele urbane învecinate în legătură directă cu oferta slabă de locuri de
muncă a agenţilor economici din comună.
Conform datelor statistice cuprinse in fișele localităților se observa gradul foarte
scăzut de accesibilitate comunicaţională din mediul rural.
Mortalitatea infantilă este un indicator sintetic al caracteristicilor economice,
sociale, culturale şi tradiţionale ale unei zone, cuantificând efectul unor cauze
multiple, cum ar fi: calitatea locuirii, nivelul de instruire a populaţiei, condiţiile igienicosanitare, cunoştinţe de puericultură.
Deosebirile dintre modul de viaţă în rural şi urban se reflectă în următorul tabel:

Tabel nr. 77 - Discrepanţa dintre nivelul mortalităţii infantile în cele două medii.
MINIM

MAXIM

RURAL

21,7‰

62,5‰

URBAN

7,85‰

16,9‰

• Nivelul mortalităţii infantile este cu 13,8 - 45,6% mai mare în rural decât în
urban în intervalul 2004 – 2009.
• Tipologia

comunelor,

din

perspectiva

stării

sociale,

semnalează

o

predominanţă de comunități rurale cu stare socială deficitară, ce cuprind
comune cu stare satisfăcătoare şi comune cu stare slabă;
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• Sinteza indicatorilor a permis ierarhizarea zonei în funcție de nivelul de
dezvoltare și în funcţie de predominanţa factorilor care favorizează
dezvoltarea endogenă, fapt ce va

permite o mai bună planificare a

intervențiilor viitoare.
• Astfel, zona pescărească supusă analizei este o zonă în care predomină
factori restrictivi ai dezvoltării, ele necesitând sprijin şi intervenţii urgente
pentru evitarea deteriorării ireversibile. Aceste zone se caracterizează, în
genere, printr-un potenţial predominant agricol şi o lipsă de diversificare a
activităţilor economice, ceea ce determină o dependenţă excesivă faţă de
agricultură. Activităţile agricole au o eficienţă foarte scăzută din cauza
numărului mic de exploataţii viabile, slabei reprezentări a sectorului
zootehnic, a modului defectuos de exploatare a terenurilor şi de valorificare a
fondurilor agricole.
• În această zonă, se semnalează şi alte aspecte negative referitoare la
infrastructura socială, echiparea tehnico-edilitară, accesibilitatea la reţeaua
rutieră şi feroviară majoră.
• De asemenea zonei pescărești a județului Brăila îi sunt caracteristici factorii
favorizanţi ai dezvoltării. Acestă zonă poate deveni, prin eforturi susținute,
forţă de antrenare a dezvoltării rurale regionale. Caracteristicile principale ale
acesteizone constau în prezenţa unei game relativ largi de resurse naturale,
adică resurse agricole, forestiere, minerale şi elemente valoroase de cadru
natural, care pot conduce la dezvoltarea unor activităţi economice
diversificate, la creşterea ponderii populaţiei active calificate şi a ofertei de
locuri de muncă.
• În principiu, se poate spune, pe baza cumulării indicatorilor stării satului
românesc, că aceştia prezintă, la începutul celui de al treilea mileniu, unul din
cele mai scăzute niveluri de dezvoltare a ruralului din Europa.

2.2.2 Context Economic
Starea economică a teritoriului vizat de Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila se
găseşte în relaţie directă cu resursele naturale existente şi cu potenţialul tuturor
sectoarelor de activitate dar și cu potențialul capacităţii profesionale a populaţiei
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active. Principalele sectoare ce descriu starea economică sunt reprezentate de
agricultură, industrie, comerț și servicii.
Pentru a putea face o analiză concludentă a stării economice, am ales să
grupăm datele statistice pe zona rurală și zona urbană deoarece sectorul agricol este
preponderent în zona rurală în timp ce în mediul urban sectoarele industrial, al
serviciilor și comerțului sunt mai dezvoltate iar datele integrale din zona rurală nu pot
fi comparate cu datele parțiale aferente zonei de municipiu.
II. Analiza economică pentru mediul rural:
Activități și potențial agricol
Teritoriul vizat dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru
dezvoltarea agriculturii ca funcție economică de bază.
Din suprafață totală agricolă din mediul rural de 135.044 ha, 128.682 ha este
teren arabil, 161ha livezi și pepiniere pomicole, 844 vii și pepiniere viticole și 5.357
ha pășuni. Agricultura Zonei Pescărești a județului Brăila este recunoscută prin
rezultatele obţinute de pe terenurile arabile. Principalele produse sunt: grâu, secară,
orz, orzoaică, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, fructe, struguri.
Și zootehnia, este bine reprezentata în unele comune, de sectoarele de
creşterea a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor şi păsărilor pentru carne şi ouă.
Dominanța activităților agricole se datoreaza faptului ca cea mai mare parte din
teritoriu se află în mediul rural ( 99,39 %) și cea mai mare parte din acesta este teren
agricol (73,55%) dar o importanță mare o are impactului favorabil al proprietății
particulare asupra pământului. Cu toate acestea, în zona rurală se practică pe scară
larga agricultura de subzistență. Un alt inconvenient ar fi fragmentarea proprietății și
greutatea cu care se realizează cooperarea între asociațiile de proprietari care sunt
constituite la dimensiuni care nu sunt în măsură să măreasca eficiența și
productivitatea.
Structura fondului funciar este constituită din totalitatea terenurilor cuprinse în
unitatea

administrativ-teritorială

vizată

de

Asociația

Grupul

Local

pentru

Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila și, după
Direcția Regională de Statistică, se prezintă astfel:
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Tabel nr. 78 - Structura fondului funciar în mediul rural în anul 2009
Categoria
Teren arabil

Pondere în

Pondere în

suprafața

suprafața

agricolă %

teritoriului %

Suprafața (ha)
128.682

95,29

69,58

Livezi și pepiniere pomicole

161

0,12

0,09

Vii și pepiniere viticole

844

0,62

0,46

Pașuni

5.357

3,97

2,90

Fanețe

-

-

-

135.044

100

73,02

Total agricol

Sursa: Date furnizate de catre Unitatile Administrativ-Teritoriale din județul Brăila – Fișa localității

Structura culturilor în terenul arabil
În mediul rural, cele mai mari suprafețe agricole se află la Frecăței 35.874 ha,
reprezentând 26,56% din totalul suprafeței agricole, urmată îndeaproape de comuna
Mărașu cu 31.294 ha, reprezentând 23,17% din total suprafață agricolă. Cele două
comune se află pe primele locuri în privința reprezentării terenului arabil, Frecăței
având 35.610 ha, respectiv 27,67% din total teren arabil iar Mărașu 31.030 ha,
reprezentând 24,11% din total teren arabil.
Terenurile cultivate cu vii sunt destul de reduse ca suprafață și se regasesc pe
teritoriul comunelor Gropeni (181 ha, reprezentând 21,45% din total) și Măxineni (147
ha, reprezentând 17,4% din totalul terenurilor viticole).
Terenurile cultivate cu livezi se regăsesc pe suprafețe foarte mici, pe teritoriul
comunelor Siliștea (65 ha, reprezentând 40,3% din total), Chiscani (48 ha,
reprezentând 29,8% din total), Berteștii de Jos ( 38 ha, reprezentând 23,6% din total
teren cu livezi).
Terenurile cultivate cu pașuni se regasesc pe teritoriul comunelor Măxineni
(1.314 ha, reprezentănd 24,5% din total) și Stăncuța (1.308 ha, reprezentând 24,42%
din total).
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Tabel nr. 79 - Teren agricol / locuitor la sfârșitul anului 2009
Localitate

Teren agricol
-ha-

Nr. locuitor /
comuna

Suprafața agricolă
/ locuitor -ha-

Berteștii de Jos

6.126

3.127

1,96

Chiscani

5.299

5.709

0,93

Frecăței

35.874

1.552

23,11

Gropeni

7.185

3.359

2,14

Mărașu

31.294

3.126

10,01

Măxineni

10.220

3.491

2,93

Siliștea

10.168

1.854

5,48

Stăncuța

13.136

3.627

3,62

Tichilești

3.828

3.806

1,01

11.914

3.911

3,05

Vădeni

Raportat la numărul de locuitori, media terenului agricol / locuitor este de 5,42
ha dar în timp ce la Mărașu există o suprafață mare de teren agricol raportată la o
populație mare, la Frecăței există o suprafață agricolă mare dar ea este raportată la o
populație mică ( cu o densitate de 3,61 locuitori /km2).
Producția și productivitatea evaluează ceea ce s-a produs în sectorul primar și
pe baza lor se poate diagnostica poziția și direcția acestui sector economic, marcat
de numeroase transformări în perioada contemporană.
Fărâmițarea terenurilor agricole a afectat foarte mult productivitatea terenurilor.
Impulsionarea prin oferirea unui sprijin financiar sau consultativ asociațiilor de
proprietari ar putea crea premisele reconfigurării fondului funciar și exploatarea
profitabilă a resurselor.
Totodată apariția unor unități de producție competitive ar spori numărul
angajaților din sectorul primar de activitate și situația locurilor de muncă din spațiul
rural s-ar îmbunătăți.
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Tabel nr. 80 - Producția cerealieră la sfârșitul anului 2009

Grau
Nr.
crt.

Unitatea
Administr
ativ
Teritoriala
Berteștii de

Supraf.
(ha)

Orz-orzoaica

Prod.
Totala

Prod.
Medie

(to)

ha (kg)

Supraf.
(ha)

Porumb

Prod.
Totala

Prod.
Medie

(to)

ha (kg)

Supraf.
(ha)

Rapita

Floarea-soarelui

Prod.
Totala

Prod.
Medie

Supra
f

Prod.
Totala

Prod.
Medie

(to)

ha (kg)

(ha)

(to)

ha (kg)

Supraf.
(ha)

Prod.
Totala

Prod.
Medie

(to)

ha (kg)

234

515

2.200

30

57

1.900

899

2.877

3.200

27

30

1.100

510

908

1.780

Chiscani

1.070

3.627

3.390

532

1.521

2.860

1.012

6.547

6.470

408

706

1.730

953

2.087

2.190

Frecăței

1.037

5.185

5.000

1.170

5.616

4.800

62

372

6.000

56

151

2.700

680

1.768

2.600

Gropeni

1.400

4.900

3.500

410

3.000

1.230

1.129

5.080

4.500

490

980

2.000

1.080

1.620

1.500

5.

Mărașu

10.635

49.984

4.700

3.203

92.887

2.900

3.694

23.641

6.400

4.954

5.944

1.200

1.962

5.193

2.650

6.

Măxineni

1.921

4.380

2.280

1.827

3.380

1.850

1.059

4.871

4.600

231

362

1.570

995

1.890

1.900

7.

Siliștea

1.850

5.550

3.000

1.050

1.800

1.800

1.150

6.900

6.000

950

950

1.000

1.250

2.500

2.000

8.

Stăncuța

900

1.665

1.850

280

756

2.700

1.400

3.220

2.300

240

264

1.100

1.570

1.805

1.150

9.

Tichilești

980

3.332

3.400

580

1.711

2.950

520

3.744

7.200

310

573

1.850

575

1.276

2.220

10

Vădeni

2.485

5.964

2.400

965

4.053

4.200

760

3.420

4.500

340

510

1.500

1.448

3.185

2.200

22.512

85.102

3.172

10.047

114.781

2.719

11.685

60.672

5.117

8.006

10.470

1.575

11.023

22.232

2.019

Jos

TOTAL

Sursa: Date furnizate de catre Unitatile Administrativ-Teritoriale din judetul Braila la sfârșitul anului 2009
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Comuna care înregistrează cele mai mari producții cerealiere la sfârșitul
anului 2009 ( grâu, orz-orzoaică, porumb, rapiță și floarea soarelui ) este Mărașu
datorită suprafeței agricole mari de 31. 294 ha. La celălalt pol se află comuna
Frecăței, cu o suprafață agricolă de 35. 874 ha (cea mai mare suprafață agricolă
dintre toate comunele) dar cu producții mici, chiar cele mai mici la cultura de
porumb (0,61% din totalul producției). O explicație a acestei situații este faptul că,
raportat la numărul de locuitori, suprafața agricolă a comunei Frecăței este foarte
mare, comuna fiind cea mai depopulată dintre toate comunele aflate în teritoriul
vizat.
În zona vizată producțiile agricole sunt semnificative, datorită numărului mare
de persoane active în agricultură, incluzând aici, pe lângă persoanele salariate și
pe cele care practică agricultura de subzistență, cuprinse ca vârstă în intervalul
15-80 de ani (rezultând că 84,88% din totalul populației active din mediul rural este
ocupată în sectorul primar).
Atât poziționarea geografică a zonei analizate cât și condițiile climatice și
hidrografice sunt favorabile dezvoltării unei agriculturi performante. Fertilitatea
deosebit de ridicată a terenurilor agricole și existenţa terenurilor arabile de calitate
superioară (clasele I, II şi III de calitate) sunt favorabile dezvoltării sectorului
agricol vegetal și în special al agriculturii ecologice. Trebuie avut în vedere faptul
că managementul inadecvat și aplicarea unor tehnici specifice agriculturii de
subzistență ar putea afecta calitatea acestora.
În unele comune din zonă există amenajări de îmbunătăţiri funciare: irigaţii,
desecări, combaterea eroziunii solului însă acestea nu sunt suficiente, existând
zone în care sistemul de irigații trebuie extins.
Potențialul de dezvoltare al zonei este reprezentat de posibilitatea utilizării
cerealelor în zootehnie şi/sau în producţia de biocombustibili, de posibilitatea
valorificării superioare a potenţialului viticol şi pomicol prin organizarea mai
eficientă a producătorilor, prin redresarea culturii orezului, ţinând cont că Brăila a
fost judeţul cu cea mai mare suprafaţă amenajată pentru această cultură.

Și

reorientarea spre cultura tutunului, care se apreciază că este o cultură rentabilă
este o soluție viabilă.
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Zona supusă analizei are o structura a fondului funciar favorabila dezvoltarii
sectorului agricol, datorita ponderii ridicate a terenurilor agricole 73,55% din
suprafaţa totala. În aceste condiţii menţinerea calitaţii solurilor la un nivel ridicat
este determinantă pentru economia judeţului. Pentru protecţia, refacerea şi
sporirea potenţialului agricol se are în vedere încurajarea pluriactivitaţii în
agricultura, prin crearea unor oportunitaţi de diversificarea a activitaţilor economice
în mod special în comunele care au în prezent un profil ocupaţional mixt (Măraşu,
Siliştea, Măxineni, etc.);
Măsurile de sprijinire este necesar sa se îndrepte deopotrivă spre lansarea
economica a localitaţilor cu performanţe, dar şi spre atenuarea problemelor
economice ale celor aflate în dificultate.
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Tabel nr. 81 - Structura efectivelor de animale la sfârșitul anului 2009
Nr.
crt
1

Unitatea
Administrativ
Teritoriala

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Pasari

Cabaline

Albine

Berteștii de Jos

698

1.371

9.326

648

15.847

515

150

2

Chiscani

806

1.540

1.069

138

12.700

270

500

3

Frecăței

347

710

4.380

457

10.100

320

-

4

Gropeni

940

2.250

2.208

750

18.250

520

623

5

Mărașu

920

3.580

15.238

1.218

31.230

1.180

220

6

Măxineni

1.120

950

9.350

720

21.350

350

220

7

Siliștea

2.085

750

8.500

500

5.500

215

200

8

Stăncuța

755

1.400

7.900

1.202

20.000

480

410

9

Tichilești

688

970

4.520

110

12.570

312

165

10

Vădeni

1.300

350

2.870

735

1.600

120

320

9.659

13.871

65.361

6.478

149.147

4.282

2.808

TOTAL

Sursa: Date furnizate de catre Unitatile Administrativ-Teritoriale din judetul Braila la sfârșitul anului 2009
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Sectorul zootehnic suferă disfuncţionalităţi legate de transformările de după
anul 1990 prin dispariţia fostelor cooperative agricole de producţie (CAP) şi a
întreprinderilor agricole de stat (IAS). Sectorul zootehnic se mai poate extinde, în
special în comunele din imediata vecinătate a oraşelor. Având în vedere
favorabilităţile naturale şi de politică agricolă europeană, potenţialul pentru creşterea
animalelor este destul slab valorificat. Efectivele de animale la bovine, porcine,
ovine şi păsări, sugerează pe lângă tradiţia în creşterea animalelor, caracterul de
autoconsum al producţiei animaliere.
Creşterea efectivelor de animale, după o scădere abruptă în primă instanţă
începând cu anul 1990, nu este una calitativă, progresele producţiei medii pe animal
nefiind semnificative - cu excepţia cazului unor societăţi private. Deşi producţia de
produse animaliere principale (lapte, ouă şi carne) s-a situat în general pe un trend
ascendent, se constată totuşi valorificarea redusă a produselor secundare din acest
sector. Un alt punct slab legat de produsele animaliere este concurenţa mărfurilor
importate.
După anul 2002 s-a înregistrat o încercare de redresare a efectivelor de
animale şi a producţiei animale însă, raportând producția din zona vizată la producția
județului, nu putem spune că sunt ponderi mari ( cea mai mare este de 2,5% la
ovine) ceea ce înseamnă că producția animalieră pentru această zonă este una cu
potențial de dezvoltare.
Ca și la producția cerealieră și la producția de animale tot comuna Mărașu se
află pe prima poziție, confirmând o gestionare eficientă a

utilizării cerealelor în

zootehnie.
Probleme semnalate în zonă: absența specialiștilor în agricultură și zootehnie,
dotările insuficiente cu echipamente de irigații în unele comune, insuficienta
promovare a produselor specifice zonei. Activitățile agricole nu sunt întru totul
mecanizate, se folosesc la însămânțare si seminte necertificate și asta se reflecta în
producțiile scăzute în anumite zone. Valoarea utilajelor, a instalațiilor și dotărilor
agricole existente atât la nivelul gospodăriilor cât și la unitățile cu personalitate
juridică nu se pot contabiliza pentru a sti exact numărul lor.

162
Activități și potențial industrial
Dacă în mediul rural principala activitate este agricultura urmată de comerț, în
mediul urban activitatea industrială se situează pe locul al II-lea, după activitatea
comercială.
Potenţialul de dezvoltare al zonei este susţinut de diversitatea resurselor locale
existente, care pot fi atrase în activităţile economice primare, secundare sau terţiare.
Poziţia de port la Dunăre a municipiului Brăila, poate reprezenta un factor favorizant
al dezvoltării economice, dacă fluviul Dunărea, privit ca resursă va fi valorificat
eficient şi durabil.
Zona se bucură de prezenţa unor resurse naturale energetice şi neenergetice,
ce sunt grupate în zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale (prezente pe teritoriul
localităţilor Stancuţa și Berteştii de Jos, puse în evidență dar neexploatate încă),
zăcăminte de argile şi balast, zăcăminte terapeutice. Aceste resurse contribuie la
dezvoltarea potenţialului economic, putând fi valorificate în industrie şi servicii,
condiţia principală fiind aceea de valorificare eficientă, ce păstrează limitele
dezvoltării durabile.
Dezvoltarea economică şi socială din ultimii ani a afectat dezvoltarea
infrastructurii în domeniul alimentărilor cu apă, precum şi dinamica consumurilor în
domeniul casnic şi în cel industrial. Exista posibilitatea montării facile a unor instalaţii
solare locale de preparare a apei calde menajere şi, pe viitor, a unor alte surse de
energie pornind de la energia solară având în vedere că potenţialul energiei solare în
zonă este de circa 5100 MJ/m2.an. De asemenea, se preconizează înfiintarea în
județ a unor câmpuri eoline la Stăncuța pentru utilizarea acestei forme de energie.
Alte resurse naturale ce contribuie la creşterea potenţialului economic zonal:
apele de suprafaţă (cele mai importante artere hidrografice fiind Dunărea, Siretul și
Călmăţuiul), apele termale, nămolul (din Stațiunea Lacul Sărat), pădurile (din Lunca
Dunării).
Se constată o scădere constantă în ultimii ani a numărului de salariați din
industrie în mediul urban, odată cu declinul acestui sector, ceea a avut ca efect
orientarea forței de muncă spre domeniul comerț și servicii.
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În mediul rural există un număr însemnat de salariați în domeniul industrial doar
în comunele din apropierea municipiului, numar ce variaza de la an la an.
Gradul de complexitate a activității industriale în mediul rural
Tabel nr. 82 - Tipurile de întreprinderi din mediul rural în anul 2009

Anul
2009
Berteștii
de Jos
Chiscani
Frecăței
Gropeni
Mărașu
Măxineni
Siliștea
Stăncuța
Tichilești
Vădeni
Total

Total
întreprinderi

PFA, ÎI, ÎF,
AF

MicroÎntreprinderi
0-9 angajați

Întreprinderi
Mici
10-50
angajați

Întreprinderi
Mijlocii
50-250
angajați

Întreprinderi
Peste 250
angajati

15

-

15

-

-

-

98
6
52
18
25
31
64
63
62
434

26
5
27
10
7
4
42
10
8
139

55
1
24
6
15
27
17
50
36
246

13
1
2
2
4
2
12
36

2
1
1
6
10

2
1
3

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Există un număr însemnat de IMM-uri în zona vizată, cea mai mare parte din
numărul de întreprinderi aflate pe teritoriul vizat fiind microîntreprinderi .
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În zona supusă analizei există comune precum Frecăței, Gropeni, Mărașu,
Siliștea, Berteștii de Jos și Stăncuța unde activitatea industrială este foarte redusă.
Sunt și comune unde există activitate industrială mai dezvoltată, datorita apropierii de
municipiu: Vădeni, Tichilești și Chiscani.
În UAT-rile din zona supusă analizei, conform Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului, funcţionau în anul 2009 un număr de 434 de firme. Analizînd gruparea
firmelor pe domenii de activitate, din punct de vedere a mărimii acestora, se observă
că în anul 2009, unităţile economice erau în proporţie de 56,68% microîntreprinderi,
8,29% întreprinderi mici (10-49 salariaţi), 2,3% întreprinderi mijlocii (50-249 salariaţi),
şi numai 0,69% întreprinderi mari (cu peste 250 salariaţi). Restul de 32,04% sunt ca
formă de organizare P.F.A., Î.I., Î.F., A.F.

Tabel nr. 83 - Numărul de întreprinderi pe sectoare de activitate, în mediul rural,
în anul 2009

Sectorul
primar

Anul
2009

Total
întreprinderi

Sectorul
secundar

Sector agricol
(inclusiv
pescuitul)

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)

Sectorul
terțiar

Sector de
Construcții

Sector de
Comerţ

Sector
Servicii

Berteștii
de Jos

15

2

-

-

12

1

Chiscani
Frecăței
Gropeni
Mărașu
Măxineni
Siliștea
Stăncuța
Tichilești
Vădeni

98
6
52
18
25
31
64
63
62

20
1
17
3
7
12
45
12
10

13
3
3
1
3
3
7

16
3
3

34
4
26
13
6
12
13
33
31

15
1
6
2
9
3
3
15
11

Total

434

129

33

22

184

66

Total pe
sectoare

434

129

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

55

250
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Societățile din mediul rural care își desfășoră activitatea în domeniul industriei
reprezentau în anul 2009 doar 7,6% din total întreprinderi. Cele mai numeroase
întreprinderi 42,4% din total activau în comerț, urmate de un procent de 29,72 % în
agricultură.
Prelucrarea și desfacerea produselor agricole:
Industria alimentară este prezentă la nivelul tuturor UAT-urilor, contribuind
semnificativ la formarea cifrei de afaceri.
Există o moară în localitățile Berteștii de Jos (de făină și mălai) doua mori în
Siliștea (de mălai și uruială) și două mori la Tichilești.
În ceea ce privește desfacerea produselor agricole și a celor animale, acestea
se vând individual după cum urmează: laptele de vacă este predat la punctele de
colectare sătești, laptele de oaie este transformat de către crescători în brânză și
vândut individual pe la târgurile din zonă, tineretul bovin este predat tot individual fie
la abatoare, fie direct de acasă comercianților de ocazie. Aceeași situație se
întâlnește și în cazul produselor agricole.
Tabel nr. 84 - Numărul întreprinderilor în funcțiune / 1000 locuitori
Localitate

Nr. agenți
economici

Nr. locuitor /
comuna

Intreprinderi/1000
locuitori

Berteștii de Jos

15

3.127

4,8

Chiscani

98

5.709

17,17

Frecăței

6

1.552

3,87

Gropeni

3.359

15,48

Mărașu
Măxineni

52
18
25

3.126
3.491

5,76
7,16

Siliștea

31

1.854

16,72

Stăncuța
Tichilești

64
63

3.627
3.806

17,65
16,55

Vădeni

62

3.911

15,85

În mediul rural există o medie de 12 întreprinderi la 1000 de locuitori, cele mai
multe și mai importante întreprinderi sunt în localitatea Chiscani, unde exista 98 de
agenți economici.
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În comuna Măxineni activitatea industrială este reprezentată de 25 de societăți
comerciale cu capital privat străin și românesc, având ca domenii de activitate
prelucrarea lemnului, prelucrarea și exportul de panouri de lemn, fabricarea
încălțămintei, procesarea laptelui, fabricarea produselor de morărit, fabricarea
săpunului.

Forța de muncă salariată în mediul rural

Grafic cu structura și evoluția forței de muncă în mediul rural pe domenii
de activitate
2500

2000
Agricultură

1500

Industrie
Construcții

1000

Comerț
Servicii

500

0
2005

2006

2007

2008

2009

Față de anul 2005, populația salariată din agricultură, silvicultură și pescuit a
scăzut cu 3,56%, în industrie și construcții a scăzut cu 2,95% iar populația ocupată
cu activități comeciale, de servicii și de transport a crescut considerabil cu 6,52%.
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Tabel nr. 85 - Forța de muncă salariată în mediul rural în anul 2009

Localitatea

Total
Salariați

Număr
mediu de
salariați în
Agricultură

Număr mediu
de salariați în
Industrie

Număr mediu
de salariați în
Construcții

Număr mediu
de salariați în
Comerț

Număr
mediu de
salariați în
Servicii

Berteștii
de Jos

193

52

10

-

11

120

Chiscani
Frecăței
Gropeni
Mărașu
Măxineni
Siliștea
Stăncuța
Tichilești
Vădeni
Total

1.587
153
162
66
426
234
228
189
1.247
4.485

107
84
18
39
47
42
93
85
254
821

855
6
3
279
47
17
386
1.603

17
11
28

187
28
35
7
13
10
30
25
160
506

421
41
103
17
87
135
88
79
436
1.527

Sursa: Direcția Regională de Statistică – Fișele localităților

Tabel nr. 86 - Structura forței de muncă salariată în mediul rural pe tipuri de
activități în anul 2009
Sector de
activitate

Agricultura
Industria
Construcții

Numărul de
salariați

Pondere din
numărul total
de %

821

18,31

1.603

35,74

28

Comerțul

506

Serviciile

1.527

0,62

Pondere din numărul
total de salariați pe
marile sectoare de
activitate %

Pondere din numărul
total de persoane
ocupate/ marile sectoare
de activitate %

Sect. primar

18,31

Sect. primar

84,88

Sect. secundar

36,37

Sect. secundar

6,73

Sect. terțiar

45,33

Sect. terțiar

8,39

11,28
34,05

Luând în calcul doar forța de muncă salariată, cei mai mulți angajați se află în
sectorul Industrie, urmat îndeaproape de sectorul Servicii și pe locul trei Agricultura.
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Dacă adăugăm la numărul de salariați și populația ocupată în agricultura de
subzistență, situația se schimbă radical, în sensul că sectorul Agricol se situează de
fapt pe primul loc în ceea ce privește populația ocupată.
Pe mari sectoare de activitate situația se prezintă astfel în mediul rural:

Tabel nr. 87 - Gradul de ocupare al populației în mediul rural. Număr de salariați la
1000 locuitori
Localitatea
Berteștii de Jos

Total salariați

Nr. locuitor / comuna Populația ocupată / 1000 locuitori

193

3.127

61,72

Chiscani

1.587

5.709

277,98

Frecăței

153

1.552

98,58

Gropeni

162

3.359

48,23

Mărașu

66

3.126

21,11

Măxineni

426

3.491

122,03

Siliștea

234

1.854

126,21

Stăncuța

228

3.627

62,86

Tichilești

189

3.806

49,66

1.247

3.911

318,84

Vădeni

Din tabelul prezentat reiese că media pe zona rurala este de 118,72 salariați la
1000 de locuitori, gradul de ocupare al populației fiind mai ridicat în comunele
apropiate de municipiu: Vădeni și Chiscani, urmate de Siliștea și Măxineni însă în
celelate comune gradul de ocupare al populației este foarte mic. De exemplu comuna
Mărașu are un grad de ocupare de doar 21 de persoane la 1000 de locuitori deși
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este pe primul loc în multe din producțiile cerealiere și animaliere. Explicația este
aceea că mare parte din populație este ocupată în agricultură fără a fi salariați.
Activități și potențial în sectorul construcţii
Activitatea de construcţii se realizează în mare parte de către agenţii economici
din mediul urban. În mediul rural sectorul construcții e cel mai puțin dezvoltat. Pentru
a avea o imagine asupra mediului rural, prezentăm următoarea situație:

Tabel nr. 88 - Numărul locuințelor existente
Locuințe existente
Localitatea
2005

2006

2007

2008

2009

Berteștii de Jos

1.092

1.093

1.092

1.095

1.098

Chiscani

2.007

2.051

2.090

2.084

2.145

Frecăței

540

540

540

540

540

Gropeni

1.313

1.320

1.340

1.355

1.363

Mărașu

1.117

1.117

1.117

1.118

1.119

Măxineni

1.456

1.466

1.464

1.483

1.489

733

737

737

737

738

Stăncuța

1.301

1.301

1.300

1.303

1.305

Tichilești

1.300

1.303

1.307

1.308

1.320

Vădeni

1.320

1.335

1.355

1.366

1.398

12.179

12.263

12.342

12.389

12.515

Siliștea

Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică - Fișele localităților

Construcțiile de locuințe civile în mediul rural a crescut în perioada 2005 – 2009
cu doar 2,76%. Comuna cu cea mai mare dezvoltare în acest segment este Chiscani,
datorită poziționării în apropierea municipiului, cu o creștere de 6,87% în perioada
analizată.
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Tabel nr. 89 - Evoluția investițiilor / construcțiilor în zonă
Autorizații de construcții eliberate pt.

Localitatea

clădiri rezidențiale – m

Autorizații de construcții eliberate pt.

2

alte clădiri – m

2

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

-

367

588

110

391

-

-

-

135

-

Chiscani

2.689

6.279

2.593

7.108

7.649

97

1.439

3.891

1.9154

1.117

Frecăței

-

-

-

-

100

255

-

-

-

-

Gropeni

94

1.758

1.133

514

1.561

105

-

-

130

-

Mărașu

443

-

-

204

-

76

-

-

-

-

Măxineni

692

397

1.015

602

700

131

-

45

198

521

Siliștea

632

-

329

990

774

-

-

-

161

1.161

Stăncuța

-

117

265

92

155

-

-

-

-

-

Tichilești

482

525

1.267

1.063

2.464

-

-

-

256

14

Vădeni

618

1.104

4.545

6.455

2.268

239

-

-

753

-

Total

5.650

10.547

11.735

17.138

16.062

703

1.439

3.936

20.787

2.813

Berteștii de
Jos

Sursa: Direcția Regională de Statistică - Fișele localităților

Suprafețele pe care s-au construit clădiri rezidențiale au fost în creștere până în
2008, începând cu 2009 ele au început să scadă, explicația fiind blocajul indus de
criza economică. Pentru alte clădiri decât cele rezidențiale, situația se prezintă diferit,
în anul 2006 de exemplu singura localitate în care s-a construit a fost Chiscani. Anul
2008 a fost anul în care s-a construit pe cele mai mari suprafețe, urmând ca din 2009
să se înregistreze o diminuare a suprafelelor construite.
Sectorul construcțiilor a atras forța de muncă dar doar în mediul urban, în
perioada în care se făceau ample investitii în domeniu (anul 2008 fiind de vârf), în
prezent însă se înregistrează o regresie a numărului de salariați datorită stopării
investițiilor și a blocajului pe piața imobiliară. În mediul rural numărul salariaților din
acest sector este mic și variază de la an la an.
În anul 2009 existau 22 de unităţi economice din mediul rural active în
construcţii, ceea ce reprezintă 5% din totalul unităţilor economice din mediul rural.
Din mediul rural, un număr mai mare de persoane ocupate în sectorul
construcţii se regăsc la Chiscani și Vădeni.
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Activități și potențial al sectoarelor Comerț și Servicii
Activitățile comerciale sunt desfașurate cu cea mai mare intensitate în zona
urbană. Cu excepția centrului comercial European Retail Park Carrefour, Bricostore,
Promenada Mall, aflate pe teritoriul comunei Chiscani, în zona rurală funcționează
unități alimentare sau mixte, organizate sub formă de asociații familiale sau societăți
comerciale de mici dimensiuni, cu o diversitate redusă (magazine alimentare și
baruri).
În mediul rural din zona analizată activitatea comercială este desfășurată de
184 societăți, reprezentând 42, 4% din totalul societăților. Sectorul comerț împreună
cu cel al serviciilor este în dezvoltare, populația ocupată în sectorul terțiar fiind în
creștere cu 6,52 procente.
O dezvoltare echilibrată presupune atât prezenţa unor relaţii comerciale interne
şi externe bine dezvoltate, cât şi a unor servicii diversificate în sectorul terţiar. Acest
fapt ar trebui să se materializeze într-o dinamică continuă a activităţilor comerciale şi
a serviciilor la nivel local.
În mediul rural prestările de servicii se realizează preponderent pentru
agricultură. Servicii precum croitorie, frizerie, coafură, sunt asigurate în procent foarte
mic și la standarde scăzute.
În zona rurală sunt 66 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul
servicii, reprezentând 15, 2% din totalul societăților. Sectorul serviciilor este în
continuă dezvoltare.
În ceea ce privește sectorul comerț si servicii, putem face referire și la târgurile
și piețele care se organizează constant în localitățile existente pe teritoriul vizat de
Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei
Pescărești a Județului Brăila.
Avantajul piețelor și a târgurilor este că produsele scoase la vânzare de
comercianți au un preț mai mic și cumpărătorii găsesc aici o gamă largă de produse
pe care agenții economici din zonă nu o dețin. Un alt avantaj este acela ca
producătorii agricoli își vând aici o parte din producție (legume și brânzeturi
autohtone, mături, semințe de legume, răsaduri). Sunt practicate și schimburi de
mărfuri între producătorii locali și cei din alte zone (de exemplu porumb sau grâu pe
mere).

172
În afară de latura economică piața este și un loc al schimburilor de idei (discuții
despre vreme, semănatul grâului, porumbului, animale etc). Cu alte cuvinte piața
este un eveniment în viața localităților și nu numai, pentru că aici vin oameni din mai
multe comune.
Practicarea comerțului de acest tip în localitățile rurale asigură o diversitate a
produselor, fapt ce conduce la necesitatea amenajării unor spații adecvate pe viitor.
Se dorește inițierea unor proiecte care să sprijine latura comercială cu mijloace
inovative și totodată să contribuie la promovarea teritorială a zonei (recunoașterea
calității unor produse locale, la nivel european, dezvoltarea unui brand teritorial).
Creşterea productivităţii şi a competivităţii economice este puternic corelată cu
nivelul tehnologic, care în prezent la nivelul teritoriului vizat de Asociația Grupul
Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului
Brăila este insuficient dezvoltat, fiind dependent de transferurilor externe de
tehnologie, în special prin intermediul investiţiilor străine directe.
Investiţiile străine sunt orientate în funcţie de accesibilitatea şi potențialul
teritorial, de mentalitatea oamenilor de afaceri şi de tradiţia în domeniul activităţilor
economice.
Pe plan teritorial, investitiile străine s-au orientat în funcţie de accesibilitatea şi
potentialul economic al zonelor, de mentalitatea oamenilor de afaceri, de tradiţia în
diferite domenii de activitate şi de accesul la informaţie.

II. Analiza economică pentru mediul urban:
Activități și potențial agricol
Activitatea agricolă în municipiu este destul de redusă. Nu există date statistice
care să evidențieze structura fondului funciar dar dacă ținem cont de faptul că
suprafața din municipiu reprezentativă pentru zona pescăreasca este de 11,29 km2
(reprezentând doar 0,6% din totalul suprafeței FLAG-ului) și că mare parte este teren
acoperit cu construcții, rămâne o suprafață extrem de mică pentru agricultură ( mici
grădini aferente gospodăriilor).
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Activități și potențial industrial
Tabel nr. 90 - Numărul întreprinderilor după forma de organizare, în anul 2009

Anul
2009
Municipiul Braila
(cartierele
Comorofca, Brailita,
Pisc, Centrul
Istoric,zona faleza
Dunarii,cartierele
Calarsi IV, Zona
libera)

Total
întreprinderi

PFA,
ÎI,
ÎF,AF

MicroÎntreprinderi
0-9 angajați

Întreprinderi
Mici
10-50
angajați

Întreprinderi
Mijlocii
50-250
angajați

Întreprinderi
Peste 250
angajati

2.216

537

1.511

130

34

4

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Tabel nr. 91 - Numărul întreprinderilor pe sectoare de activitate, în mediul urban,
în anul 2009
Sectorul
primar

Anul
2009

Total
întreprinderi

Sectorul
secundar

Sectorul
terțiar

Sector
agricol
(inclusiv
pescuitul)

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)

Sector de
Construcții

Sector
de
Comerţ

Sector
Servicii

89

204

105

932

886

Municipiul Braila
(cartierele
Comorofca, Brailita,
Pisc, Centrul
Istoric,zona faleza
Dunarii,cartierele
Calarsi IV, Zona

2.216
89

309

1818

libera)
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

În teritoriul vizat, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, funcţionau
în anul 2009 un număr de 2.216 firme, din care cele cu obiect de activitate din
domeniul agricol, silvicultură și pescuit reprezentau 4,02%, din domeniul industriei
reprezentau 9,21% , din domeniul construcții 4,74%, din domeniul comerț 42,06% iar
din domeniul servicii 39,98% din total.
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După cum se poate constata, în privința numărului de firme, sectorul primar
este foarte puțin reprezentat la nivelul urban, doar 4,02% din totalul firmelor activând
în agricultură, silvicultură și pescuit în timp ce în sectorul secundar se regăsesc
13,94% din firme (industria a fost într-un continuu regres în ultimii ani). Sectorul
terțiar este cel mai bine reprezentat la nivelul municipiului, 82,04% din firme activând
în comerț și servicii.

Tabel nr. 92 - Numărul întreprinderilor clase de mărime, în mediul rural + urban,
în anul 2009

Berteștii de Jos

15

-

MicroÎntreprinderi
0-9
angajați
15

Chiscani

98

26

55

13

2

2

Frecăței

6

5

1

-

-

-

Gropeni

52

27

24

1

-

-

Mărașu

18

10

6

2

-

-

Măxineni

25

7

15

2

-

1

Siliștea

31

4

27

-

-

-

Stăncuța

64

42

17

4

1

-

Tichilești

63

10

50

2

1

-

Vădeni

62

8

36

12

6

-

2.216

537

1.511

130

34

4

2.650

676

1.757

166

44

7

100

25,51

66,30

6,27

1,66

0,26

Anul
2009

Municipiul
Braila
(cartierele
Comorofca,
Brailita, Pisc,
Centrul
Istoric,zona
faleza
Dunarii,cartierel
e Calarsi IV,
Zona libera)
Total
% din total

Total
întreprinderi

PFA,
ÎI, ÎF,
AF

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Întreprinderi
Mici
10-50
angajați

Întreprinderi
Mijlocii
50-250
angajați

Întreprinderi
Peste 250
angajati

-

-

-
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166;
6,26%
676;
25,50%

7;
44;
0,26%
1,66%
0; 0%

MicroÎntreprinderi
0-9 angajați
PFA, ÎI, ÎF, AF

Întreprinderi
Mici
10-50 angajați
Întreprinderi
Mijlocii
50-250 angajați
1757;
66,30%

Întreprinderi peste
250 angajati

După analiza întregii zone, rural și urban, putem spune că din totalul
întreprinderilor
• 66,30% sunt microîntreprinderi,
• 6,27% sunt întreprinderi mici,
• 1,66 sunt întreprinderi mijlocii
• 0,26% sunt întreprinderi cu peste 250 de angajați.
• 25,51% sunt organizate sub formă de PFA, ÎI, ÎF,AF,
Tabel nr. 93 - Numărul de întreprinderi pe sectoare de activitate, în mediul
rural + urban, în anul 2009
Sectorul
primar

Anul
2009
Total
rural
Total
urban
Total
Total pe
sectoare
% din
total

Total
întreprinderi

Sectorul
secundar

Sector agricol
(inclusiv
pescuitul)

Sector
industrial
(inclusiv
artizanat)

Sectorul
terțiar

Sector de
Construcții

Sector de
Comerţ

Sector
Servicii

434

129

33

22

184

66

2.216

89

204

105

932

886

2.650

218

237

127

1.116

952

2.650

218

364

2.068

100

8,22

13,74

78,04

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Din totalul întreprinderilor care activează în zona pescărească a județului Brăila,
cele mai multe sunt în sectorul terțiar, 78,04%, în sectorul secundar 13,74% și doar
8,22% în sectorul primar.
Deși numărul de microîntreprinderi pare a fi mare în comparație cu celelate
forme de organizare, la nivelul țării 87,9% din firme sunt microîntreprinderi în timp ce
la nivelul Uniunii europene ele au depășit 90% ceea ce arată că există potențial de
dezvoltare la acest nivel, cu condiția să se creeze facilități pentru ca micii
întreprinzători să fie stimulați în a-și menține și crește afacerile în zonă.
Gradul de complexitate al activității industriale
Din totalul firmelor din zona urbană, doar 9,21% activează în industrie. Se poate
observa că acestea activează în sectorul siderurgic, construcţii navale şi industriei
confecţiilor. Industria confecțiilor este una de continuitate și printre cele mai solide
industrii din cadrul judeţului. Din păcate, o proporţie covârşitoare din această
industrie funcţioează în sistem lohn, ceea ce o face extrem de volatilă şi vulnerabilă
la fluctuaţiile pieţei internaţionale. Delocalizarea acestei producţii poate avea loc în
orice moment, spre ţări cu forţă de muncă mai ieftină (Republica Moldova, Ucraina
etc.). Deocamdată, calificarea forţei de muncă şi faptul că nu este scumpă constituie
două atu-uri indiscutabile.
Un alt atu remarcabil este capacitatea uşoară de adaptare şi flexibilitate a forţei
de muncă din confecţii şi textile la cerințele pieței.
Industria din mediul urban se resimte ca urmare a crizei economice.
Obligativitatea impozitului forfetar în anul 2009, combinat cu efectele crizei
manifestate încă din a doua parte a anului 2008 au determinat închiderea multor
IMM-uri, majoritatea dintre acestea fiind întreprinderi mici. Numeroase întreprinderi
au o capacitate redusă de adaptare tehnologică și managerială.
Dezvoltarea industriei ar trebui să se axeze pe ramuri industriale care se
bazează pe agricultură. Pe lângă industria alimentară, destul de prezentă, este
necesară şi dezvoltarea unor sectoare industriale care să sprijine cu maşini şi utilaje
agricole sectorul agricol. Fiind dată situaţia actuală a peisajului industrial al zonei, ar
fi de bun argur implementarea unor politici de management şi marketing ţinând cont
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de resursele existente în zonă şi prin acapararea unor noi orizonturi care ţin atât de
piaţa de desfacere cât şi de pătrunderea în peisajul autohton a unor noi tipuri de
industrii.
Plecând de la situaţia economică a judeţului pentru dezvoltarea domeniului
industrial trebuie avut în vedere tipurile de industrie existente, cele precedente dar şi
valorificarea actualului capital uman pentru potenţiale activităţi industriale

Tabel nr . 94 - Numărul de întreprinderi în funcțiune / 1000 locuitori
Localitate

Nr. agenți economici

Nr. locuitor /

Intreprinderi/1000

zona urbană

locuitori

53.492

41,43

Municipiul Braila (cartierele Comorofca,
Brailita, Pisc, Centrul Istoric,zona faleza

2.216

Dunarii,cartierele Calarsi IV, Zona libera)

Structura forței de muncă salariată în mediul urban
Structura și evoluția forței de muncă în mediul urban pe domenii de activitate
4500
4000
3500
3000

Agricultură

2500

Industrie

2000

Construcții

1500

Comerț

1000

Servicii

500
0
2005

2006

2007

2008

2009

Față de anul 2005, populația salariată din agricultură, silvicultură și pescuit a
crescut cu 43,85% (de la 57 la 82 salariați), în industrie și construcții a crescut cu
12,9% iar populația ocupată cu activități comeciale, de servicii și de transport a
crescut cu 10,9%. Se constată astfel o creștere la nivelul tuturor sectoarelor de
activitate în 2009 față de anul 2005.
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Gradul de ocupare al populației din mediul urban.
Tabel nr. 95 - Număr de salariați la 1000 locuitori în anul 2009
Localitatea
Municipiul Braila (cartierele
Comorofca, Brailita, Pisc, Centrul
Istoric, zona faleza
Dunarii,cartierele Calarsi IV, Zona
libera)

Total salariați

Nr. locuitor /
comuna

10.752

53.492

Populația ocupată /
1000 locuitori

201

Din tabelul prezentat reiese că gradul de ocupare al populației este unul scăzut,
doar 20% din populație fiind ocupată, de unde rezultă că gradul de împovărare este
unul ridicat.
Activități și potențial în sectorul construcţii
Unităţile economice active ce desfăşoară activitate în construcţii, se cifrau în
anul 2009 la un 105 unităţi, ceea ce reprezintă 4,74% din totalul unităţilor economice
la nivelul teritoriului.
Din păcate acest domeniu nu este unul foarte dezvoltat, infrastructura din
mediul rural mai ales este slab dezvoltată pentru a putea susține domeniul
construcțiilor. Există potențial pentru acest sector prin atragerea forței de muncă
tinere și prin valorificarea resurselor naturale, diminuând sau eliminând gradul de
import al materialelor și prin imporul de know-how din partea populației locale care a
lucrat o vreme în străinătate.

Activități și potențial în sectorul comerț și servicii
Cel mai dinamic domeniu de activitate economică după anul 1989 este
comerțul. Acest lucru se verifică pe deplin atunci când ne referim la numărul
societăților de profil care s-au creat din inițiativă privată. În teritoriul urban al zonei
vizate de Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a
Zonei Pescărești a Județului Brăila există o serie de centre comerciale de mari
dimensiuni (Kaufland, Plus, etc) dar cele mai multe sunt magazine de mici dimensiuni
care comercializează produse alimentare și nealimentare.

179

4; 0
Alte firme
398;
17,97%

Firme din Comerț
932;
42,05%

Firme din Servicii
886;
39,98%

În sectorul comerț se regăsesc un număr de 932 întreprinderi, reprezentând
42,05% din total unităților iar în sectorul serviciilor există un număr de 886
întreprinderi, reprezentând 39,98% din numărul total de întreprinderi. Cele două
sectoare sunt cel mai bine dezvoltate în zona analizată.
Contribuţia IT&C la creşterea economică depinde atât de dezvoltarea sectorului
de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, cât şi de gradul de utilizare a TIC în
economie. Numărul agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul
informaticii, cercetării-dezvoltării şi inovării ar trebui să crească.
Cercetarea ştiinţifică are de suferit ca urmare a nivelului mereu în scădere al
investiţiilor în domeniu din partea sectorului public şi privat, reducerii numărului de
specialişti cu înaltă calificare, precum şi ca urmare a numărului extrem de redus al
centrelor de excelenţă.
Serviciile financiare şi bancare au avut un trend ascendent, în prezent ele
întâmpină dificultăţi datorate unei insolvabilităţi financiare ce stă la baza crizei
economice şi financiare naţionale şi internaţionale.
Există un potențial extraordinar de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri) în diverse domenii conexe legate de dezvoltarea durabilă a macro-regiunii
dunărene. Un aspect important îl reprezintă crearea condițiilor favorabile pentru
localizarea de noi investitii și întărirea potențialului celor existente prin dezvoltarea
sistemului de utilități și al serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, prin
simplificarea, transparentizarea și accelerarea procedurilor administrative și pentru
obținerea

autorizațiilor

și

crearea

condițiilor

de

creștere

a

productivității
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întreprinderilor prin utilizarea de produse și procese inovative. Este nevoie de o piață
a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină capabilă a se adapta permanent
cerințelor angajatorilor, prin promovarea culturii antreprenoriale, a societății
informaționale și a noilor servicii, în contextul unei dinamici accelerate a integrării
activităților economice în spațiul european și internațional.
Activități și potențial în sectorul piscicol – rural și urban
După politica de creştere susţinută din timpul regimului comunist, piscicultura a
resimţit puternic, alături de celelalte sectoare ale economiei româneşti, efectele
tranziţiei la economia de piaţă. Astfel, începând cu anul 1990 şi până în 2004
evoluţia producţiei în acvacultură a scăzut continuu. Efectele tranziţie de la economia
centralizată la economia de piaţă au fost amplificate în mare măsură de situaţia
incertă a proprietăţii asupra terenului. În această situaţie a scăzut atractivitatea
acestui sector economic pentru investitori iar baza tehnico-materială s-a degradat
continuu. Oricum, în ultima perioadă, bazinele din multe zone au fost privatizate sau
concesionate pe o perioadă mai lungă de timp şi au început să apară schimbări în
direcţia de evoluţie
Reglementat de o serie de legi și hotărâri de guvern, limitat uneori de către
acestea, sectorul pescăresc din zona pescărească a județului Brăila înregistrează o
tendință evolutivă, de valorificare a potențialului teritorial în perioada 2005-2009, din
perspectiva:
• interesului manifestat de către localnici pentru această activitate: în 2009 se
înregistrează 1800 de membri în asociațiile de pescuit sportiv, față de 715
membri înregistrați în 2005 (cu 60,2% mai mult), totodată, numărul agenților
economici înregistrați la ANPA este în creștere în 2009 (23 agenți economici)
față de 2005 (21 agenți economici), cu 8,6 procente.
• producției de pescuit comercial pe Dunăre (în anul 2009 s-au raportat o
producție cu 53,8% mai mare decât în anul 2005 - 60,7 tone, față de 28 tone)
Potrivit ANPA, Filiala Moldova, în perioada 2005 – 2009, numărul unităților de
producție în acvacultură și al celor de procesare a peștelui, în zona vizată este
constant. De asemenea, numărul asociațiilor de pescari și a celor de pescari sportivi
nu înregistrează variații în acest interval de timp. (Tabel nr. 24 - Situația sectorului
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pescăresc pe teritoriul Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila)
Pentru anul 2011, informațiile furnizate de ANPA, în Registrul Unităților de
Acvacultură, arată o creștere a numărului acestora. www.anpa.ro
Pe teritoriul Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei
Pescărești a Județului Brăila, pescuitul se practică cu unelte de pescuit fixe sau
mobile, folosindu-se ambarcaţiuni de pescuit mici, construite din lemn. În apele
interioare pescuitul de captură nu este mecanizat. Se impune, de asemenea,
modernizarea

ambarcațiunilor

în

vederea

creşterii

siguranţei

navigaţiei

şi

îmbunătăţirea condiţiilor de conservare a produselor din peşte la bordul navei.
În anul 2009, numărul ambarcațiunilor de pescuit comercial (92) și al uneltelor
utilizate (2250) era mic, raportat la numărul pescarilor autorizați (243). Procentele
arată că un pescar deținea, în medie, 9 unelte de pescuit și că ambarcațiunile erau în
procent de 1 la 4 (o barcă pentru 4 pescari). Mai mult, acest raport, urmărit din 2005
până în 2009, este fluctuant, în sensul că 2005 este anul cel mai slab din punctul de
vedere al echipamentelor de pescuit (revin în medie 7 unelte de pescuit fiecărui
pescar), în timp ce anul 2008 înregistrează o creștere semnificativă la aproximativ 10
unelte de pescuit pentru un pescar.
Numărul autorizațiilor de pescuit pentru mediul urban și rural al zonei pescărești
Brăila înregistrează o scădere semnificativă din 2005 până în 2008 (de la 332
autorizații eliberate in 2005, 312 în 2006 – cu 3,1% mai puțin decât în 2005, 288 în
2007 – cu 7,69% mai puțin decât în 2006, la 200 în 2008 – cu 30,5% mai puțin decât
în 2007) pentru ca în anul 2009 numărul pescarilor autorizați să crească la 243 (cu
21,5% mai mult decât în 2008).
Numărul scăzut de permise de pescuit, raportat la numărul locuitorilor
grupului local evidențiază faptul ca nu se fac presiuni pe fondul de pescuit și, prin
urmare, se poate vorbi despre o exploatarea durabilă (2,07% din locuitori dețineau,
în 2009, permise pentru pescuitul sportiv și 0,28% erau autorizați pentru pescuit
comercial). Sectorul pescăresc contribuie, astfel, la protejarea biodiversității din apele
interioare în zona acestui grup local.
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Conform datelor furnizate de ANPA (www.anpa.ro) pentru anul 2011 suprafața
amenajata pentru acvacultura era de cca 1.273,6 ha din care 1143,6 ha reprezentate de crescătorii piscicole, și 130 ha erau alocate unei pepiniere piscicole.

Tabel nr. 96 - Unități de acvacultură în 2011

Număr unități Acvacultură

CU PEPINIERĂ

CRESCĂTORIE

Suprafața alocată
unităților de
acvacultură

4

1

3

1.273,6

Sursa: ANPA, www.anpa.ro

Statisticile arată că numărul fermelor de profil, raportat la cererea existentă pe
piața este redus, producția de produse pescărești nefiind suficientă pentru a
satisface cererea.
Sectorul de procesare a peștelui este slab dezvoltat în zonă, un număr foarte
restrâns de companii oferă produse moderne din producție internă.
În același timp, sectorul productiv pescăresc este văzut ca jucând un rol
important pentru populația din zonă, pe măsură ce resursele financiare ce sunt
generate întrețin o populația relativ mare și furnizează, de asemenea, o sursă de
hrană.
Cu toate acestea, numărul organizațiilor de producători este foarte redus
raportat la numărul locuitorilor și la cerințele existente pe piața pentru produsele de
profil. Cota organizațiilor de pescari din numarul total al populației din zonă este de
0,0057%.
Dezvoltarea sectorului de acvacultura reprezinta un real potențial pentru
crearea unor locuri de munca și de noi activitati economice. Valorificarea resurselor
acvatice - exploatate actualmente într-o mică măsură, cu mijloace tradiționale - poate
deschide largi perspective dezvoltării economice a zonei. Problema identificată
constă în decăderea economică a comunităților pescărești acompaniata de factorii
determinanți, din care amintim:
• Infrastructura precară de acostare și acces la cheiurile pescărești;
• Dotarea slabă a asociațiilor de pescari;
• Lipsa capacităților corespunzătoare de depozitare;
• Insuficiența capacităților de producție/ambalare;
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• Insuficiența resurselor umane calificate;
• Lipsa unor politici corespunzătoare de marketing.
Conform Farnet, populația României consumă foarte puțin pește, țara
înscriindu-se între cei mai mici consumatori de produse pescarești din UE, cu un
consum anual în 2005 de doar 4,5 kg/ pers, comparativ cu media de 21 kg/pers în
UE. În ciuda acestei rate scăzute de consum, producția de produse pescarești nu
este suficientă pentru a satisface cererea. De fapt, România a trecut de la a avea
suficiente produse pescărești proprii în 1998, la a acoperi doar 14,4% din piață.
Sectorul de procesare a peștelui în România este slab dezvoltat și se consumă în
principal, pește importat.
Conform Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Filiala Moldova,
Galați, captura de peşte realizată pe braţele Dunării, în zona aferentă grupului local
de acțiune, este în scădere în perioada 2008 – 2010, cu 10,2%.(Tabel nr. 25 Cantități de pește capturat de asociațiile de pescuit din zonă -kg )
Productivitatea scăzută şi slaba calitate a produselor pescăreşti au fost
determinate în principal de:
• accesul redus la finanţare,
• utilizarea insuficientă şi ineficientă a resurselor disponibile,
• utilizarea unor tehnologii şi echipamente învechite, energo-intensive,
• personalul insuficient instruit,
• lipsa sau ineficienţa cunoştinţelor manageriale şi de marketing (majoritatea
firmelor autohtone îşi bazează încă strategiile pe reducerea costurilor şi nu
pe creşterea productivităţii).
Bazându-ne pe potențialul economic și turistic al zonei selectate, considerăm că
întoarcerea la tradițiile pescărești reprezintă cea mai importanta oportunitate pe care
se vor baza investițiile pe întreg spectrul de activități piscicole și conexe, și prin
urmare dezvoltarea economică integrata și durabilă a zonei.
Comunitățile pescărești ce reprezentau o pondere importanta a populaţiei din
zonă înregistrează de asemenea procente ce arată un continuu declin.
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Gradul de angajare în sectorul piscicol
Datele statistice furnizate de ANPA și ONRC, aferente anului 2009 arată că în
zona pescărească a județului Brăila, 0,43% din totalul populației ocupate este
implicată în activitatea de pescuit comercial în ape interioare / acvacultură /
procesare.
Asociații ale pescarilor sportivi
Pe teritoriul grupului local există condiţii favorabile pentru practicarea
pescuitului recreativ. Singura asociație de pescari sportivi înregistrată la ANPA,
Filiala Moldova, avea, în 2009, 1800 de membri care practicau pescuitul
recreativ/sportiv, numărul lor fiind în creştere cu 60,2% față de 2005. Practicarea
acestui tip de pescuit se face în baza unui permis de pescuit recreativ-sportiv, cu
respectarea legislaţiei în vigoare şi obligativitatea apartenenţei la o asociaţie.
Succesul acestei activităţi constă şi in dezvoltarea unei industrii a pescuitului
sportiv care cuprinde reţele de magazine de unelte de pescuit, fabrici de unelte de
pescuit, fabrici de ambarcaţiuni, fabrici de momeli de pescuit şi mass-media
specifice. Momentan, aceasta industrie este insuficient dezvoltată iar aspectul poate
constitui o nișă în evoluția ulterioara a zonei.
Similar situaţiei la nivel naţional şi regional, sectorul piscicol din zona analizată
se caracterizează prin insuficienta valorificare a potenţialului existent în condiţiile
creşterii consumului de produse din peşte pe piaţa internă şi a satisfacerii deficitului
ofertei locale prin importuri. Investiţiile în infrastructura de producţie şi prelucrare a
peştelui trebuie urmate de strategii şi programe coerente de creştere a valorii
adăugate a produselor piscicole: stimularea producţiei de peşte cu valoare şi calitate
ridicată alături de speciile tradiţionale, asigurarea procesării şi comercializării,
diversificarea speciilor cultivate, orientarea către turism şi activităţi corelate, cum ar fi
amenajarea bazinelor piscicole pentru pescuitul sportiv. Toate aceste măsuri de
creştere a productivităţii şi a valorii adăugate vor conduce implicit la stabilizarea forţei
de muncă, deoarece implică investiţii pentru instruire şi îmbunătăţire a condiţiilor de
lucru, dar şi la creşterea numărului de locuri de muncă prin înfiinţarea de unităţi de
procesare a peştelui.
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Dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit sportiv-recreativ, care in țările
dezvoltate generează anual venituri considerabile, trebuie sa aibă ca premisă ideea
conform căreia această activitate poate genera venituri substanțiale în condițiile în
care este privit ca o investiție pe termen lung și nu drept o sursă imediată de venit.
Concluzii asupra principalelor caracteristici economice ale zonei analizate
• Scăderea numărului de salariaţi ca urmare a restructurărilor economice
în perioadă de tranziție către economia de piață, dupa 1989 dar cu unele
semne de revigorare economică deja simţite (relansarea şantierului
naval din Brăila sau construcţia unor mari complexe comerciale, de
exemplu).
• Privatizarea şi restructurarea întreprinderilor au avut un impact deosebit
asupra activităţilor economice. Abia după anul 2000, economia zonei a
început să se îndrepte către o reală economie de piaţă;
• Zona studiată necesită o echilibrare în plan spaţial al activităţilor industriale
prin dezvoltarea unor centre industriale și în alte UAT-uri;
• Sunt prezente câteva sectoare care au reprezentativitate la nivel naţional şi
chiar vizibilitate internaţională: siderurgia, construcţiile navale, confecţiile
textile, industria alimentară. Acestea sunt un teritoriu prielnic atragerii
investitorilor;
• Creşterea continuă a numărului de întreprinderi privatizate a condus la
crearea unui mediu concurenţial, benefic îndeosebi în ceea ce priveşte
societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni;
• Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii a cunocut o importantă dezvoltare în
cadrul economiei zonei constituind un potenţial important;
• Există, totuşi un dezechilibru în privinţa profilului dominant al IMM-urilor, cele
cu obiect de activitate comerţul avînd o dominare netă. Ca urmare este
necesară sprijinirea creării şi dezvoltării de IMM-uri cu activităţi altele decât
comerciale. De asemenea, este necesară facilitarea accesului I.M.M –urilor
la diverse forme de finanţare, inclusiv prin acordarea de consultanţă de
specialitate;
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Totuşi, potenţialul zonei nu este folosit la maximum pentru a genera

•

dezvoltarea economică mult aşteptată, astfel încât veniturile populaţiei sunt
relativ scăzute;
• Prezenţa zonei libere nu a avut rezultatele aşteptate, îndeosebi în atragerea
de investiţii străine directe;
• Parcul industrial nu au oferit oportunităţile aşteptate, ar fi necesară crearea
şi dezvoltarea unor incubatoare de afaceri în aceste parcuri industriale.

Zona vizată de Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila ar putea oferi investitorilor o serie
de facilități constand în:
• suprafețe de teren intravilan și extravilan pentru realizarea de investiții;
• scutiri de taxe și impozite locale;
• concesionarea sau închirierea de terenuri la prețuri avantajoase în vederea
construirii de societăți care să asigure locuri de muncă;
• terenuri neproductive pentru împăduriri;
• închirierea, arendarea, concesionarea de terenuri arabile pentru înființarea
de culturi cerealiere;
• punerea la dispozitie de locații în vederea dezvoltării agroturismului
2.2.3 Contextul de Mediu
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea data de Comisia
Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în Raportul Brundtland: "dezvoltarea
durabilă este dezvoltarea care urmarește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".
Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil
pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăsește un raport de tipul om mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social. Durabilitatea
pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurator și de
resurse.
Sănătatea, siguranţa socială și stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale
în definirea calităţii vieţii.
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Biodiversitatea, varietatea organismelor, reprezintă un rezervor genetic pentru
generaţiile viitoare şi are rol în producerea oxigenului şi absorbţia dioxidului de
carbon, precum şi în asigurarea unor produse esenţiale şi a unor beneficii economice
prin produse şi servicii, inclusiv prin turism.
De aceea pierderea biodiversităţii afectează:
• producţia de bunuri şi servicii a ecosistemelor naturale şi seminaturale;
• bunăstarea economică;
• sănătatea populaţiilor umane.
Conservarea biodiversităţii se poate asigura numai printr-un management
durabil, care se materializeaza prin:
• utilizarea resurselor naturale în limita capacităţii de suport a sistemelor
ecologice;
• exploatarea resurselor fără periclitarea capacitaţii de refacere a acestora;
• protejarea sistemelor ecologice/biologice naturale de importanţă sau
periclitate (crearea de arii naturale protejate);
• reconstrucţia/reabilitarea ecologică a sistemelor ecologice degradate

Ecosistemele
Ecosistemele existente în Zona Pescărească a Județului Brăila sunt ecosisteme
terestre, reprezentate de păduri, pajisti și tufisuri,

și

ecosisteme acvatice

reprezentate de bălți, mlaștini și privaluri.
Asupra complexelor de ecosisteme acvatice şi terestre s-au exercitat în anul
2009 următoarele presiuni antropice :
• braconajul piscicol – ce ar putea avea drept consecinţe: diminuarea
necontrolată a populaţiilor de peşti prin depăşirea capacităţii de suport,
recoltarea neselectivă a ihtiofaunei (mai ales prin folosirea curentului electric
şi a plaselor monofilament), dezechilibrul unor lanţuri trofice;
• paşunatul abuziv în regim semisalbatic cu cabaline şi porcine, efectul
principal fiind distrugerea vegetaţiei, în special a celei lemnoase prin
roaderea scoarţei şi a vârfului lăstarilor de plop şi salcie; ca urmare a
acţiunilor de pază efectuate de personalul de teren împreuna cu personalul
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silvic, precum şi a condiţiilor meteorologice, în anul 2009 acest fenomen a
fost mai redus ca amploare, prin comparaţie cu anii trecuţi;
• delictele silvice: în anul 2009 s-au înregistrat tăieri ilegale pentru un volum
total de 44,77 m3, mai redus prin comparaţie cu anul 2008 (90 m3), ceea ce
nu a pus însă în pericol starea de conservare a habitatelor şi speciilor;
• turismul necontrolat este practicat în special la sfârşitul săptămânii şi are ca
efect acumularea deşeurilor în zonele dig-mal.
Nu s-au semnalat cazuri de braconaj cinegetic, poluare, de amplasare a unor
construcţii ilegale şi nu s-au realizat lucrări hidrotehnice.
Deșeurile
În ceea ce privește colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor menajere
și industriale, acestea au constituit o problemă încă de la primele organizări spontane
ale comunităților omenești, nefiind găsită o rezolvare adecvată până în prezent.
Concomitent cu procesele tehnologice înregistrate au crescut și exigențele privind
protecția mediului înconjurător.
Principalele tipuri de deșeuri rezultate din activitățile menajere și industriale
sunt:
• deșeuri menajere produse în gospodării;
• deșeuri stradale rezultate de pe suprafața salubrizată a localității;
• deșeuri asimilabile cu deșeuri menajere produse de unitățile prestatoare de
servicii.
În cadrul comunităților locale, gropile de gunoi au fost închise, în conformitate
cu solicitările Agenției de Protecția Mediului, iar autoritățile au încheiat sau sunt în
curs de aprobare a contractelor privind colectarea deșeurilor de către un operator.
Calitatea aerului
Aceasta este apreciată prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanţi
în atmosferă și prin măsurătorile realizate prin reţeaua de monitorizare existentă,
până la punerea în funcţiune a reţelei automate de monitorizare precum și a datelor
meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluanţilor emiși în
atmosferă.
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Pentru protecţia calităţii aerului s-a avut în vedere implementarea prevederilor
legislaţiei din acest domeniu prin aplicarea procedurilor legale de autorizare, controlul
conformării și monitorizarea activității anumitor sectoare cu potenţial impact negativ
asupra calităţii aerului – aceste activităţi fiind desfășurate de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Brăila
Din analiza datelor rezultate din Inventarul emisiilor în atmosferă, cantitatea cea
mai mare a emisiilor de poluaţi în atmosfera este rezultată din arderea combustibililor
fosili pentru producerea de energie (602,26 mii tone, adica 64,02%), iar cele doua
instalaţii mari de ardere sunt amplasate la distanţă foarte mică una de cealaltă în
aceeași zonă suburbană a orașului Brăila.
Ca urmare, zona Chiscani ar putea fi considerată o zona critică sub aspectul
poluarii atmosferice, deși măsurătorile realizate cu aparatura actuală, la punctul de
prelevare al reţelei de monitorizare aflat chiar în zonă nu au relevat depașiri ale
valorilor limită. Explicaţia poate fi dată de parametrii meteo, vânturile dominante
putând purta aceste emisii la mari distanţe faţă de punctele de generare.
În urma evaluarii calităţii aerului, în localitățile Chiscani, Frecăței și Mărașu

s-

au constatat că cantitatea de pulberi în suspensie este mai mare decât valoarea
limită plus marja de toleranță iar în localitățile Gropeni și Stăncuța, concentrațiile de
dioxid de azot și oxizi de azot sunt între valoarea limită și valoarea limită plus marja
de toleranţă.
În ceea ce privește monitorizarea apelor, fluviul Dunărea este monitorizat de
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila în secţiunile: Dunăre Brăila 1 (km 184),
Dunăre Brăila 2 (rezerva pentru potabilizare - km 183) și Dunăre Gropeni (km 196).
Starea chimică a apelor se stabilește în raport cu concentraţia substanţelor
periculoase relevante și prioritar periculoase, respectiv concentraţia fracţiunii
dizolvate a metalelor grele. Metalele monitorizate sunt: Zn, Cu, Ni, Cr, Fe si Mn.
În ceea ce privește starea fluviului Dunărea, în anul 2007 starea chimică a fost
determinată la nivelul celor trei secţiuni cu monitoring de supraveghere. S-a regăsit
stare foarte bună la Cu, Zn, Cr în concentraţie totala și starea chimică moderată la Fe
pentru toate cele trei secțiuni.
Din punct de vedere a stării ecologice, al indicelui saprob fitoplancton și al
nutrienților s-a regăsit stare bună și calitate foarte bună în ceea ce privește secțiunea
Dunăre Brăila 1.
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Calitatea solurillor
Degradarea solurilor este datorată pe de o parte unor cauze naturale (seceta)
iar pe de altă parte unor cauze antropice (exploatare agricolă intensivă, lucrări de
îmbunătățiri funciare care au modificat regimul hidric al solurilor).

Tabel nr. 97 - Principalele restricții ale calității solurilor (procentele sunt calculate față
de suprafața agricolă a județului)
Slab

Tip de sol
ha

Moderat
%

ha

%

Foarte
puternic

Puternic
ha

%

ha

Total

%

ha

%

Soluri
salinizate

47573

12,25

35251

9,08

-

-

8274

2,13

91098

23,45

Soluri
sodizate

11058

2,85

-

-

-

-

7584

1,95

18642

4,80

Soluri
afectate de
eroziune

-

-

770

0,20

-

-

-

18642

770

0,20

Soluri
afectate de
relief eolian
și textură
grosieră

-

-

21540

5,40

-

-

-

-

21540

5,54

Exces de
umiditate

-

-

10486

2,70

36477

9,39

-

-

46963

12,09

179013

46,09

Total
Sursa : Raportul anual privind starea factorilor de mediu din județul Brăila în anul 2008

Unele zone sunt afectate de :
• Exces de umiditate, cu precădere în zona de luncă și zone depresionare de
câmpie și sub incidența aportului de apă din precipitații
• Exces de salinitate
• Poluarea cu nitrați – Conform Ordinului nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei
cu localitățile unde există surse de nitrați din surse agricole, comunele
vulnerabile din zona analizată sunt: Chiscani, Frecăței, Mărașu, Măxineni,
Siliștea, Gropeni, Stăncuța, Tichilești.
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• Soluri afectate de eroziunea eoliană – sunt acele soluri nisipoase, cu o
textură grosieră, cu fertilitate redusă și cu vegetație slab reprezentată, soluri
supuse deflației și care au nevoie de intervenții de fixare și aplicarea unui tip
de agricultură ameliorativă. După 1991, odată cu defrișările intense ale
plantațiilor de vii și tăierile necontrolate ale perdelelor forestiere, fenomenul
de eroziune prin deflație pe aceste soluri s-a accentuat.
Soluțiile de ameliorare propuse de specialiști au fost:
•

Împădurirea întrucât tot județul Brăila are un deficit major de vegetație
forestieră. În cadrul “Programului de îmbunătățire a calității mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate” derulat de Ministerul Mediului,
Consiliul Județean Brăila a depus 5 proiecte, unul dintre ele fiind destinat
comunei Măxineni, pentru o suprafață de 87,85 ha.

• Activități de curățare, reducere și/sau reconstrucție ecologică a zonelor în
care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate – în 2007 s-a
stabilit cadrul legal pentru aceste activități prin H.G. nr. 1403.

2.3. COMUNITATEA ŞI ANGAJAMENTUL FACTORILOR INTERESAŢI
Procesul de constituire a Asociației „Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila” și cel al elaborării
Strategiei de Dezvoltare aferente zonei s-a bazat pe consultarea comunității locale
„de jos în sus”.
Această abordare de consultare a comunități a fost folosită și în etapele de
identificare a problemelor zonei, a diagnozei acesteia, în găsirea de soluții care pot
revigora din punct de vedere economic, social și de mediu teritoriul vizat, toate
acestea conturând în urma acestui proces participativ, obiectivele și viziunea
strategiei și conferindu-i în același timp echilibrul necesar.
În sensul acestei abordări, au fost organizate o serie de întalniri de lucru cu
actori importanți locali și membri fondatori, întâlniri de informare la sediile primăriilor
comunelor care fac parte din teritoriul zonei pescărești, și s-au desfășurat vizite în
alte țări comunitare pentru a realiza schimburi de experiență. Deasemenea

192
oportunitățile programului au fost aduse la cunostința mediului privat de pe raza
zonei vizate și au fost consultate inclusiv autoritățile competente în procesarea de
date.
Înscrierea membrilor fondatori, precum și a tuturor participanților la consultări se
prezintă în tabelul de mai jos:
Tabel nr. 98 – Membrii fondatori ai Asociației Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila
INSTITUȚII DIN ZONA DE INTERVENȚIE

PARTICIPARE
LA CONSULTĂRI

MEMBRI FONDATORI
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

X

Unitatea Administrativ Teritorială a Județului Brăila
(Consiliul Județean Brăila)
Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Brăila
Asociatia Comunelor din România Filiala Județeana Brăila
Agenția Județeană a Vânatorilor și Pescarilor Sportivi
Societatea Cooperativa de Gradul I „Nufarul” Chiscani
Asociația Pescarilor Stăncuța
Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea Sud – Est
BENEFICIARI PUBLICI
Unitatea Administrativ Teritorială Berteștii de Jos
Unitatea Administrativ Teritorială Stăncuța
Unitatea Administrativ Teritorială Mărașu
Unitatea Administrativ Teritorială Frecăței
Unitatea Administrativ Teritorială Gropeni
Unitatea Administrativ Teritorială Tichilești
Unitatea Administrativ Teritorială Chiscani
Unitatea Administrativ Teritorială Vădeni
Unitatea Administrativ Teritorială Siliștea
Unitatea Administrativ Teritorială Măxineni

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BENEFICIARI PRIVAȚI
Mediul privat din zona pescărească
POPULAȚIA LOCALĂ

X
X
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Pe parcursul elaborării strategiei, la intâlnirile de lucru, precum și la consultările
publice au fost distribuite materiale informative tipărite referitoare la stadiul elaborării
strategiei, obiectivele programului și zona de intervenție, precum și formulare
speciale de aplicare pe care părțile interesate au fost invitate să le completeze pentru
a se face prelucrarea necesară și evaluarea, astfel încât informațiile care stau la
baza strategiei să fie actuale și să reflecte întocmai situția de fapt din zona
pescărească.
În urma discutiilor purtate în cadrul întâlnirilor de lucru s-a procedat la
clasificarea și evaluarea tuturor propunerilor și observatiilor depuse în cadrul
procesului de consultări..
Rezultatele obținute prin mobilizarea principalilor actori, cu asumarea rolului
fiecaruia dintre aceștia, pentru a contribui la efortul de dezvoltare economică, socială
și de mediu, în baza unei viziuni comune în procesul de elaborare a strategiei, sunt
surprinse în minutele întâlnirilor de lucru desfășurate în acest scop, precum și în
documentele

înregistrate

pe

parcursul

etapei

de

elaborare

a

strategiei.

(vezi Anexa A.)
În baza consultărilor și a întâlnirilor de lucru au fost identificate priorităţile,
obiectivele și măsurile prin care se urmăreşte atingerea obiectivului global al
Strategiei. Se observă că ponderea pe care o are consolidarea sectorului pescăresc
în rândul masurilor identificate este mai mică decât ponderea măsurilor ce vizează
dezvoltarea activităților alternative acestui sector care să conducă la îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor acestei zone.
Urmare a consultărilor cu factorii locali au fost identificate problemele și nevoile
sectorului pescăresc, între care se remarcă investițiile reduse în sectorul pescuit,
agricultură și industrie, lipsa unor unități de prelucrare și valorificare a produselor
piscicole, echipamentele și tehnologiile depășite, cu productivitate și eficiență
economica scăzută, totodată fiind găsite și soluțiile de revigorare concretizate în trei
măsuri la nivelul Strategiei.
Măsurile propuse în vederea consolidării sectorului pescăresc concomitent cu
contracararea fenomenului de epuizare a stocurilor de pește, au în vedere
restabilirea potențialului de producție, procesare și valorificare a acestui sector aflat
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în declin, susținerea activităților conexe sectorului pescăresc și conservarea biodiversității. Investițiile în infrastructura care sprijină activitatile de pescuit și
acvacultură pun accent pe conservarea și dezvoltarea atât a cadrului economic și
social cât și a mediului.
Diversificarea de noi specii cu perspective comerciale bune dar și îmbunătățirea
condițiilor de muncă și securitate ale lucrătorilor din activitatile pescărești, precum si
investițiile în procesarea peștelui au în vedere creșterea valorii adăugate a
produselor pescărești, îmbunătățirea activității de procesare și comercializare pentru
produsele interne și susținerea piețelor de produse pescărești provenite din
acvacultură și din pescuit.
Acțiunile au în vedere atât înființare amenajare piscicolă/ acvacultură, achiziții
de utilaje/echipamente necesare activităților pescărești, construirea punctelor de
debarcare, înființare centre pentru confecționare, verificare tehnică, întreținere și
reparații ambarcațiuni și unelte pescărești, achiziții pentru mijloace/ echipamente de
transport pentru pescuit si activități conexe, amenajare adăpost pescăresc,
concomitent cu acțiuni de menținere și conservarea a habitatelor, acțiuni de
prevenire și stopare a factorilor distructivi (poluare), (colectarea deșeurilor).
Așa cum reiese din formulare, „diversificarea oportunităților socio-culturale și
sportive prin crearea/ modernizarea/ infrastructurii” reprezentanții sectorului public își
propun să reducă neatractivitatea comunităților în special a celor rurale prin
amenajarea de trasee turistice/ sportive, înființare săli de sport, înființare/ reabilitare
/amenajare spații de agrement (spații de joacă, terenuri de sport, stadioane, parcuri),
înființarea centrelor de asistență socială (centre de zi, dispensare), reabilitarea unor
instituții de învățământ preșcolar (grădiniță).
Acțiunile sectorului public au în vedere și potențialul piscicol cât și perspectiva
bună

pentru

diversificarea

comercializare a peștelui,

activităților

economice

(înființarea

punctelor

de

dotarea cu echipamente specifice, reabilitarea și

amenajarea de pontoane), toate acestea fiind cuprinse în măsura „consolidarea
infrastructurii pentru pescuit și turism”.
Conservarea resurselor naturale și antropice existente în zonă, valorificarea
identității comunitare prin investiții în tehnologie, înființarea de centre de promovare,
informare și documentare turistică, organizarea de târguri, caravane, festivaluri,
acoperă alte trei măsuri și converg spre obiectivul prin care se urmărește „ crearea
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premiselor pentru conservarea identității comunitare și valorificarea resurselor
naturale și antropice.
Între preocupările reprezentanților sectorului privat un loc important îl ocupă
creșterea investițiilor în zonă și dezvoltarea activităților economice, pe care le îmbină
cu facilitarea integrării pe piața muncii a locuitorilor din zonă, prin creșterea
competențelor. Acțiunile presupun pregătirea profesională a pescarilor (cu accent pe
tineri si femei) și a familiilor acestora pentru a deveni competitivi pe piața muncii și
pentru a dezvolta alte activități economice locale.
Diversificarea activităților alternative la cele piscicole, dezvoltarea serviciilor de
sprijinire a turismului, infrastructurii și serviciilor legate de turism pentru creșterea
numărului de turiști în zonă / încurajarea activităților turistice în teritoriu concomitent
cu evidențierea și promovarea a valorilor locale sunt măsuri care s-au conturat prin
eforturile tuturor factorilor implicați și conduc la valorificarea potențialului turistic al
zonei.
Promovarea activităților turistice prin valorificarea patrimoniului local vizează
punerea în valoare a specificului local avându-se în vedere ecoturismul și
agroturismul. Dezvoltarea turismului conduce la cunoașterea patrimoniului local și
presupune activități de promovare și difuzare care stimulează creșterea economică
locală.
Prin urmare, țintele pe care și le propune aceasta strategie sunt dezvoltarea
economică echilibrată a zonei, ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și
incluziunea, protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale în
paralel cu consolidarea competitivității sectorului de pescuit, venind astfel în
întâmpinarea potențialelor riscuri ale teritoriului vizat.
Deosebit de importantă este concluzia acceptată de întreaga populație din zona
pescărească, asupra necesității de diversificare a activităților economice, prin
crearea de oportunități alternative de ocupare pentru pescari și crearea de surse
alternative de venit pentru populație, prin valorificarea potențialului turistic și de
mediu al zonei, toate acestea evitând creșterea efortului de pescuit.
Prin urmare, procesul de consultare, bazat pe principiul abordarii de “jos în sus”
s-a dovedit a fi foarte important pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei
pescărești a Judetului Brăila, în vederea planificării programului în concordanță cu
nevoile reale ale populației locale, în vederea elaborării direcțiilor programatice ale
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instituțiilor locale implicate, dar și pentru realizarea ghidurilor necesare apelurilor de
proiecte.
Avându-se în vedere cele menționate anterior se poate afirma că „Strategia de
dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila” este în primul
rând orientată către perspectiva socială, economică și de mediu.
2.4. ANALIZA SWOT PENTRU ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

CADRUL NATURAL, POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Legătură cu Delta Dunării și Marea • Creșterea
Neagră;

suprafețelor

agricole

in

detrimentul vegetației naturale având

• Distanță mică față de capitala țării;

drept

• Resurse

bio-diversității;

naturale

energetice

consecință

reducerea

(zăcăminte de țiței, gaze naturale) și • Acces dificil in zona Insulei Mari a
neenergetice (zăcăminte terapeutice);

Brăilei;

• Prezența celui mai mare fluviu al • Grad foarte scăzut de accesibilitate
României, a lacurilor interioare și a
unui lac cu nămol sapropelic;

comunicaționala in mediul rural;
• Lipsa

• Insula Mare a Brăilei propice pentru
dezvoltarea activităților economice;
• Prezența ariilor protejate (Natura 2000,
sit Ramsar);

spațiilor

pentru

turism

și

scădere

a

agrement;
• Tendința

generală

de

populației;
• Îmbătrânirea populației;

• Prezența Parcului Natural Balta Mică a • Sporul natural al populației în zonă
Brăilei (Zonă umedă de importanță
internațională Sit RAMSAR);

este negativ;
• Șomaj în creștere;

• Prezența elementelor antropice;

• Nivel de pregătire scăzut al populației;

• Soluri cu fertilitate mare;

• Populație inactivă numeroasă;

• Forță de muncă disponibilă;
• Disponibilitatea asociațiilor de pescari
pentru diversificarea activităților;
• Disponibilitatea autorităților publice in
realizarea

de

parteneriate

(public-
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public, public-privat);
• Deschiderea

administrației

și

a

mediului privat către nou.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Zona pescăreasca cuprinde ”a doua • Manifestarea unor fenomene climatice
Delta” a României;

extreme

• Puncte de informare locală diversificate
(centru

PAPI-Mărașu,

puncte

cu

consecințe

negative

asupra unor activități economice;

de • Zona amenințată de depopulare;

informare europeană Europe Direct – • Șanse reduse de redresare in lipsa
Chiscani, Tichilești, Berteștii de Jos);

intervențiilor in zonă.

• Multiculturalism;
• Disponibilitatea

fondurilor

europene

pentru finanțarea de proiecte care să
protejeze și să valorifice potențialul
natural și uman;
• Interes al populației pentru activitatea
de pescuit sportiv.
ECONOMIE ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Brăila – locul 2 la nivelul regiunii ca • Lipsa locurilor de muncă;
potențial de polarizare a investițiilor;

• Oferta de servicii este limitată și nu

• Tradiție în activitatea de pescuit în

concordă cu standardele europene;

zonă;

• Investiții reduse în sectoarele pescuit,

• Teritoriu favorabil din punct de vedere

agricultură și industrie;

pedoclimatic unei structuri diversificate • Echipamente și tehnologii depășite, cu
a producției vegetale;
• Varietate
favorabile

de

productivitate și eficiență economica

resurse

dezvoltării

naturale

turismului

scăzută;

și • Grad

activităților economice;
• Port maritim la Dunăre;
• Potențial piscicol și perspectiva bună

scăzut

de

modernizare

a

infrastructurii turistice;
• Insuficienta valorificare a produselor
locale;
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pentru

diversificarea

produselor • Insuficientă promovare și valorificare a

pescărești;

patrimoniului natural și antropic și a
produselor locale cu specific;

• Zona pescărească este traversată de

drumul European E584, și a drumului • Cultură antreprenorială deficitară;
național DN 2B;

• Valorificare insuficientă a potențialului

• Existenta coridorului Pan European VII

turistic existent.

pe teritoriul FLAG;
OPORTUNITĂȚI
• Potențial

pentru

AMENINȚĂRI
dezvoltarea • Sectorul pescăresc aflat in declin;

economică datorat resurselor locale • Instabilitate
bogate și variate;
• Nișa

de

piață

legislativă

și

care

trai

prin

descurajează investițiile;
pentru

producția, • Scăderea

procesarea si valorificarea peștelui;

nivelului

de

diminuarea resurselor de muncă;

• Cerere de produse ecologice;

• Restrângerea

• Cerere in creștere pentru agroturism și
ecoturism;

activităţii

unităţilor

economice industriale mari;
• Receptivitate si flexibilitate scăzuta a
populației locale la cerințele pieței

• Existența fondurilor europene pentru
dezvoltare

inovare,

cercetare

și

care

și

in

timp

decalaje

economice mari;

transfer de tehnologie;
• Colaborare

determina

prin • Sectorul ”meșteșuguri și artizanat”

cooperare

slab valorificat;

intermediul clusterelor industriale;
• Brăila – pol de dezvoltare urbană.

• Capacitatea redusă a gospodăriilor
țărănești si a fermelor de a concura cu
produsele comunitare;
MEDIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• În cadrul zonei se regăsesc categorii • Slaba conștientizare a populatiei cu
de

arii

protejate

57/2007

privind

naturale

protejate,

conform

OUG

privire la importanța conservării bio-

regimul

ariilor

diversității

a

habitatelor • Lipsa inițiativelor în sensul protejării

naturale a florei si faunei sălbatice;
• Patrimoniu natural unic;

mediului
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• Organizații non-guvernamentale care • Colectarea
se preocupă de conservarea mediului

deșeurilor

–

slab

implementată;

și a biodiversității;
• Administrarea controlată a resurselor
în ariile naturale protejate;
• Proiecte

în

derulare

pentru

managementul integrat al deșeurilor
menajere.
• Existenta statiei de epurare
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Premise create pentru implementarea • Braconajul
de sisteme de producere a energiei
alternative;

poluarea

generează

dezechilibre în lanțul trofic;
• Pericol

• Reglementările legislative in ceea ce

si

de

accidente

și

dezastre

naturale datorită lipsei investițiilor în

privește sistemul de management al

sistemul

de

mediului;

infrastructura;

îndiguire

si/sau

• Atragerea societății civile în procesul • Insuficienta dezvoltare a sistemului de
de

implementare

a

politicilor

de

mediu;
• Realizarea

canalizare are impact negativ asupra
calității mediului;

de

programe/proiecte • Nerespectarea legislației de mediu;

pentru atragerea de fonduri naţionale • Costuri mari pentru conformare la
și europene în vederea protecţiei
mediului și implementării politicilor de
mediu si a dezvoltării durabile.

standardele de mediu
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ANALIZA SWOT GENERALĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Retea hidrografica bogata

• Nevalorificarea

• Neatractivitatea comunităților rurale;

• Zonă cu tradiție în pescuit
ariilor

zonei

(economic, social și turistic);

• Potențial natural si antropic ridicat
• Prezența

potențialului

protejate

(Natura • Slaba dezvoltare a sectorului terțiar;

2000, sit Ramsar);

• Investiții reduse în sectoarele pescuit,

• Prezența Parcului Natural Balta Mică a

agricultură și industrie;

Brăilei (Zonă umedă de importanță • Inadaptarea la economia de piață
internațională Sit RAMSAR);

concurențială;

• Insula Mare a Brăilei propice pentru • Accentuarea
dezvoltarea activităților economice;

migrației

forței

de

muncă;

• Forță de muncă disponibilă;

• Nivel de pregătire scăzut al populației;
• Grad redus de ocupare a forței de
muncă

în

special

în

sectorul

pescăresc;
• Insuficienta valorificare a produselor
locale
OPORTUNITATI
• Posibilități

pentru

AMENINȚĂRI

dezvoltarea

și

diversificarea activităților economice;
• Posibilitatea dezvoltării unor forme
variate de turism;
• Nișa

de

piață

• Zona amenințată de depopulare;
• Capacitatea redusa a zonei de a se
regenera demografic;
• Risc de dispariție a identității culturale

pentru

producția,

procesarea si valorificarea peștelui;
• Cererea de produse ecologice

în zonă;
• Lipsa inițiativelor pentru revitalizarea
ramurilor economice tradiționale;
• Braconajul si poluarea
• Șanse reduse de redresare în lipsa
intervențiilor în zonă
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Politica strategiei de dezvoltare economico – socială a zonei pescărești vizează
3 domenii cu subdomeniile corespunzătoare de intervenție, care constituie obiectul
prezentului angajament, şi anume:
1. Dezvoltare economică
-

în sectorul pescăresc

-

în turism

2. Conservarea indetității
-

culturale

-

de mediu

3. Valorificare potentialului uman
-

prin formare profesională continuă

-

prin schimb de bune practici

Prezenta strategie se bazează pe următoarele documente elaborate:
• Analiza socio-economică. Evaluarea situaţiei existente;
• Analiza SWOT;
• Strategia de dezvoltare socio – economică;
• Planul de acţiune;
• Planul de comunicare;
In urma elaborării diagnozei teritoriului (definirea zonei, context socio-economic
și de mediu) realizată pe baza analizei documentelor statistice, ale strategiilor locale
și județene, pe considerarea

politicilor existente și a perspectivei comunității, a

consultărilor cu părțile interesate au fost detectate punctele tari, punctele slabe,
oportunitățile și amenințările.
Punctele forte oferă zonei premisa dezvoltării economice, prin valorificarea
potențialului natural și antropic și a tradițiilor locale.
Fiind situată într-un județ cu un potențial ridicat pentru polarizarea investițiilor și
cu o administrație publică implicată în atragerea fondurilor europene, în zona
pescărească pot fi atrase investiții pentru valorificarea nișei de piață în ceea ce
privește producția, procesarea și comercializarea peștelui.
Cadrul natural și antropic favorizează dezvoltarea turismului și a sectorului
terțiar.
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Totodată, forța de muncă disponibilă din teritoriu poate fi implicată în acțiuni
vizând atât dezvoltarea economică cât și cea socio-culturală.
Resursele locale, posibilitatea dezvoltării unor forme variate de turism, interesul
crescut la nivel european pentru promovarea turismului durabil, constituie premise
pentru investiții în domeniul turismului. Dezvoltarea turismului poate contribui la
crearea de locuri de munca, poate genera aparitia de noi meserii și facilita reducerea
șomajului.
Prin diversificarea oportunităților socio-culturale și a activităților economice,
crearea de locuri de muncă se poate contribui la menținerea populației în zona
amenințată de depopulare.
Pentru a înlătura riscul de dispariție a identității culturale în zonă este necesară
orientarea atenției către activități menite să evidențieze și să valorifice tradițiile și
resursele culturale locale. Aceasta se poate realiza prin încurajarea desfășurării de
evenimente cu specific local.
Lipsa inițiativelor pentru revitalizarea ramurilor economice tradiționale va putea
fi combătută prin asigurarea unui cadru propice desfășurării activităților economice și
promovării afacerilor, sprijinirea investițiilor în aceste domenii, dezvoltarea culturii
antreprenoriale prin instruirea populației.
Rezultatele analizei coordonatelor SWOT relevă identificarea de soluții, optime
realiste, aplicabile pentru dezvoltarea durabilă a zonei pescărești a județului Brăila.
Se are in vedere transformarea zonei pescărești într-o zonă cu un mediu de
afaceri atractiv, care creează condiții pentru creșterea economică, bunăstare socială
și un nivel de trai ridicat, cu oportunități de ocupare a forței de muncă si prosperitate
pentru toți locuitorii săi.
Soluțiile identificate constituie prioritățile de dezvoltare ale zonei iar prin
implementarea lor la nivel local se preconizează realizarea următoarelor rezultate de
impact:
• Consolidarea sectorului pescăresc din zonă
• Creșterea calității serviciilor din sectorul pescăresc
• Diversificarea activităților economice în zona pescărească a județului Brăila
• Atragerea investitorilor
• Crearea de locuri de muncă
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• Creșterea potențialului de ocupare printr-o adaptabilitate mai crescută a
persoanelor din sectorul pescăresc
• Îmbunătățirea imaginii zonei pescărești
• Creșterea vizibilității și atractivității zonei pescărești a județului Brăila
• Atragerea turiștilor
• Protejarea mediului
În vederea asigurării implementării și monitorizării cu succes a prezentei
strategii, sunt necesare implicarea efectivă a sectorului privat și parteneriatul durabil
în realizarea obiectivelor comune convenite
Politica de dezvoltare economico socială a zonei pescărești în perioada 2011–
2015 este extrem de importantă pentru evoluţia pe termen mediu a zonei, de ea
depinzând progresul economico – social şi creşterea standardului de viaţă al
populaţiei.
Aplicarea strategiei cade în responsabilitatea membrilor fondatori ai Asociației
”Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului
Brăila” dar implementarea acesteia nu este posibilă fără implicarea tuturor actorilor
relevanți din zonă.

3. STRATEGIA, OBIECTIVE SI MOTIVAȚIE
VIZIUNE – un sector pescăresc competitiv modern si dinamic bazat pe
activități durabile de pescuit și turism, având în vedere conservarea biodiversității și valorificarea potențialului existent (econimic, social, turistic)
OBIECTIV GENERAL – Dezvoltarea durabilă a Zonei Pescărești a Județului
Brăila prin promovarea și susținerea creşterii competitivităţii economice pe
termen lung şi a atractivităţii regiunii pentru investiţii, prin valorificarea
resurselor naturale si antropice, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei
de muncă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona vizată.
Prin mobilizarea și consultarea principalilor actori economici și a comunității
locale, având o abordare „de jos în sus” cu asumarea rolului fiecaruia dintre aceștia,
au fost identificate problemele zonei, a fost realizată diagnoza acesteia și au fost
găsite soluțiile care pot revigora din punct de vedere economic, social și de mediu
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teritoriul vizat, toate acestea conturând în urma procesului participativ, obiectivele și
viziunea strategiei, conferindu-i în același timp echilibrul necesar. Soluțiile
identificate constituie prioritățile de dezvoltare ale zonei iar prin implementarea lor la
nivel local se preconizează atingerea rezultatelor scontate.
Prin strategie se vor crea premisele și se vor implementa măsurile pentru o
dezvoltare durabilă în zona de intervenție prin:
• Creșterea atractivității și competitivității zonei;
• Consolidarea sectorului pescăresc aflat în declin;
• Dezvoltarea activitaților alternative pescuitului;
• Valorificare potențialului turistic al zonei;
• Conservarea Bio-diversității.
În urma concluziilor procesului de consultare și a analizei efectuate reies
următoarele aspecte care necesită intervenții urgente:
• Amenințarea zonei cu depopularea - generată de îmbătrânirea populației și
migrarea spre zone mai dezvoltate economic;
• Investitii reduse în economia locală;
• Sectorul piscicol aflat în declin;
• Calitate a vieții locuitorilor nesatisfăcătoare;
• Potențial turistic insuficient valorificat.
Implementarea strategiei într-un mod bine planificat și coerent va duce la
realizarea obiectivului general - creșterea nivelului de trai al populației din zona
pescărească și a atractivității zonei pentru investiții.
Zona Pescărească a Județului Brăila va fi un teritoriu care se va dezvolta
durabil în sensul:
• Dezvoltării infrastructurii pentru pescuit și turism;
• Restabilirii potențialului de producție, procesare și valorificare în sectorul
piscicol dar și susținerii activităților conexe și alternative pescuitului;
• Creării unor noi locuri de muncă și asigurării formării profesionale;
• Conservării identității locale și promovării specificului zonei;
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PRIORITĂȚI, OBIECTIVE ȘI MĂSURI
PRIORITATI

OBIECTIVE

MASURI
M1.1.1

P1

O1.1

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii si serviciilor in

Creșterea competitivității si

Consolidarea si diversificarea activităților

sectorul pescăresc

atractivității economice zonei

economice in zona pescăreasca fără a

M1.1.2

pescărești

crește efortul de pescuit

Sprijinirea dezvoltării turismului sustenabil in
beneficiul comunităților pescărești

O2.1
Conservarea identității locale si
P2

promovarea potențialului turistic al zonei

M2.1.1
Revitalizarea si valorificarea identității comunitare
M2.1.2
Conservarea bio-diversității
M2.2.1

Valorificarea durabila a
potențialului local si

O2.2

promovarea specificului zonei

Creșterea adaptabilității locuitorilor din
zona pescăreasca

Formare profesionala continuă a persoanelor din
sectorul pescăresc
M2.2.2
Încurajarea inițiativelor de cooperare privind
dezvoltarea sectorului pescăresc
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FIȘELE MĂSURILOR
MASURA 1.1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc
Obiectivul şi raportul cu strategia Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific „O.1.1 Consolidarea si diversificarea
de dezvoltare – miza intervenţiei

activităților economice in zona pescăreasca fără a crește efortul de pescuit”, miza intervențiilor
propuse fiind consolidarea sectorului pescăresc prin încurajarea investițiilor în acest domeniu și
atragerea investitorilor

Domeniul de acţiune

Economie si dezvoltare locală

Complementaritate şi delimitare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O2.1 ”Conservarea identității locale și
promovarea potențialului turistic al zonei” și O2.2 ”Creșterea adaptabilității locuitorilor din zona
pescărească” cuprinse în STRATEGIA FLAG,
fiind complementară cu:
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
naționale”

208
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 2: ”Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor
obținute din pescuit si acvacultura”
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
Beneficiarii ţintă

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
• Asociația Comunelor din România – filiala Brăila
Beneficiari privaţi:

Criterii orientative de selecţie

•

Organizații non-guvernamentale (ONG)

•

Mediul privat

•

Parteneriate

Calitatea proiectului
-

Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor și
rezultatelor (criteriu calitativ)

-

Calitatea proiectului, gradul de maturitate (criteriu tehnic)

-

Utilizarea de noi tehnologii, eficiență energetică (criteriu calitativ)

Viabilitatea economică şi tehnică
− Impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ)
− Creare / menţinere de locuri de muncă (criteriu tehnic)
− Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu tehnic)
− Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
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Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
− Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)
− Protecția mediului (criteriu calitativ)
Tipuri de acţiuni (exemple)

Alocare POP
Cofinanţare
beneficiari (%)

•

Reabilitare pontoane debarcare/acostare

•

Reabilitare spatii depozitare (peste/ echipamente pescărești)

•

Amenajare adăposturi pescărești

•

Amenajare spatii de procesare a produselor pescărești

•

Amenajare piețe de desfacere a produselor pescărești

•

Amenajare centre de servicii pentru ambarcațiuni pescărești

•

Înființare stații de alimentare ambarcațiuni pescărești

•

Valorificarea produselor pescărești (produse tradiționale, bio, din pește)

1.678.000 euro
/contribuţie Grupa 1
100 % cofinanțare FEP
0 % contribuţie beneficiar
Grupa 2
75 % contribuţie FEP
25% contribuţie beneficiar
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mică decât 100.000 euro
Grupa 3
60 % contribuţie publică
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40 % contribuţie privată
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mare decât 100.000 euro
Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ:
•

Dezvoltarea unor servicii de calitate în sectorul pescăresc

•

Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească

Rezultat cantitativ:
•

Număr pontoane debarcare/acostare reabilitate - 3

•

Număr spatii depozitare (peste/ echipamente pescărești) reabilitate - 3

•

Număr adăposturi pescărești amenajate - 3

•

Număr spatii de procesare a produselor pescărești amenajate - 2

•

Număr piețe de desfacere a produselor pescărești amenajate - 2

•

Număr centre de servicii pentru ambarcațiuni pescărești amenajate - 6

•

Număr stații de alimentare ambarcațiuni pescărești înființate - 1

•

Număr acțiuni de valorificare a produselor pescărești – 3

Rezultat de impact:
•

Consolidarea sectorului pescăresc / dezvoltarea economiei locale

•

Atragerea investitorilor în zonă

•

Crearea de locuri de muncă
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Nr de proiecte
estimate
23
1.

Cost estimat (euro)
1.678.000

Estimarea costului

Contribuția POP –

Contribuția beneficiarilor

total pe măsură (euro)

măsură (euro)

(euro)

1.678.000

1.231.000

447.000

Obiectiv specific
1.1 ,, Consolidarea si diversificarea activităților economice in zona pescăreasca fără a crește efortul de pescuit”

2.

Argumentare
Consolidarea si diversificarea activităților economice in zona pescărească va fi posibilă prin asigurarea unui cadru propice
desfășurării activităților economice și promovării afacerilor și prin încurajarea inițiativelor de investiție în sectorul pescăresc.
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali și analizei
contextului socio-economic, precum:
•

Sectorul pescăresc aflat in declin

•

Investiții reduse în sectoarele pescuit, agricultură și industrie

•

Numărul redus al unităților de prelucrare și valorificare a produselor piscicole

•

Echipamente și tehnologii depășite, cu productivitate și eficiență economică scăzută

•

Oferta de servicii este limitată și nu concordă cu standardele europene

•

Insuficienta valorificare a produselor locale

•

Lipsa inițiativelor pentru revitalizarea ramurilor economice tradiționale

utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT:
•

Tradiție în pescuit
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•

Potențial piscicol și perspectiva bună pentru diversificarea produselor pescărești

•

Disponibilitatea asociațiilor de pescari pentru diversificarea activităților

•

Nișa de piață pentru producția, procesarea si valorificarea peștelui

In stabilirea acestei măsuri s-a mai ținut cont si de direcțiile care au fost propuse in cadrul unor documente precum:
•

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI BRAILA 2010 – 2015:
- Obiectiv 3: ”Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și valorificarea maximală a acestora prin promovarea
unor practici de consum si producție care sa permită o creștere economica sustenabila pe termen lung”, 3.1.
”Dezvoltarea economica și creșterea competitivității”, 3.1.1. Creșterea competitivității economice

•

STRATEGIA UE PENTRU DUNĂRE:
- AXA 3: creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare şi tehnologia informaţiei; competitivitate; resurse
umane)

3.

•

STRATEGIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ, Obiectivul principal 1: Protecția mediului

•

STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ALE COMUNITĂȚILOR DIN TERITORIU

Integrarea sustenabilății mediului
− Reducerea impactului activităților pescărești asupra mediului;
− Promovarea metodelor de producție ecologice;
− Utilizarea unor echipamente mai puțin poluante și /sau a materialelor ecologice;
− Evitarea unor posibile accidente ecologice prin verificarea periodică și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor
pescărești;
− Implementarea Sistemului de Management de Mediu.
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4. Integrarea Inovării
Sugestii de soluții pentru inovare:
-

Prelucrare diversificată;

-

Valorificarea produselor tradiționale/ bio

-

Oferirea de produse pescărești locale (mâncăruri, dulciuri, băuturi) care vor fi marcate în listele de meniuri ca produse locale
tradiționale;

-

Ambalarea produselor pescărești în mod atractiv pentru consumatori;

-

Diversificarea activităților din sectorul pescăresc către noi specii de pește;

-

Diversificarea serviciilor pentru ambarcațiuni pescărești

-

Utilizarea unor materiale de construcții noi din punct de vedere tehnologic

-

Utilizarea de echipamente și tehnologii noi de procesare;

-

Utilizarea de echipamente pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, de sănătate și securitate a muncii;

-

Folosirea energiei alternative pentru asigurarea utilităților în cadrul clădirilor create/reabilitate/modernizate

-

Implementarea Sistemului de Management al Calității;

-

Relaționarea proiectelor cu Măsurile M 2.2.1.,,Formarea profesională continuă a persoanelor din sectorul pescăresc” și M
2.2.2 ”Încurajarea inițiativelor de cooperare privind dezvoltarea sectorului pescăresc”

5. Resursele și distribuirea lor
Măsura 1.1.1 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 1.678.000 euro, asigurând o finanțare de 100%, 75% sau 60%
în funcție de valoarea totală eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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MASURA 1.1.2 Sprijinirea dezvoltării turismului sustenabil in beneficiul comunităților pescărești
Obiectivul

şi

raportul

cu Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific „O.1.1 Consolidarea si diversificarea

strategia de dezvoltare – miza activităților economice in zona pescăreasca fără a crește efortul de pescuit”, miza intervențiilor
intervenţiei

propuse fiind dezvoltarea activităților în turism și atragerea investitorilor.

Domeniul de acţiune

Economie si dezvoltare locală

Complementaritate
delimitare

şi Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O2.1 ”Conservarea identității locale și
promovarea potențialului turistic al zonei” și O2.2 ”Creșterea adaptabilității locuitorilor din zona
pescărească” cuprinse în STRATEGIA FLAG,
fiind complementară cu:
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”
- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
•

AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

215
Beneficiarii ţintă (tipuri):

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
• Asociația Comunelor din România – filiala Brăila
Beneficiari privaţi:

Criterii orientative de selecţie

•

Organizații non-guvernamentale (ONG)

•

Mediul privat

•

Parteneriate

Calitatea proiectului
 Coerenta proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor si
rezultatelor (criteriu calitativ)
 Calitatea proiectului, gradul de maturitate (criteriu tehnic)
 Utilizarea de noi tehnologii, eficienta energetica (criteriu calitativ)
Viabilitatea economică şi tehnică
 Impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ)
 Creare / menţinere de locuri de muncă (criteriu tehnic)
 Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic)
 Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
 Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)
 Protecția mediului (criteriu calitativ)
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Tipuri de acţiuni (exemple)

• Dezvoltare turism / Eco-turism / turism creativ cu specific pescăresc
• Amenajare spații de agrement cu specific pescăresc
• Amenajare restaurant /localuri/terase/ cu specific pescăresc (poate include ponton
restaurant)
• Amenajare centru de producere / comercializare/ închiriere unele si accesorii pentru
pescuit de agrement

Alocare POP
Cofinanţare

1.906.000 euro
/contribuţie Grupa 1

beneficiari (%)

100 % cofinanțare FEP
0 % contribuţie beneficiar
Grupa 2
75 % contribuţie FEP
25% contribuţie beneficiar
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mică decât 100.000 euro
Grupa 3
60 % contribuţie publică
40 % contribuţie privată
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mare decât 100.000 euro

Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ:
• Dezvoltarea unor servicii de calitate în turism, în zona pescărească
• Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească
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Rezultat cantitativ:
• Număr spații de cazare amenajate - 6
• Număr acțiuni turism creativ cu specific pescăresc derulate - 2
• Număr spații de agrement cu specific pescăresc amenajate - 5
• Număr restaurante /localuri/terase/ cu specific pescăresc amenajate - 3
• Număr centre de producere /comercializare/ închiriere unelte si accesorii pentru pescuit de
agreement – 2
Rezultat de impact:
• Diversificarea serviciilor in turism / dezvoltarea economiei locale
• Crearea de locuri de muncă
• Atragerea turiștilor în zona pescărească

Nr de proiecte
estimate

Cost estimat (euro)

18

1.906.000

Estimarea costului
total pe măsură
(euro)
1.906.000

Contribuția POP –
măsură (euro)

Contribuția beneficiarilor
(euro)

1.424.500

481.500

1. Obiectiv specific
1.1. ,,Consolidarea si diversificarea activităților economice in zona pescăreasca fără a crește efortul de pescuit”

218
2. Argumentare
Turismul reprezintă o alternativă de ocupare pentru forța de muncă din zona pescărească a județului Brăila, o cale de
diversificare a economiei locale și de furnizare de surse de venituri pentru locuitorii zonei. O componentă importantă a turismului
local este reprezentată de agroturism/ eco-turism practicat de obicei de proprietarii de exploatații mici (gospodării rurale), ca
activitate secundară și unde femeile pot fi implicate. Totodată, turismul creativ cu specific pescăresc este o alternativă inovativă
și eficientă de participare activă a turiștilor în viața/ cultura comunității locale prin experimente de învățământ informal, acesta
putând de asemenea implica activ femeile din zona pescărească. Ca urmare, sprijinirea turismului local ajută nu doar la
diversificarea activităților ci și la crearea unor premise de integrare a femeilor pe piața muncii.
Proiectele din cadrul Măsurii 1.1.2 vor viza oferirea unor servicii diversificate de turism în mod organizat, diferit de modelul
turismului de masă, care să încurajeze contactul vizitatorilor cu natura și cu comunitatea locală și care să contribuie la
promovarea adevăratei identități a zonei pescărești dar si la protejarea si conservarea bio-diversității mediului (eco-turism).
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali, analizei
contextului socio-economic, precum:
•

Valorificare insuficientă a potențialului turistic existent

•

Oferta de servicii este limitată și nu concordă cu standardele europene

•

Grad scăzut de modernizare a infrastructurii turistice

•

Infrastructura specifică activităților turistice și de pescuit deficitară

utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT:
•

Existența elementelor antropice

•

Multiculturalism

•

Varietate de resurse naturale favorabile dezvoltării turismului și activităților economice
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•
3.

Cerere in creștere pentru agroturism și ecoturism

Integrarea sustenabilății mediului
Grupul Local pentru Pescuit se va asigura că solicitanții își propun, prin proiectele depuse, menținerea diversității resurselor
naturale concomitent cu asigurarea unui nivel ridicat de protecție și îmbunătățire a calității mediului.

4.

Integrarea Inovării
Sugestii de soluții pentru inovare:
• Amenajările turistice se vor afla în imediata apropiere a zonelor acvatice și a traseelor pentru drumeții în natură;
• Oferirea unor servicii turistice moderne și competitive;
• Marketing inovativ pentru promovare a turismului local și atragere a turiștilor în zonă;
• Dezvoltarea unor noi forme de turism (eco-turism, turism creativ);
• Înființarea unei rețele de promovare a potențialului turistic al zonei;
• Relaționarea proiectelor cu Măsurile M 2.1.1.,,Revitalizarea si valorificarea identității comunitare” și M 2.1.2. Conservarea
Bio-diversității”

5.

Resursele și distribuirea lor
Măsura 1.1.2 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 1.906.000 euro, asigurând o finanțare de 100%, 75% sau
60%, în funcție de valoarea eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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MASURA 2.1.1 Revitalizarea și valorificarea identității comunitare
Obiectivul şi raportul cu strategia Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific „O 2.1 Conservarea identității locale si
de dezvoltare – miza intervenţiei

promovarea potențialului turistic al zonei”, miza intervențiilor propuse fiind creșterea vizibilității
zonei pescărești și atragerea turiștilor.

Domeniul de acţiune

ACȚIUNI DE PROMOVARE

Complementaritate şi delimitare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivului O1.1. ”Consolidarea și diversificarea
activităților economice în zona pescărească” cuprins în STRATEGIA FLAG,
fiind complementară cu:
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
-

AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
• PROGRAMELE DE FINANȚARE DERULATE DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI
CULTURAL NAŢIONAL
Beneficiarii ţintă (tipuri):

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
• Asociația Comunelor din România – filiala Brăila
Beneficiari privaţi:
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Criterii orientative de selecţie

•

Organizații non-guvernamentale (ONG)

•

Mediul privat

•

Parteneriate

Calitatea proiectului
•

Coerenta proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor si
rezultatelor (criteriu calitativ)

Viabilitatea economică şi tehnică
• Impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ)
• Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic)
• Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
• Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)
• Protecția mediului (criteriu calitativ)
Tipuri de acţiuni (exemple)

• Organizare de evenimente: festivaluri, târguri cu specific pescăresc și local, ateliere
pentru meșteșuguri pescărești, campanii informare-publicitate
• Realizare materiale de informare, ghiduri, pliante, pe teme precum: turism,
gastronomie, tradiții, hand-made, monografie a comunității pescărești
• Amenajare puncte de informare
• Brand local
• Amenajare muzeu cu specific pescăresc
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Alocare POP
Cofinanţare

651.000 euro
/contribuţie Grupa 1

beneficiari (%)

100 % cofinanțare FEP
0 % contribuţie beneficiar
Grupa 2
75 % contribuţie FEP
25% contribuţie beneficiar
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mică decât 100.000 euro

Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ: îmbunătățirea imaginii zonei pescărești
Rezultat cantitativ:
•

Număr de evenimente organizate – 5

•

Număr categorii de materiale de informare/ promovare realizate (ghiduri, monografie,
produse hand-made) – 3

•

Număr de puncte de informare amenajate – 1

•

Brand local – 1

•

Număr muzee cu specific pescăresc amenajate în zonă – 1

Rezultat de impact:
•

Creșterea vizibilității zonei pescărești

•

Atragerea turiștilor în zona pescărească
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Nr de proiecte
estimate

Cost estimat (euro)

11

1.

651.000

Estimarea costului

Contribuția POP –

Contribuția beneficiarilor

total pe măsură (euro)

măsură (euro)

(euro)

651.000

646.000

5.000

Obiectiv specific
O 2.1 ,, Conservarea identității locale si promovarea potențialului turistic al zonei”

2.

Argumentare
Zona pescăreasca se remarcă printr-un potențial natural și cultural important, a cărui valorificare poate fi făcută doar in
condițiile unei bune promovări. Măsura 2.1.1 își propune sprijinirea activităților de promovare a valorilor locale prin organizarea
de evenimente culturale diverse (festivaluri, târguri, tabere de creație, etc), realizarea de materiale promoționale și crearea
premiselor pentru o bună informare cu privire la caracteristicile zonei pescărești (amenajare puncte de informare, amenajare
muzeu cu specific pescăresc)
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali, analizei
contextului socio-economic, precum:
•

Insuficientă promovare și valorificare a patrimoniului natural și antropic și a produselor locale cu specific

•

Risc de dispariție a identității culturale în zonă

utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT, precum:
•

Diversitatea cadrului și a resurselor naturale

•

Existența elementelor antropice

•

Multiculturalism

224
•

Varietate de resurse naturale favorabile dezvoltării turismului și activităților economice

In stabilirea acestei măsuri s-a mai ținut cont si de direcțiile care au fost propuse in cadrul unor documente precum:
•

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI BRAILA 2010 – 2015:
− Obiectiv 3: ”Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse si valorificarea maximala a acestora prin promovarea
unor practici de consum si producție care sa permită o creștere economica sustenabila pe termen lung”, 3.1.
”Dezvoltarea economica și creșterea competitivității”, 3.1.1. Creșterea competitivității economice

•

PLANUL NATIONAL STRATEGIC:
− AXA3 : Obiectivul strategic 8: ”Creșterea atractivității zonelor rurale
− AXA4 : Obiectivul strategic 10 ”Promovarea potențialului endogen al teritoriilor.”

•

STRATEGIA EUROPA 2020
− Prioritate 2: ”Creştere durabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, care să utilizeze mai
eficient resursele”.

•

STRATEGIA UE PENTRU DUNĂRE:
− AXA 1: conectivitatea (transport; energie; cultură-turism),

•

STRATEGIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ, Obiectivul principal 1: Protecția mediului

•

STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ALE COMUNITĂȚILOR DIN TERITORIU

•

Programul anual de marketing şi promovare turistică
− Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14 ianuarie 2011

•

Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
− Monitorul Oficial 37 din 14 ianuarie 2011 (M. Of. 37/2011)
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3.

Integrarea sustenabilății mediului se asigură prin:
În cadrul acestei Măsuri, respectarea principiului sustenabilității mediului se va asigura prin amplasarea de recipiente speciale
pentru colectarea deșeurilor, pe spațiile de desfășurare a diverselor evenimente și festivaluri.

4.

Integrarea inovării
Sugestii pentru soluții pentru inovare:
•

Realizarea de produse originale (brand local, produse hand-made, monografie)

•

Implicarea de noi actori locali (formații, ansambluri, artiști, etc.) în promovarea proiectelor derulate în zona pescărească
și a specificului local

•

Parteneriate create între structurile public și privat

•

Oferirea spre degustare a unor produse tradiționale pescărești, în cadrul târgurilor/evenimentelor organizate

•

Amenajarea unor puncte de informare in unitățile de cazare din zonă

•

Promovarea online a evenimentelor organizate în zona pescărească /aplicații bilingve

•

Impactul acțiunilor proiectelor pentru revitalizarea și valorificarea identității comunitare asupra dezvoltării turismului
sustenabil în zonă (corelarea M 2.1.1 cu M 1.1.2)

5.

Resursele și distribuirea lor
Măsura 2.1.1 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 651.000 euro, asigurându-se o finanțare de 100% sau
75%, în funcție de valoarea totală eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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MASURA 2.1.2 Conservarea bio-diversității
Obiectivul şi raportul cu strategia Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific O 2.1 ”Conservarea identității locale și
de dezvoltare – miza intervenţiei

promovarea potențialului turistic al zonei”, miza intervențiilor propuse fiind protejarea mediului
și creșterea atractivității zonei pescărești

Domeniul de acţiune

Protecția mediului în zona pescărească

Complementaritate şi delimitare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivului O.1.1 ”Consolidarea și diversificarea
activităților economice in zona pescărească fără a crește efortul de pescuit”, din STRATEGIA
FLAG
fiind complementară cu
•

PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU
- AXA 4: „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”
Beneficiarii ţintă (tipuri):

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
Beneficiari privaţi:
•

Organizații non-guvernamentale (ONG)

•

Mediul privat
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•
Criterii orientative de selecţie

Parteneriate

Calitatea proiectului
• Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor si
rezultatelor (criteriu calitativ)
Viabilitatea economică şi tehnică
• Impact teritorial (social şi de mediu) (criteriu calitativ)
• Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic)
• Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
• Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)
• Protecția mediului (criteriu calitativ)

Tipuri de acţiuni (exemple)

• Amenajare trasee turistice
• Semnalizarea zonelor de pescuit
• Campanie de conștientizare privind conservarea resurselor naturale si de mediu
• Campanii de ecologizare (acțiuni de menținere și conservare a habitatelor)

Alocare POP
Cofinanţare

105.000 Euro
/contribuţie Grupa 1

beneficiari (%)

100 % cofinanțare FEP
0 % contribuţie beneficiar

Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ: Desfășurarea activităților turistice in condiții superioare de securitate, mediu,
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igiena;
Rezultat cantitativ:
•

Număr trasee turistice amenajate – 2

•

Număr zone pentru pescuit semnalizate corespunzător – 2

•

Număr campanii conștientizare – 4

•

Număr campanii de ecologizare – 4

Rezultat de impact:

Nr de proiecte
estimate

•

Protejarea mediului

•

Creșterea atractivității zonei pescărești

Cost estimat (euro)

4

105.000

Estimarea costului

Contribuția POP –

Contribuția beneficiarilor

total pe măsură (euro)

măsură (euro)

(euro)

105.000

105.000

0

1. Obiectiv specific
„O 2.1 Conservarea identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei”
2. Argumentare
Existența unor resurse naturale deosebite, printre care și arii naturale protejate impune adoptarea unor măsuri de protecție și
conservare a biodiversității.
Măsura 2.1.2 este în concordanță cu obiectivele strategiei, deoarece cuprinde acțiuni de realizare/ marcare a unor trasee
turistice, semnalizare a zonelor de pescuit, campanii de conștientizare privind conservarea resurselor naturale si de mediu
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precum și campanii de ecologizare (acțiuni de menținere și conservare a habitatelor), cu consecințe pozitive asupra
biodiversității.
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali, analizei
contextului socio-economic, precum:
• Colectarea deșeurilor – slab implementata
• Braconajul si poluarea
• Slaba conștientizare a populatiei cu privire la importanța conservării bio-diversității
• Lipsa inițiativelor în sensul protejării mediului
utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT, precum:
•

Patrimoniu natural unic;

•

Administrarea controlată a resurselor în ariile naturale protejate

•

Reglementările legislative in ceea ce privește sistemul de management al mediului

•

Organizații non-guvernamentale care se preocupă de conservarea mediului și a biodiversității;

In stabilirea acestei măsuri s-a mai ținut cont și de direcțiile care au fost propuse in cadrul unor documente precum:
•

STRATEGIA EUROPA 2020
- Prioritate 2: ”Creştere durabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, care să utilizeze mai
eficient resursele”.

•

STRATEGIA UE PENTRU DUNĂRE:
- AXA 2: protecţia mediului (calitatea apei; managementul riscurilor; protecţia biodiversităţii)

•

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UE, Obiectivul principal 1: Protecția mediului

•

STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ALE COMUNITĂȚILOR DIN TERITORIU
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3.

4.

Integrarea sustenabilății mediului se asigură prin:
-

Conștientizarea populației asupra efectelor poluării si cu privire la resurselor naturale si de mediu

-

Acțiuni de menținere și conservare a habitatelor

-

Realizare/ marcare a unor trasee turistice și semnalizarea zonelor de pescuit,

Integrarea inovării
Sugestii de soluții pentru inovare:
-

Corelarea mai multor acțiuni prevăzute în prezenta măsură

-

Stabilirea de parteneriate între actorii locali din zona pescărească în vederea dezvoltării integrate și protejării mai multor
zone pescărești prin intermediul acțiunilor unui singur proiect

5.

-

Utilizarea unor metode moderne de conservare a habitatelor

-

Utilizarea unor concepte / metode inovatoare de implicare a populației în protejarea mediului

-

Încurajarea acțiunilor de voluntariat pentru protejarea mediului

Resurse și distribuire
Măsura 2.1.2 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 105.000 Euro, asigurând o finanțare de 100% din valoarea
eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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MASURA 2.2.1 Formare profesională continuă a persoanelor din sectorul pescăresc
Obiectivul şi raportul cu strategia Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific O 2.2 ,,Creșterea adaptabilității locuitorilor
de dezvoltare – miza intervenţiei

din zona pescăreasca”, miza intervențiilor propuse fiind creșterea numărului de persoane
calificate care lucrează în sectorul pescăresc

Domeniul de acţiune

Formare profesională continuă

Complementaritate şi delimitare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivului O1.1 ”Consolidarea și diversificarea
activităților economice în zona pescărească fără a crește efortul de pescuit”, din STRATEGIA
FLAG
fiind complementară cu:
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 1: ”Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol si forestier”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
- AXA 1: ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”.
- AXA 2: ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”.
- AXA 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”.
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Beneficiarii ţintă (tipuri):

Criterii orientative de selecţie

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
Beneficiari privaţi:
• Organizații de producători din sectorul pescăresc
• Organizații non-guvernamentale (ONG)
• Furnizori de formare profesională
Calitatea proiectului
-

Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor și
rezultatelor (criteriu calitativ)

Viabilitatea economică şi tehnică
− Impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ)
− Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic)
− Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)

Tipuri de acţiuni (exemple)

−

Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)

−

Protecția mediului (criteriu calitativ)

Organizarea cursurilor de calificare / specializare a persoanelor angajate în sectorul
pescăresc (pescuit, colectare, comercializare, procesare)

Alocare POP
Cofinanţare
beneficiari (%)

120.000 Euro
/contribuţie Grupa 1
100 % cofinanțare FEP
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0 % contribuţie beneficiar
Grupa 2
75 % contribuţie FEP
25% contribuţie beneficiar
Dacă valoarea eligibilă nerambursabilă a aplicației este mai mică decât 100.000 euro
Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ:
• Calificarea superioară a persoanelor din sectorul pescăresc
• Aplicarea unor noi competenţe la locul de muncă a persoanelor care au finalizat cu
succes cursuri de formare
Rezultat cantitativ:
• Număr de cursuri organizate - 5
• Număr participanți la cursurile de formare – 100
Rezultat de impact:
• Creșterea numărului de persoane calificate care lucrează în sectorul pescăresc
• Creșterea potențialului de ocupare printr-o adaptabilitate mai crescută a persoanelor care
au finalizat cu succes cursurile de formare
• Creșterea calității serviciilor din sectorul pescăresc

Nr de proiecte
estimate
3

Cost estimat (euro)
120.000

Estimarea costului
total pe măsură (euro)
120.000

Contribuția POP –
măsură (euro)
110.000

Contribuția beneficiarilor
(euro)
10.000
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1.

Obiectiv specific
O 2.2 ,,Creșterea adaptabilității locuitorilor din zona pescărească”

2. Argumentare
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali, analizei
contextului socio-economic, precum:
• Grad redus de ocupare a forței de muncă în special în sectorul pescăresc;
• Nivel de pregătire scăzut al populației
• Cultură antreprenorială deficitară
utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT, precum:
• Brăila – locul 2 la nivelul regiunii ca potențial de polarizare a investițiilor
• Forța de muncă aptă să se califice
Dezvoltarea activităților economice nu poate fi făcută fără investiții în capitalul uman, care să vizeze calificarea forței de
muncă existente, pentru ca aceasta să fie capabilă să răspundă noilor provocări ale pieței muncii din zona pescărească.
Măsura 2.2.1 prezintă importanță deoarece vizează furnizarea de noi competențe a locuitorilor zonei atât în sectorul
pescăresc cât și în sectoarele conexe și alternative, având ca și consecință facilitarea integrării acestora pe piața muncii.
In stabilirea acestei măsuri s-a mai ținut cont si de direcțiile care au fost propuse in cadrul unor documente precum:
• PLANUL NATIONAL STRATEGIC:
- AXA 1: Obiectivul strategic 1: ”Îmbunătățirea competentelor fermierilor si a altor persoane implicate in sectoarele
agroalimentar si forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploatațiilor agricole, pădurile si
unităților de procedare.”
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• STRATEGIA EUROPA 2020
- Prioritate 1: ” Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare”
- Prioritate 3:”Creştere incluzivă: promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, care să genereze coeziune socială şi
teritorială
•

STRATEGIA UE PENTRU DUNĂRE:
- AXA 3: creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare şi tehnologia informaţiei; competitivitate; resurse
umane)

- STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ALE COMUNITĂȚILOR DIN TERITORIU
3. Integrarea sustenabilății mediului
Proiectele aferente Măsurii 2.2.1 vor include module privind protecția mediului și dezvoltare durabilă si conștientizarea efectelor
intervenției umane asupra mediului.
4.

Integrarea inovării
În cadrul programelor de formare profesională vor fi utilizate metode inovative de formare.
Unul din tipul de cursuri derulate va viza formarea in IT&C / cultură antreprenorială.

5.

Resursele și distribuirea lor
Măsura 2.2.1 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 120.000 Euro, asigurând o finanțare de 100% sau 75% din
valoarea eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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MASURA 2.2.2 Încurajarea inițiativelor de cooperare privind dezvoltarea sectorului pescăresc
Obiectivul şi raportul cu strategia Măsura urmărește îndeplinirea obiectivului specific O 2.2 ,,Creșterea adaptabilității locuitorilor din
de dezvoltare – miza intervenţiei

zona pescăreasca”, miza intervențiilor propuse fiind dobândirea de competențe și facilitarea
pregătirii și punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală.

Domeniul de acţiune

COOPERARE

Complementaritate şi delimitare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O1.1 ”Consolidarea și diversificarea
activităților economice în zona pescărească fără a crește efortul de pescuit” și O2.1 ”Conservarea
identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei” din STRATEGIA FLAG
fiind complementară cu
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013 – varianta iulie 2011:
-

AXA

LEADER

4.1.

”Implementarea

strategiilor

de

dezvoltare

locală”,

4.2.1.

”Implementarea proiectelor de cooperare”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
2007 – 2013
-

AXA 3, DMI 3.3 ”Dezvoltarea parteneriatului si încurajarea inițiativelor pentru parteneri
sociali și societatea civilă”

Beneficiarii ţintă (tipuri):

Beneficiari publici
• Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate
• Asociația Comunelor din România – filiala Brăila
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Beneficiari privaţi:

Criterii orientative de selecţie

•

Organizații non-guvernamentale (ONG)

•

Mediul privat

•

Parteneriate

Calitatea proiectului
• Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor si
rezultatelor (criteriu calitativ)
• Calitatea proiectului, gradul de maturitate (criteriu tehnic)
Viabilitatea economică şi tehnică
• Impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ)
• Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu tehnic)
• Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare (criteriu calitativ)
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
• Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ)
• Protecția mediului (criteriu calitativ)

Tipuri de acţiuni (exemple)
Alocare POP
Cofinanţare

• Schimb de experiență in vederea dezvoltării comunităților pescărești
40.000 Euro

/contribuţie Grupa 1

beneficiari (%)

100 % cofinanțare FEP
0 % contribuţie beneficiar

Rezultate şi beneficii estimate

Rezultat calitativ:
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•

Dobândirea de noi competențe cunoștințe pentru punerea in aplicare a strategiei de
dezvoltare locală

Rezultat cantitativ:
•

Număr participanți la schimburi de experiențe – 20

Rezultat de impact:
•

Creșterea interesului localnicilor pentru a investi in sectorul pescăresc

•

Implementarea eficientă a strategiei pentru pescuit prin valorificarea informațiilor obținute
în urma schimbului de experiență

Nr de proiecte
estimate
1

Cost estimat (euro)
40.000

Estimarea costului

Contribuția POP –

Contribuția beneficiarilor

total pe măsură (euro)

măsură (euro)

(euro)

40.000

40.000

0

1. Obiectiv specific
O 2.2 ,,Creșterea adaptabilității locuitorilor din zona pescărească”

2. Argumentare
Prin promovarea inițiativelor de cooperare sunt sprijinite activitățile întregii strategii de dezvoltare a zonei pescărești, prin
învățarea din experiențe și povești de succes, prin promovarea inovării şi a parteneriatului.
Schimbul de bune practici vizează:
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•

consolidarea motivaţiei dar și a capacității organizațiilor de a se implica activ în dezvoltarea sectorului pescăresc,

•

îmbunătățirea modalității de realizare a unor parteneriate durabile pentru valorificarea potențialului zonei pescărești,

•

accelerarea identificării unor soluții eficiente pentru situațiile existente (economic, social sau de mediu) la nivelul zonei
pescărești.

Acțiunile eligibile pe această măsură favorizează:
•

transferul de know-how privind implementarea politicilor de dezvoltare locală, protecție a mediului, valorificarea potențialului
local;

•

crearea unei viziuni de ansamblu asupra modalităților de organizare și finanțare a acțiunilor derulate pentru creșterea
competitivității;

•

completarea imaginii existente vizavi de rezultate propuse și obținute din acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea serviciilor în
zona pescărească;

Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu factorii locali, analizei
contextului socio-economic, precum:
•

Lipsa inițiativelor pentru revitalizarea ramurilor economice tradiționale.

•

Receptivitate si flexibilitate scăzuta a populației locale la cerințele pieței

•

Capacitatea redusă a gospodăriilor țărănești si a fermelor de a concura cu produsele comunitare;

•

Pierderea unor oportunități de finanțare europeană datorită incapacității financiare a mediului privat

utilizând punctele tari și oportunitățile evidențiate în analiza SWOT, precum:
•

Disponibilitatea asociațiilor de pescari pentru diversificarea activităților

•

Posibilitatea dezvoltării unor forme variate de turism;

•

Nișa de piață pentru producția, procesarea si valorificarea peștelui;

240

3. Integrarea sustenabilății mediului se asigură prin:
− Promovarea acțiunilor ce reduc impactul activităților pescărești asupra mediului;
− Promovarea metodelor de producție ecologice;
− Schimbul de bune practici ce vizează metode de menținere a diversității resurselor naturale concomitent cu asigurarea unui
nivel ridicat de protecție și îmbunătățire a calității mediului
4. Integrarea inovării
Sugestii de soluții pentru inovare:
-

Favorizarea dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere și creativitate

-

Încurajarea parteneriatului

-

Facilitarea dialogului cu entități naționale / internaționale ce activează în domenii similare

-

Promovarea societății informaționale, in care informația și TIC se utilizează pe scară largă, cu costuri reduse

-

Transfer de know-how privind metode inovatoare de dezvoltare locală

-

Relaționarea acțiunilor din această măsură cu toate celelalte măsuri ale prezentei strategii

5. Resurse și distribuire
Măsura 2.2.2 va fi finanțată prin prezenta strategie, are un buget de 40.000 Euro, asigurându-se o finanțare de 100% din
valoarea totală eligibilă a proiectului. Detaliile financiare se vor regăsi în Planul de finanțare.
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4.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI FLAG
4.1Procesul implementării strategiei
4.1.1Privire de ansamblu
În urma consultărilor factorilor locali de decizie, în ianuarie 2011 s-a constituit
Asociația ”Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești”
a Județului Brăila, în scopul promovării dezvoltării integrate a zonelor pescărești, în
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1198/2006.
Asociația a dobândit personalitate juridică, prin Hotărârea Judecătorească de
înființare din data 21.03.2011 a Judecătoriei Brăila.
În data de 17.08.2011 a fost aprobat Actul Adițional la Statutul Asociației, prin
Hotărârea Judecătorească din data de 02.09.2011, pentru primirea în parteneriat și a
Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est.
În conformitate cu prevederile statutare, principalele atribuții ale Asociației, sunt
următoarele:
Președintele Asociației are rolul de a reprezenta Asociația în raporturile cu alte
structuri similare și de a coordona ședințele ordinare și extraordinare ale Asociației.
În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele va aproba ordinea de zi, precum și
materialele care vor fi prezentate în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare ale
Asociației. Președintele poate delega atribuțiile Vicepreședintelui.
În conformitate cu Organigrama propusă, Asociația va avea un număr total de
13 angajați și conducerea operativă va fi asigurată de un Director, numit prin
concurs.
Membrii Asociației se vor întâlni trimestrial și ori de câte ori este necesar, în
conformitate cu prevederile ROF- FLAG.
Actuala Adunare Generală cuprinde un număr de 9 membri, cu drept de vot. În
conformitate cu prevederile statutare, Asociația poate aproba aderarea de noi
membri, care vor trebui să adreseze Președintelui o cerere scrisă de aderare.
Primirea de noi membri se va face prin consens.
Ședințele ordinare vor fi convocate de Președintele Asociației, în termen de 20
de zile înainte de data preconizată pentru organizarea ședinței. Ordinea de zi și
materialele de ședința vor fi trimise membrilor Asociației în termen de 10 zile înainte
de data preconizată pentru organizarea ședinței.
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Ședințele extraordinare vor fi convocate de către Președintele sau de către
Directorul Asociației, în termen de 5 zile înainte de data preconizată pentru
organizarea ședinței. Ordinea de zi și materialele de ședința vor fi trimise membrilor
Asociației în termen de cel târziu 3 zile înainte de data preconizată pentru
organizarea ședinței.
Hotărârile de aprobare a proiectelor se vor lua în cadrul Adunării Generale a
Asociației, în prezența a cel puțin 2/3 dintre membrii cu drept de vot.
Hotărârile vor putea fi adoptate prin votul a 2/3 dintre membrii prezenți, cu
respectarea procedurii de evitare a conflictului de interese.
Procesul Verbal de ședință va fi semnat de către Președinte și va fi transmis
spre informare celorlalți membri în termen de cel mult 20 de zile de la data organizării
ședinței.
Structura membrilor Asociației răspunde intereselor actorilor relevanți din zona
pescărească, fiind cooptate organizații care reprezintă interesul public, interesul
sectorului

privat,

al

organizațiilor

de

pescari,

precum

și

organizații

nonguvernamentale care activează in interesul dezvoltării locale și regionale.
Rolul organizațiilor membre fondatoare ale Asociației
Procentul de participare la luarea deciziilor
Organizația

Rolul în cadrul Asociației
Asigura corelarea dintre Strategia de

Consiliul Județean Brăila

dezvoltare a zonei pescărești și planificarea
strategică pentru dezvoltarea generala a

Procentul
de
participare
11 %

județului, sprijină dezvoltarea de proiecte.
Asigura corelarea dintre Strategia de
Primăria Municipiului
Brăila

dezvoltare a zonei pescărești si planificarea
strategică pentru dezvoltarea generala a

11%

municipiului, sprijină dezvoltarea de
proiecte;

Camera de Comerț,

Promovează intereselor sectorului privat in

Industrie si Agricultura

cadrul Strategiei de dezvoltare a zonei

Brăila

pescărești;

11%
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Asociația Patronatul

Promovează interesele tinerilor

Tinerilor Întreprinzători

întreprinzători in cadrul Strategiei de

din Regiunea Sud-Est

dezvoltare a zonei pescărești;

11%

Asigura corelarea dintre Planul Regional de
ADRSE

Dezvoltare si Strategia de dezvoltare a
zonei pescărești; contribuie la elaborarea

11%

procedurilor de implementare a Strategiei
Asociația Comunelor din
Romania – filiala Brăila

Promovează in cadrul Strategiei interesele
comunelor din teritoriul FLAG si sprijină
elaborarea de proiecte

Asociația Județeană a

Promovează in cadrul Strategiei interesele

Vânătorilor si Pescarilor

membrilor săi si sprijină elaborarea de

Sportivi Brăila

proiecte

Societatea Cooperativa

Promovează in cadrul strategiei interesele

de gradul I “Nufărul”

membrilor săi si sprijină elaborarea de

Chiscani

proiecte

Asociația Pescarilor
Stăncuța

11%

11%

11%

Promovează in cadrul strategiei interesele
membrilor săi si sprijină elaborarea de

11%

proiecte

Asociația va colabora cu organizații similare la nivel național, precum și din alte
state ale UE, în scopul dezvoltării capacității operaționale a membrilor FLAG prin
intermediul site-visit, traing, mese rotunde, seminarii, întâlniri, etc.
De asemenea, Asociația va colabora în plan local, județean și regional cu
organizații ale administrației publice locale și centrale, cu organizații care îndeplinesc
rol de Organisme Intermediare pentru diferite Programe Operaționale ale UE, precum
și cu cele care sunt implicate în activitatea de implementare la nivel județean și
regional a PNDR, respectiv POP Axele 1-3, în vederea coordonării cu alte
oportunități de finanțare, strategii de dezvoltare, proiecte propuse spre realizare.
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Ministerul
Economiei

MDRT

Ministerul
Muncii

PNDR
POR

Ministerul
Mediului

POS DRU
MTI
ADRSE
MADR
POP

STRATEGIA

EVALUARE/
SELECȚIE

SUBGRUP 1
PARTENERI PUBLICI
Consiliul Județean Brăila
Primăria Municipiului Brăila
Asociația Comunelor din
România

FLAG

SUBGRUP 2
PARTENERI PRIVATI
Agenția pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Est
Camera de Comerț, Industrie
și Agricultura Brăila
Asociația Județeana a
Vânătorilor și Pescarilor
Sportivi Brăila
Societatea Cooperativa de
gradul I “Nufărul” Chiscani
Asociația Pescarilor Stăncuța
Asociația Patronatul Tinerilor
Întreprinzători
din Regiunea Sud-Est
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4.1.2 Structura juridică
Parteneriatul este constituit din organizații reprezentative tuturor sectoarelor, în
mod proporțional, reflectând prioritățile strategice, după cum urmează:
Organizații care reprezintă interesul public:
• Consiliul Județean Brăila
• Primăria Municipiului Brăila
• Asociația Comunelor din Romania, filiala Brăila
Organizații care reprezintă interesul sectorului privat:
• Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
• Camera de Comerț Industrie și Agricultură Brăila
• Asociația Județeana a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila
• Societatea Cooperativa de gradul I ’’Nufarul’’’Chiscani
• Asociația Pescarilor Stăncuța
• Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
4.1.3 Organismul operaţional permanent
Asociația va avea un număr de 13 angajați, fiind condusă de un Director.
Structura organizatorică, în concordanță cu organigrama, este următoarea:
Directorul care subordonează toate birourile după cum urmează:
• Biroul Informare/Comunicare
• Biroul Evaluare proiecte
• Biroul Monitorizare Strategie/proiecte
• Biroul Economic
4.1.4 Structura şi modul de funcţionare a FLAG-ului
Având în vedere experiența variata a acestor organizații în elaborarea și
implementarea de politici și programe de dezvoltare locală, acestea vor aduce o
contribuție importantă în elaborarea ghidurilor pentru aplicanți, a criteriilor de selecție
care vor fi utilizate în procesul de aprobare a proiectelor, precum și în elaborarea
procedurilor de lucru ale Asociației.
În conformitate cu prevederile statutare, membrii Asociației implementează și
monitorizează Strategia, sprijină promovarea acesteia, prin activitatea de diseminare
a ghidurilor pentru aplicanți, pentru diferitele măsuri cuprinse în Strategie.
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Sub-grupurile de lucru constituite la nivelul Asociației vor contribui la elaborarea
ghidurilor pentru aplicanți, la elaborarea criteriilor de selecție a proiectelor, precum și
la procesul de aprobare a acestora.
Hotărârile de aprobare a proiectelor se vor lua în cadrul Adunării Generale a Asociației,
în prezenta a cel puțin 2/3 dintre membrii cu drept de vot.

Hotărârile vor putea fi adoptate prin votul a 2/3 dintre membrii prezenți, cu
respectarea procedurii de evitare a conflictului de interese.
În implementarea strategiei, Parteneriatul va avea următoarele atribuții:
• elaborarea si actualizarea strategiei;
• coordonarea activității de cercetare si de consultare a specialiștilor pentru a
evalua eficacitatea strategiei;
• dezvoltarea si implementarea de proiecte si activități in vederea realizării
strategiei; asigurarea ca acestea satisfac obiectivele politicii europene și
guvernamentale cu privire la dezvoltare rurala, egalitatea șanselor și
sustenabilitate;
• coordonarea cererilor de finanțare în vederea realizării acestor programe,
proiecte si activități;
• evaluarea cererilor de finanțare si aprobarea alocării fondurilor;
• asigurarea ca strategia este coerentă cu politicile de planificare și
influențează propunerile majore de investiții in zona, astfel încât acestea sa
contribuie la obiectivele strategiei;
• identificarea obstacolelor in realizarea strategiei;
• coordonarea activității pentru a furniza serviciile cele mai adecvate si de
înalta calitate cu privire la obiectivele strategiei;
• dezvoltarea, implementarea si monitorizarea procesului de consultare publică
pentru elaborarea si actualizarea strategiei;
• relaționarea cu alte grupuri locale de acțiune pentru transfer de bune practici
în zona, promovarea eficientă a parteneriatului, a strategiei și a zonei.
• Recomandările Parteneriatului vor influența procesele decizionale ale
organizațiilor membre asupra următoarelor:
• avizarea cererilor de finanțare ale partenerilor individuali/grupurilor de
parteneri pentru proiectele incluse in strategie;
• elaborarea altor strategii/programe care pot influenta strategia;
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• elaborarea de programe de dezvoltare locală în domeniul pescuitului;
• elaborarea de proiecte strategice cu un impact deosebit, relevante pentru
strategie;
• recomandări cu privire la potențialii beneficiarii ai proiectelor și la alocările de
resurse financiare, acolo unde acestea au un impact direct asupra strategiei.
În cadrul asociației, vor fi înființate sub-grupurile de lucru pe proiecte care vor
susține realizarea obiectivelor prin:
• sprijinirea activității parteneriatului în realizarea priorități/ masuri specifice din
strategie;
• conceperea de planuri de acțiune cu privire la fiecare element;
• identificarea si implementarea de proiecte strategice care se pot finanța/
cofinanța prin resursele proprii ale organizațiilor Parteneriatului. Când
aceasta activitate nu poate fi realizata cu ajutorul sub- grupurilor de lucru, va
fi notificat Grupul de Lucru care va invita organizația sau organizațiile
implicate sa explice cauzele eșecului;
• revizuirea structurii Grupului de Lucru sau a sub-grupurilor astfel încât
organizațiile care dețin un rol important in identificarea/implementarea de
proiecte participa direct sau indirect;
• sprijin in elaborarea cererilor de finanțare;
• dezvoltarea și coordonarea implicării/consultării publice asupra elementelor
specifice ale strategiei/planurilor de acțiune;
• menținerea comunicării cu Asociația cu privire la realizările conform planurilor
si oricare probleme majore care împiedica progresul.
În vederea monitorizării Strategiei, experții angajați ai Asociației vor prezenta
spre informare și aprobare membrilor Asociației, de doua ori pe an, un Raport de
Monitorizare al Programului, care va include informații relevante cu privire la stadiul
implementării proiectelor, respectiv sume contractate, sume rambursate, indicatori de
rezultate, la nivel de Prioritate si Masuri cuprinse în cadrul Strategiei.
În cazul în care sunt necesare ajustări la nivelul priorităților cuprinse în cadrul
Strategiei, membrii Asociației vor trebui să aprobe aceste propuneri de modificări ale
priorităților/ măsurilor sau ale criteriilor de selecție ale proiectelor.
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4.1.5 Organismul decizional
Organismul decizional este reprezentat de Adunarea Generală a Asociației.
Aceasta este coordonață de un Președinte/ Vicepreședinte care reprezintă
structura de conducere a Asociației.
Membrii Asociației se pot organiza în Sub-grupuri de lucru la nivel de Prioritate/
Măsura, după caz.
Sub-grupurile de lucru vor analiza evoluția implementării Strategiei pentru
Prioritățile/ Măsurile respective și daca va fi necesar, vor propune Adunării Generale
modificarea criteriilor de selecție a proiectelor, transferul de sume de la o Prioritate la
alta în cazul în care se constata economii. In vederea menținerii alocării totale inițiale,
se va avea în vedere ca suma totală alocata masurilor în care este eligibil sectorul
privat să fie mai mare decât suma masurilor eligibile pentru sectorul public.
Toate proiectele evaluate de experții Asociației, experții angajați sau
colaboratori ai Asociației vor trebui aprobate în cadrul Adunării Generale, în
conformitate cu prevederile Statutare și ROF–ul Asociației.
Având în vedere că FLAG Braila are un număr relativ mic de membri, dar care,
la rândul lor, sunt reprezentivi pentru alte entități dat fiind caracterul lor de structuri
asociative sau publice, nu este necesară constituirea unui organism executiv format
dintr-un număr mai mic de membri. Acest lucru ar fi avut sens dacă am fi avut un
numar foarte mare de asociați (de ex. peste 20).
Organismul decizional, respectiv structura de conducere a FLAG – Președinte,
Vicepreședinte – reprezintă conducerea FLAG, cele două funcții fiind funcții de
reprezentare și de decizie.
Pentru a evita situația în care deciziile se vor lua doar de către două organizațiicele care asigură Presedenția/ Vicepreședenția, deciziile cu privire la aprobarea
proiectelor se vor lua în cadrul Adunării Generale, care include 9 organizații.
De asemenea, decizia de aprobare a proiectelor se va lua pe baza
recomandărilor din partea celor două Sub-grupuri de lucru.
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4.1.6 Complementaritatea şi demarcarea operaţională faţă de alte programe

MASURI

Complementaritate şi delimitare
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
MASURA 1.1.1 Sprijinirea
dezvoltării infrastructurii și
serviciilor în sectorul pescăresc

- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 2: ”Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor
obținute din pescuit si acvacultura”
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

MASURA 1.1.2 Sprijinirea
dezvoltării turismului sustenabil in
beneficiul comunităților
pescărești

• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
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• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”
- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
-

AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
MASURA 2.1.1 Revitalizarea și
valorificarea identității comunitare

- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat si public”
• PROGRAMELE

DE

FINANȚARE

DERULATE

DE

ADMINISTRAŢIA FONDULUI

CULTURAL NAŢIONAL
•
MASURA 2.1.2 Conservarea biodiversității

PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
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naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU
- AXA 4: „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
MASURA 2.2.2 Formare
profesională continuă a
persoanelor din sectorul
pescăresc

• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 1: ”Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol si forestier”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
- AXA 1: ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”.
- AXA 2: ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”.
- AXA 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”.
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4.1.7 Colaborarea cu comunitatea
Instrumentele de colaborare și implicare a comunității vor fi adaptate Priorităților
cuprinse în cadrul Strategiei, tipologiei beneficiarilor de proiecte, populației cuprinse
în zona țintă.
In conformitate cu prevederile din ROF FLAG art 11.7 membrii FLAG vor
monitoriza permanent progresul înregistrat de FLAG in implementarea Planurilor de
Acțiune (Strategiei).
Aceasta activitate se va concretiza in Rapoarte periodice de activitate (conform
art. 11.7). Aceste documente vor fi postate pe pagina de internet a FLAG-ului si vor fi
organizate diferite evenimente publice (conferințe, seminarii) de prezentare si
dezbatere a acestora. Planul de comunicare prezintă in detaliu diferitele instrumente
si acțiuni de informare permanenta a populației cu privire la progresul înregistrat in
implementarea Strategiei
În cadrul Asociației, se va înființa Biroul Informare/Comunicare, care va asigura
informarea publică asupra activității FLAG și a oportunităților de finanțare. De
asemenea acest birou va elabora și materialele de informare tipărite sau electronice
(broşuri, pliante, afişe, ghiduri, etc.).
Conform cu prevederile cuprinse în Statutul Asociației, atribuțiile membrilor
Asociației sunt acelea de a elabora și urmării implementarea Strategiei, precum și de
a sprijini implementarea acesteia.
În acest sens, membrii Asociației vor colabora cu alte organizații care
implementează diferite strategii/ programe de dezvoltare și vor participa în numele
Asociației la diferitele sub-grupuri tematice organizate la nivel local, județean sau
regional.
În

vederea

elaborării

Planului

pentru

Dezvoltare

Regionala,

ADRSE

coordonează mai multe sub-grupuri tematice, cele mai relevante pentru membrii
Asociației fiind sub-grupurile tematice pentru următoarele Priorități ale Planului
Regional de Dezvoltare: dezvoltarea economică, protecția mediului și dezvoltarea
resurselor umane.
Membrii biroului Informare/Comunicare, vor promova lansarea la nivel județean
a apelurilor de proiecte, cu depunere continuă sau cu termen limită, după caz,
conform calendarului de activităţi agreat cu AM POP, asigurând totodată publicitatea
adecvată, și organizarea de evenimente de informare.
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4.2 Administrare, finanţare şi personal
4.2.1 Personalul FLAG
Organigrama propusă pentru structura operativă a Asociației cuprinde un număr
total de 13 posturi, persoane care vor fi angajate cu norma întreagă sau part-time,
funcție de nevoile imediate ale Asociației și cu posibilitatea modificării organigramei
funcție de nevoi.
Conducerea operativă va fi asigurata de un Director, angajat/desemnat de către
Consiliul de Administrație al Asociație.
Cerințele minime de studii și experiența sunt stabilite ținând cont de
complexitatea activității pe care o va desfășura. Acestea sunt detaliate în ROF și în
fișele de post anexate la ROF, astfel:
Director
Descrierea postului: organizarea și coordonarea activității de implementare la
nivel județean a Programului Operațional de Pescuit 2007-2013 în vederea
îndeplinirii rezultatelor/indicatorilor aprobați/asumați conform Strategiei de dezvoltare
integrată a zonei pescărești a Județului Brăila.
Cerințe specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată cu diploma de licență.
Experiența: experiența într-un post de conducere și în domeniul dezvoltării
regionale și/sau gestionării fondurilor comunitare.
Perfecționări/specializări: participare la forme de pregătire în managementul
strategic și în domeniul gestionării fondurilor comunitare
Cerințe suplimentare: sa fie independent din punct de vedere politic
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel avansat
Competente, abilitați, aptitudini specifice: Abilitați de gândire strategica și de
implementare a politicilor la nivel de organizație, cunoștințe privind conceptele,
teoriile și practicile în domeniul managementului organizațional, excelente abilitați
organizaționale, abilitați de gestionare și prelucrare a informațiilor, capacitatea de a
lucra în echipa, capacitatea de a gestiona un volum mare de muncă și de a respecta
termenele stabilite.
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Sef Birou Monitorizare Strategie/Proiecte
Descrierea postului: Coordonarea activităților desfășurate în cadrul FLAG,
verificarea organizării și desfășurării activității de monitorizare a proiectelor cu
respectarea procedurilor interne de lucru.
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare de lungă durată cu diplomă de licența,
economice sau tehnice
Perfecționări/specializări: participarea la forme de pregătire în domeniul
gestionării fondurilor comunitare
Experiența anterioară: Experiența în implementarea/monitorizarea de proiecte
cu finanțare din fonduri comunitare sau de la Guvernul României;
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
• competențe manageriale: leadership, rezolvarea problemelor, capacitate de
negociere, coordonare și organizare, spirit întreprinzător
• de exprimare verbală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți
• exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o
manieră în care să faciliteze înțelegerea celorlalți
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate.
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii
• cursivitatea discursului: abilitatea de a vorbi clar in fața celorlalți pentru a te
face înțeles.
• asumarea responsabilităților;
• capacitatea de a analiza cu atenție și precizie detaliile relevante pentru
fiecare proiect în parte;
• cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor
interne și capacitate de adaptare la schimbările legislative din domeniu;
• capacitate de a interacționa eficient cu colegii din alte departamente pentru
rezolvarea sarcinilor primite;
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• adaptabilitate la sarcini de lucru diverse si la situațiile de criza;
• asigurarea unui management eficient al timpului.
Sef birou evaluare proiecte
Descrierea postului: coordonarea activităţilor de evaluare, selecţie
Cerinţe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare cu diplomă de licenţă economice sau
tehnice
Perfecţionări/specializări: participarea la forme de pregătire în domeniul
gestionării fondurilor comunitare
Experienţa anterioară: minim un an vechime în domeniul dezvoltării regionale
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză / nivel mediu
Competenţe, aptitudini, abilităţi
• competenţe manageriale: leadership, rezolvarea problemelor, capacitate de
negociere, coordonare şi organizare, spirit întreprinzător;
• de înțelegere verbală: abilitatea de a asculta și înțelege informații și idei
prezentate oral, prin cuvinte și fraze vorbite;
• de exprimare verbală: abilitatea de a comunica informații si idei intr-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• înțelegerea textelor: abilitatea de a citi și înțelege informațiile și ideile
prezentate în scris;
• exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii;
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;
• claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât sa
te faci înțeles;
• creativitate;
• asumarea responsabilităților;
• capacitate de relaționare interumană;
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• adaptabilitate la sarcini de lucru diverse, și la situații de criza;
• asigurarea unui management eficient al timpului.
Sef birou economic
Descrierea postului: Coordonarea și supervizarea activității biroului economic
și activității de realizare a evidenței financiar contabile a valorilor patrimoniale și de
asigurare a suportului logistic
Cerințe specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Superioare economice, de lungă durată, cu diplomă de
licență
Perfecționări/specializări: minim un an vechime în specialitatea studiilor,
experiență în organizarea și ținerea evidenței financiar contabile
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
• competențe manageriale: leadership, rezolvarea problemelor, capacitate de
negociere, coordonare și organizare, spirit întreprinzător;
• de exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii;
• cursivitatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât
să te faci înțeles,
• asumarea responsabilităților;
• capacitatea de a analiza cu atenție și precizie detaliile relevante pentru
fiecare proiect în parte;
• cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor
interne și capacitate de adaptare la schimbările legislative din domeniu;
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• capacitate de a interacționa eficient cu colegii din alte departamente pentru
rezolvarea sarcinilor primite;
• adaptabilitate la sarcini de lucru diverse, și la situații de criză;
• asigurarea unui management eficient al timpului.
Evaluator
Descrierea postului:
A. verificarea proiectelor din punct de vedere al conformităţii administrative, al
eligibilităţii, evaluarea tehnică și financiară, verificarea conformităţii proiectului tehnic
depus de aplicanți;
B. verificarea condiţiilor în vederea emiterii deciziei de finanţare de către FLAG,
realizarea de vizite la faţa locului în vederea contractării, elaborarea şi pregătirea
contractelor, elaborarea notelor de aprobare/ actelor adiţionale în vederea modificării
acordurilor de finanţare.
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare de lungă durată cu diplomă de licență
Perfecționări/specializări: participarea la forme de pregătire în domeniul
gestionării fondurilor comunitare
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități și aptitudini specifice:
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii;
• orientarea spre rezultate;
• atenţie deosebită la detalii;
• asumarea responsabilităților;
• cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor
interne și capacitate de adaptare la schimbările legislative din domeniu;
• capacitate de a interacționa eficient cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor
primite;
• adaptabilitate la sarcini de lucru diverse și la situații de criză;

259
• asigurarea unui management eficient al timpului.
Manager proiect/Responsabil sectorial
Monitorizează operațiunile financiare și implementarea acțiunilor/măsurilor din
cadrul strategiei locale
Descrierea postului: verificarea și

autorizarea la plată a cererilor de pre-

finanțare și a cererilor de rambursare depuse de beneficiarii proiectelor finanțate din
POP.
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare economice /tehnice de lungă durată cu
diploma de licență
Perfecționări/specializări: participarea la forme de pregătire în domeniul
gestionării fondurilor comunitare; control financiar al proiectelor
Experiența anterioară: minim un an vechime în specialitatea studiilor,
experiență în verificarea financiară a proiectelor cu finanțare comunitară sau de la
Guvernul României.
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
• de exprimare verbală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o
manieră în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii;
• asumarea responsabilităților;
• cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor
interne și capacitate de adaptare la schimbările legislative din domeniu;
• capacitatea de a analiza cu atenție și precizie a cererilor de pre-finanțare, și
rambursare ale beneficiarilor, a rapoartelor financiare şi tehnice de progres şi
a documentelor justificative pentru fiecare proiect în parte;
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• capacitate de a interacționa eficient cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor
primite;
• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare și la situații de criză;
• asigurarea unui management eficient al timpului
Consultant în management
Descrierea postului: asigurarea funcției de informare pentru potențiali aplicanți
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare de lungă durată cu diplomă de licență
Perfecționări/specializări: participare la forme de pregătire în domeniul
gestionării fondurilor comunitare
Experiența: în domeniul dezvoltării regionale constituie un avantaj, experiență
în organizarea de evenimente, coordonarea activității unor grupuri, activități de
instruire
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
• de exprimare verbală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o
maniera în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o
manieră în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
• raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;
• raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a
extrage reguli generale sau concluzii;
• claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât să
te faci înțeles;
• asumarea responsabilităților;
• cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor
interne și capacitate de adaptare la schimbările legislative din domeniu;
• capacitate de a interacționa eficient cu colegii din alte direcții
rezolvarea sarcinilor primite;
• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;

pentru
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• asigurarea unui management eficient al timpului.
Specialist relații publice/ Ofițer Comunicare
Descrierea postului: derularea activităților de comunicare/ informare și relații
publice
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii: superioare de lungă durată cu diplomă de licența
Perfecționări/specializări:
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: nivel mediu engleză
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
Capacitatea de a îndeplini activitățile pe care le presupune realizarea atribuțiilor
corespunzătoare funcției, capacitate de coordonare, organizare și sinteză.
Capacitate de adaptare, capacitatea de analiză, abilități de comunicare,
orientare către beneficiari, creativitate, abordare metodică, orientarea spre rezultate.
Secretar
Descrierea postului: Primirea și distribuirea corespondenței și gestionarea
arhivei/arhivării documentelor
Condiții specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate : studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență
Perfecționări/specializări : Cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu
Limbi străine: limba engleză/ nivel avansat
Abilități, calități, aptitudini necesare:
• abilitați IT și de gestionare și prelucrare a informațiilor;
• capacitatea de a lucra bine în echipă;
• abilități comunicaționale: capacitatea de a prezenta şi a adapta mesajul
diferitelor categorii de receptori, abilitatea de a lucra eficient într-o varietate
de situaţii, iniţiativă, organizare şi colaborare cu alte persoane, respect
pentru ceilalţi, capacitatea de a face analiză şi sinteză,
informaţiilor într-un mod clar şi eficient;
• abilități lingvistice: cunoașterea unei limbi străine scris și vorbit;

prezentarea
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• abilitatea de a face față unui volum de muncă variat : capacitatea de
organizare, analizare a datelor şi informaţiilor, orientarea spre învăţarea şi
formarea continuă, disciplină personală, capacitatea de a lucra în condiţii de
stres, dinamism, flexibilitate, adaptare la situaţii şi cerinţe noi, orientarea spre
acţiune şi rezultate concrete; seriozitate, punctualitate, concentrarea atenţiei,
corectitudine, încadrare în termenele stabilite, capacitatea de a defini
problema și de a identifica posibilele soluții alternative, disponibilitate pentru
program prelungit ;
Cerințe specifice : cunoștințe privind cadrul legal și instituțional referitor la
dezvoltarea regională, cunoștințe privind legislația muncii
Expert financiar
Descrierea postului: Realizarea evidenței financiar contabile a valorilor
patrimoniale ale FLAG
Cerințe specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Superioare economice, de lungă durată, cu diplomă de
licență
Perfecționări/specializări: Cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu
Limbi străine: limba engleză/nivel mediu
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
• capacitatea de a efectua înregistrări contabile cu precizie și acuratețe;
• capacitatea de a înțelege schimbările legislative și a le aplica în domeniu;
• atenție deosebită la detalii;
• capacitate de redactare sintetică a rapoartelor;
• abilitatea de a face față unui volum de muncă variat și de a se încadra în
termene;
• identificarea nivelului de detaliu relevant pentru o execuție corectă și
corespunzătoare a unei activități sau a unui proces, identificarea problemelor
și aplicarea celor mai bune soluții cu orientare spre rezultate.
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Conducător auto
Descrierea postului: efectuarea deplasării personalului cu maximum de
siguranță și păstrarea autoturismului din gestiune în cea mai bună stare de
funcționare.
Cerințe specifice privind ocuparea postului: Studii de specialitate: medii
Perfecționări/specializări: permis conducător auto
Cunoștințe de operare pe calculator: Abilități, calități, aptitudini necesare:
• abilitatea de a răspunde în mod rapid la cerințe noi și în circumstanțe
variabile fără o reducere a eficienței muncii prestate;
• capacitatea de a reacționa pozitiv la schimbări;
• anticiparea problemele care pot apărea în desfășurarea activității;
• identificarea soluțiilor și aplicarea celor mai bune soluții cu orientare spre
rezultate.
Personalul şi structura de personal propuse
Propunerea de Organigramă a Asociației s-a făcut în funcție de atribuțiile care
vor fi delegate acesteia din partea AM POP.
Biroul Informare/Comunicare
• Angajații întocmesc și supun spre aprobare directorului toate documentele
care au în vedere promovarea POP;
• Angajații întocmesc și supun spre aprobare directorului toate documentele
care vizează realizarea materialelor de informare tipărite sau electronice;
• Angajații întocmesc și supun spre aprobare directorului calendarul anual al
evenimentelor pentru promovarea POP;
• Angajații întocmesc și supun spre aprobare directorului Planul de
Comunicare al POP la nivelul Județului Brăila;
• Angajații întocmesc și supun spre aprobare directorului procedura de
informare și publicitate, acordare și raportare a asistenței potențialilor
beneficiari.
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Biroul Economic
• Șeful de birou avizează procedura de CFPP pentru implementarea POP
2007-2013;
• Șeful de birou avizează cererile de rambursare elaborate în cadrul
contractelor de finanțare din cadrul POP-Asistență Tehnică pentru FLAG;
• Șeful de birou avizează următoarele documente care au în vedere
procedurile de achiziție: Planul Anual de Achiziție, referatele de necesitate și
rapoartele aferente achizițiilor finanțate în cadrul POP-Asistență tehnică
pentru FLAG;
• Șeful de birou avizează procedura de arhivare (inclusiv electronică) elaborată
la nivelul FLAG, aplicabilă documentelor POP.
Biroul Evaluare proiecte
• Directorul avizează documentele care au legătură cu evaluarea POP la
nivelul Județului Brăila precum și orice alte documente de planificare,
evaluare, selecție și contractare în legătură cu POP;
• Directorul avizează procedura de evaluare.
Biroul Monitorizare Strategie/Proiecte
• Directorul avizează documentele care au legătură cu monitorizarea POP la
nivelul Județului Brăila;
• Directorul avizează procedura de monitorizare a proiectelor finanțate prin
POP la nivelul Județului Brăila.
Rolurile cheie, susţinute de descrieri relevante ale posturilor
Structura organizatorica, in concordanta cu organigrama, este următoarea:
Directorul subordonează toate birourile după cum urmează:
• Biroul Informare/Comunicare
• Biroul Evaluare proiecte
• Biroul Monitorizare Strategie/proiecte
• Biroul Economic
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Atribuții
Structura executivă a FLAG își desfășoară activitatea de colaborare, bazată pe
principiul parteneriatului, cu autorități ale administrației publice centrale și locale,
instituții, organisme, agenți economici și alte persoane juridice și fizice din Județul
Brăila, în scopul promovării dezvoltării economico-sociale a zonei pescărești a
Județului Brăila.
Directorul
Directorul General reprezintă aparatul tehnic al FLAG în fața Consiliului de
Administrație al Asociației, în relațiile cu autoritățile publice centrale sau locale,
precum și în relațiile cu terțe persoane juridice și are următoarele atribuții.
Organizarea și coordonarea activității FLAG astfel încât să se asigure
îndeplinirea următoarelor atribuţii privind implementarea POP 2007-2013:
• de a asigura respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea;
• asigurarea selectării spre finanțare a proiectelor în conformitate cu criteriile
aplicabile POP;
• asigurarea respectării în derularea proiectelor selectate spre finanţare în
cadrul POP, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, a legislaţiei
naţionale şi comunitare relevante;
Responsabilități față de activitatea desfășurată de personalul din
subordine:
• Aprobă toate documentele în limitele de competență delegate de Consiliul de
Administrație;
• Avizează procedurile de lucru ale birourilor din subordine și verifică
cunoașterea și aplicarea acestora de către personalul din subordine;
• Verifica și avizează nevoile de resurse necesare pentru implementarea POP;
• Verifică și avizează cererile de finanțare în cadrul POP;
• Verifică și avizează rapoartele trimestriale de activitate și de progres;
• Verifică și avizează materialele/ informațiile destinate paginii web cu privire la
activitatea desfășurată;
• Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către
personalul din subordine;
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• Întocmește/actualizează fișele de post ale personalului din subordine;
• Avizează necesarul de personal al FLAG și necesarul de instruire al
personalului din subordine;
• Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordine.
Responsabilități față de activitatea desfășurată de structurile care
realizează activități suport pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate:
• Pune la dispoziția auditorilor situația privind riscurile identificate în
implementarea POP 2007-2013, pistele de audit/control, pune în aplicare
recomandările din rapoartele de audit, în caz contrar aplicându-se
prevederile procedurii de audit;
• Avizează toate documentele care au în vedere promovarea POP,
documentele care vizează realizarea materialelor de informare tipărite sau
electronice, calendarul anual al evenimentelor pentru promovarea POP,
Planul de Comunicare, procedura de informare și publicitate, acordare și
raportare a asistenței potențialilor beneficiari;
• Avizează următoarele documente aferente activității de asistență help-desk:
rapoarte pentru activitatea de help-desk și răspunsuri în scris oficiale
adresate potențialilor aplicanți la solicitarea acestora;
• Avizează documentele care au legătura cu evaluarea POP la nivel județean
precum și orice alte documente de planificare în legătură cu POP, procedura
de monitorizare a POP;
• Avizează documentele transmise de către jurist care au în vedere
implementarea POP 2007-2013, procedura de evitare a conflictului de
interese elaborată la nivelul FLAG, putând solicita punct de vedere juridic cu
privire la aspecte juridice legate de implementarea POP 2007-2013;
• Avizează procedura de CFPP pentru implementarea POP 2007-2013;
• Avizează cererile de rambursare;
• Avizează următoarele documente care au în vedere procedurile de achiziţie:
planul anual de achiziție, referatele de necesitate și rapoartele aferente
achizițiilor finanțate în cadrul Strategiei;
• Avizează procedura de arhivare aplicabilă documentelor POP.
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Alte responsabilități:
• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și
completează formularul de alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu
această procedura, centralizează riscurile identificate de personalul din
subordine;
• Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității
desfășurate;
• Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Consiliul de Administrație.
Atribuțiile birourilor ce alcătuiesc aparatul tehnic al FLAG
Biroul Informare/Comunicare – cuprinde 2 posturi din care 1 post ofițer de
comunicare si 1 post consultant în management. Activitățile prevăzute sunt
următoarele:
a. Roluri

și

responsabilități

ale

specialistului

relații

publice/ofițer

comunicare
• Elaborează, în conformitate cu Planul de Comunicare al POP la nivel
național,

Planul de Comunicare al POP la nivelul Județului Brăila și îl

transmite către AM POP spre avizare, după avizarea acestuia de către
Director;
• Implementează, la nivel regional, Planul de Comunicare al POP la nivelul
Județului Brăila, plan avizat de AMPOR;
• Elaborează și implementează Planul Anual de Acțiuni pentru implementarea
POP;
• Elaborează rapoarte periodice cu privire la implementarea acestui plan;
• Supune rapoartele spre avizarea Directorului, în conformitate cu procedura
stabilita prin manualul de proceduri specifice;
• Asigură informarea publică asupra activității FLAG;
• Asigură informarea internă și instituțională cu privire la activitatea FLAG;
• Promovează lansarea la nivel județean a apelurilor de proiecte, cu depunere
continuă sau cu termen limită, după caz, conform calendarului de activităţi
agreat cu AM POP, asigurând publicitatea adecvată;
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• Colaborează cu personalul Biroului Informare/Comunicare în vederea
organizării evenimentelor de informare;
• Elaborează și asigură realizarea materialelor de informare tipărite sau
electronice (broşuri, pliante, afişe, ghiduri, etc.) și supune materialele spre
avizare și aprobare Directorului;
• Avizează materialele de comunicare și informare elaborate de beneficiari, în
conformitate cu prevederile Manualului de Indetitate Vizuală a POP;
• Participă la elaborarea de specificaţii tehnice necesare achiziţionării tuturor
produselor, serviciilor sau instrumentelor de comunicare, necesare aducerii
la îndeplinire a obiectivelor propuse prin planul de comunicare;
• Elaborează documentația prevăzută în procedurile interne de lucru cu privire
la publicarea de materiale pe site și supunându-le spre avizare și aprobare
Directorului.
b. Roluri și responsabilități ale Consultantului în management/ofițer
informare
• Acordă sprijin potențialilor beneficiari în identificarea de surse de finanțare
din fonduri structurale și dezvoltarea de proiecte, prin organizarea de sesiuni
de informare, campanii de informare, asigurând funcția de informare;
• Oferă informaţii generale cu privire la fondurile structurale şi îndeosebi cu
privire la Programul Operaţional pentru Pescuit (regulamente, cadru
instituţional, conținutul ghidurilor solicitantului etc.);
• Elaborează răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale, în
special, privind oportunităţile de finanţare în România şi în Regiune;
• Oferă informaţii despre oportunităţile de finanţare, formatul şi conţinutul
cererilor de finanţare, criterii de selecţie, proceduri ce trebuie urmate,
regulile de publicitate şi vizibilitate;
• Elaborează notificările potențialilor aplicanți cu privire la modificările/
completările/ notele emise de AM POP, elaborează notificarea AM POP cu
privire la această activitate desfășurată;
• Colaborează cu experții din cadrul instituției și cu cei din cadrul Biroului de
Informare/Comunicare al AM POP în vederea obținerii de sprijin pentru
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soluționarea solicitărilor primite, în cazul în care solicitarea excede
competenta sa;
• Participa la realizarea rapoartelor trimestriale de activitate și a rapoartelor de
progres în cadrul contractelor de asistență tehnică, prin furnizarea
informațiilor privind activitatea de informare;
• Elaborează raportul trimestrial privind activitatea de informare realizată la
nivelul județului
• Oferă date de contact ale structurilor relevante pentru un anumit subiect de
interes;
• Completează Registrul solicitărilor în conformitate cu procedurile interne de
lucru;
• Îndruma potențialii aplicanți cu privire la procedurile administrative ce trebuie
urmate în scopul obţinerii avizelor și/sau aprobărilor ce constituie anexe ale
cererilor de finanţare;
• Participă la elaborarea/actualizarea materialelor/ informațiilor destinate
paginii web prin furnizarea informațiilor referitoare la activitatea de informare;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru;
• Inițiază propuneri de modificare a ghidurilor solicitantului și a altor documente
relevante activității de informare;
Biroul Evaluare Proiecte – cuprinde 3 posturi din care 1 post șef birou și 2
posturi de evaluatori, activitățile prevăzute sunt următoarele:
a. Roluri și responsabilități ale șefului Biroului Evaluare Proiecte:
• Coordonează, îndruma şi verifică activitatea personalului din cadrul Biroului
Evaluare Proiecte;
• Asigură selectarea proiectelor spre finanțare în conformitate cu criteriile
aplicabile POP.
• Verifică toată documentaţia aferentă procesului de evaluare, selecţie şi
contractare a proiectelor depuse spre finanţare în cadrul POP;
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• Verifică aplicarea principiilor generale ale FLAG

(separarea atribuţiilor,

separarea activităţilor, etc.) în desfăşurarea activităţilor în cadrul Biroului
Evaluare Proiecte;
• Gestionează activităţile de verificare a conformităţii administrative a cererilor
de finanţare depuse de către solicitanţi;
• Gestionează activităţile de verificare a eligibilităţii cererilor de finanţare
depuse de către solicitanţi;
• Asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi financiară;
• Verifică întocmirea și completarea registrului special de înregistrare a
cererilor de finanțare și a registrului cererilor respinse în diferite etape de
evaluare și selecție;
• Verifică întocmirea Dosarului Administrativ pentru fiecare cerere de finanțare
înregistrata și completarea acestuia în conformitate cu cerințele AM POP;
• Gestionează activităţile de notificare a solicitanţilor cu privire la rezultatele
procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse;
• Gestionează activităţile de înregistrare şi transmitere a contestaţiile privind
rezultatele procesului de evaluare şi selecţie către AM POP;
• Verifică şi înaintează Directorului, spre avizare, rapoartele aferente
procesului de evaluare, selecţie şi contractare, pentru a fi transmise AM
POP;
• Gestionează procesul de transmitere a contractelor de finanţare către AM
POP în vederea semnării, în conformitate cu procedura internă specifică;
• Validează datele cu privire la cererile de finanțare și contractele semnate;
• Gestionează procesul de arhivare a documentelor produse în cadrul Biroului
Evaluare, Selecţie şi Contractare, având în vedere legislaţia naţională şi
comunitară relevantă;
• Asigură un management adecvat al riscurilor asociate activităţilor din cadrul
Biroului Evaluare;
• Asigură prevenirea neregulilor în cadrul Biroului Evaluare, identifică
neregulile şi completează formularul de alertă de nereguli, dacă este cazul,
pe care îl transmite Responsabilului de Nereguli din cadrul

AM POP.

• Elaborează nevoile de resurse necesare pentru implementarea POP ale
compartimentului;
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• Verifică implementarea activităţilor specifice compartimentului prevăzute în
contractele de finanţare încheiate pentru AT;
• Participă la elaborarea termenilor de referință/specificaţii tehnice în vederea
achiziţiei de servicii şi bunuri prevăzute în contractele de finanţare de AT;
• Avizează rapoartele/notele/situațiile/adresele întocmite de personalul din
subordine, în conformitate cu procedurile de lucru, înainte ca acestea să fie
înaintate Directorului;
• Verifică și avizează toate informațiile furnizate de personalul din subordine, în
vederea elaborării de răspunsuri la solicitările primite de la potențiali
aplicanți;
• Verifică

și

avizează

procedurile

de

lucru

ale

activităților

specifice

compartimentului, verifică cunoașterea și respectarea acestora de către
personalul din subordine;
• Identifică și propune soluții organizatorice și procedurale în vederea
desfășurării activității în condiții de performanța, eficiența și eficacitate;
• Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către
personalul din subordine;
• Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordine,
elaborează obiectivele personale individuale și ale compartimentului pe care
le prezintă spre aprobare Directorului;
• Întocmește/actualizează fișele de post ale personalului din subordine;
• Elaborează necesarul de personal al compartimentului și necesarul de
instruire al personalului din subordine și le transmite Directorului;
• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Elaborează rapoartele trimestriale de activitate și de progres în cadrul
contractelor de asistență tehnică;
• Elaborează materialele/ informațiile destinate paginii web cu privire la
activitatea desfășurată;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru.
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b. Roluri și responsabilități ale consultanților în management/ ofițeri de
evaluare din cadrul Biroului Evaluare Proiecte:
• Primește şi înregistrează cererile de finanţare şi documentele suport depuse
de

către

aplicanți,

în

vederea

obţinerii

finanţării

în

cadrul

priorităților/masurilor, completează registrul special de înregistrare a cererilor
de finanțare și registrul cererilor respinse în diferite etape de evaluare și
selecție;
• Verifică conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanţare
depuse de către aplicanți în conformitate cu procedura stabilita prin
manualele de proceduri specifice, pe baza criteriilor de conformitate
administrativă și eligibilitate stabilite de FLAG și aprobate de AM POP,
asigurându-se că proiectele sunt selectate spre finanțare în conformitate cu
criteriile aplicabile POP;
• Îndeplinește funcția de președinte sau secretar în cadrul comisiilor de
evaluare tehnică și financiară în funcție de decizia Directorului; organizează
sesiunile de evaluare tehnică şi financiară în cadrul cărora este nominalizat,
asigurând buna desfăşurare a acestora;
• Elaborează

și

transmite

spre

avizare

Șefului

Biroului

Evaluare

informațiile/situațiile solicitate;
• Verifică conformitatea proiectelor tehnice ale cererilor de finanțare depuse de
aplicanți;
• Notifică aplicanții cu privire la rezultatele fiecărei etape din procesul de
evaluare și selecție a cererilor de finanțare gestionate;
• Întocmește și gestionează dosarul proiectului, arhivează acest dosar în
conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
• Elaborează punctul de vedere cu privire la contestaţiile depuse de către
solicitanţii de finanţare pentru cererile de finanțare verificate, în cazul în care
acest punct de vedere este solicitat de AM POP;
• Elaborează rapoartele cu privire la stadiului evaluării și selecţiei, în
conformitate cu procedura stabilită prin manualul de proceduri specifice şi
instrucţiunile AM POP (rapoarte săptămânale, rapoarte de progres), la
solicitarea Șefului Biroului Evaluare;
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• Organizează şi efectuează vizite la faţa locului pentru a verifica condiţiile ce
trebuie îndeplinite în vederea emiterii deciziei de finanţare, elaborează
raportul vizitei la fața locului;
• Ca urmare a transmiterii notificării de încheiere a contractului de finanţare a
proiectelor propuse, pregătește, întocmește, urmărește obținerea avizelor și
aprobărilor necesare cu privire la aceste contracte şi transmite către
AM POP/FLAG, în original, contractele de finanţare nerambursabila aferente
acestor proiecte, în vederea avizării și semnării, în conformitate cu procedura
stabilita prin manualul de proceduri specifice;
• Elaborează rapoartele cu privire la stadiului contractării, în conformitate cu
procedura stabilită prin manualul de proceduri specifice şi instrucţiunile
AM POP (rapoarte săptămânale, rapoarte de progres), la solicitarea Șefului
Biroului Evaluare;
• Întocmește și gestionează dosarul contractului, arhivează acest dosar în
conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
• Furnizează informații către Biroul Informare/Comunicare la solicitarea în scris
a acestuia în vederea elaborării de răspunsuri la solicitările primite de la
potențiali aplicanți, în cazul în care informațiile solicitate exced competența
personalului Biroului Informare/Comunicare;
• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și
completează formularul de alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu
aceasta procedura;
• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Furnizează informații în vederea realizării rapoartelor trimestriale de activitate
și a rapoartelor de progres, prin furnizarea informațiilor privind activitatea de
evaluare, selecție și contractare desfășurată;
• Participă la elaborarea/actualizarea materialelor/ informațiilor destinate
paginii web prin includerea informațiilor referitoare la activitatea de evaluare,
selecție și contractare;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru;
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• Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității
desfășurate;
Biroul Monitorizare Strategie/Proiecte – cuprinde 3 posturi din care 1 post șef
birou și 2 posturi de responsabili sectoriali, activitățile prevăzute sunt următoarele:
a. Roluri

si

responsabilități

ale

șefului

biroului

Monitorizare

Strategie/Proiecte:
• Coordonează, îndrumă şi verifică activitatea personalului din cadrul Biroului
Monitorizare Strategie/ Proiecte;
• Asigură respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea la nivelul
județului;
• Asigură respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, în derularea
proiectelor selectate;
• Asigură pentru toate proiectele finanţate în cadrul POP şi implementate în
Județul Brăila, verificarea faptului că lucrările, bunurile şi serviciile cofinanţate
au fost efectiv executate, livrate, prestate şi că toate cheltuielile declarate de
către beneficiar în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă
prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice, şi a celor comunitare relevante;
• Asigură ca informaţiile şi datele necesare pentru managementul financiar și
verificare cheltuieli sunt colectate corespunzător pentru fiecare proiect
implementat în regiune, şi sunt introduse în sistemul electronic, la timp;
• Asigură păstrarea pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau
parţială a POP, a documentelor referitoare la cheltuieli şi audituri necesare
pentru garantarea unei piste de audit adecvate pentru proiectele finanţate în
cadrul POP.
• Coordonează

și verifică procesul de verificare pe teren a conformităţii

datelor şi informaţiilor din fiecare cerere de rambursare;
• Coordonează procesul de verificare a Cererilor de Rambursare/Pre-finanțare
depuse de beneficiari și verifică documentele relevante procesului;
• Verifică

procesul de verificare a conţinutului documentelor financiare din

Cererea de Rambursare (facturi şi extrase de cont) și de emitere a concluziei
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finale în care se prezintă informații privind facturile și extrasele de cont,
stabilindu-se sumele cheltuielilor eligibile acceptate la plată;
•

Verifică existenţa unui sistem de contabilitate conform prevederilor legale
care să asigure înregistrarea şi stocarea în formă electronică a documentelor
contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul şi faptul că
datele financiare sunt colectate în vederea asigurării managementului
financiar, monitorizării, verificărilor, auditurilor şi evaluărilor;

• Verifică

existenţa corespondenţei dintre cheltuielile eligibile şi neeligibile

declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile şi documentele suport;
• Verifică conformitatea documentelor contabile transmise de beneficiar cu
documentele originale şi a faptului că Beneficiarul păstrează documentele
privind cheltuielile şi auditurile necesare;
• Verifică înscrierea codului proiectului şi a menţiunii „Proiect finanţat prin
POP” pe documentele originale pe baza cărora se înregistrează în
contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, precum
şi înscrierea menţiunii „Conform cu originalul” pe copiile documentelor
suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare a beneficiarului
• Verifică procesul de verificare a faptului că Beneficiarii asigură o pistă de
audit adecvată privind aspectele economico-financiare derulate la nivelul
proiectului;
• Verifică rezultatele procesului de verificare a realităţii, regularităţii şi legalităţii
cheltuielilor efectuate de beneficiar în implementarea proiectelor care fac
obiectul contractului de finanţare şi solicitate la rambursare;
• Verifică aplicarea procedurilor interne la nivelul biroului;
• Verifică procesul de arhivare a documentelor produse în cadrul Biroului
Monitorizare Strategie/ Proiecte, având în vedere legislaţia naţională şi
comunitară relevantă;
• Asigură un management adecvat al riscurilor asociate activităţilor din cadrul
Biroului Monitorizare Strategie/ Proiecte;
• Asigură

prevenirea

neregulilor

în

cadrul

Biroului

monitorizare

strategie/proiecte, identifică neregulile şi completează formularul de alertă de
nereguli, dacă este cazul, pe care îl transmite Responsabilului de Nereguli
din cadrul AM POP
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• Identifică soluții organizatorice și procedurale în vederea desfășurării
activității în condiții de performantă, eficientă si eficacitate;
• Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către
personalul din subordine;
• Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordine și
evaluează performanța realizării acestor obiective, elaborează obiectivele
personale individuale și ale biroului pe care le prezintă spre aprobare
Directorului;
•

Elaborează propuneri de actualizare a fișelor de post ale personalului din
subordine;

• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Întocmește rapoarte trimestriale de activitate și rapoarte de progres în cadrul
contractelor de asistență tehnică;
• Elaborează/actualizează materialele/ informațiile destinate paginii web cu
privire la activitatea desfășurată;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru.
b. Roluri și responsabilități ale managerilor de proiect/responsabililor
sectoriali din cadrul biroului Monitorizare Strategie/Proiecte:
• Verifică respectarea în derularea proiectelor din portofoliu pe întreaga
perioadă de implementare a acestora a legislaţiei naţionale şi comunitare
relevantă, a cerințelor privind informarea şi publicitatea;
• Verifica dosarele de achiziții depuse de beneficiari odată cu Cererea de
Pre-finanțare în urma încheierii contractelor de achiziții și completează Lista
de verificare a dosarelor de achiziție și Raportul final de verificare a achiziției
publice;
• Verifică condițiile de acordare a pre-finanțării;
• Realizează verificarea administrativă a cererilor de pre-finanțare și
întocmește Lista de verificare a cererii de pre-finanțare;
• Autorizează la plată Cererile de Pre-finanțare, întocmește și semnează
Avizul Cererii de pre-finanțare;
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• Întocmește Dosarul Cererii de Pre-finanțare și îl transmite prin Secretariat
către AM POP în termenul stabilit de procedură;
• Informează beneficiarii asupra rezultatelor verificării Cererii de Pre-finanțare;
• Efectuează verificarea administrativă a Cererii de Rambursare, a raportului
de progres care însoțește Cererea de rambursare și a documentelor suport
(justificative) anexate la acestea;
• Verifică dosarele de achiziții depuse de beneficiari în urma încheierii
contractelor de achiziții și completează Lista de verificare a dosarelor de
achiziție și Raportul final de verificare a achiziției publice;
• Verifică respectarea condiţiilor cu caracter general prevăzute în legislaţia
naţională privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale și a criteriilor de
eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în legislația specifică domeniului major de
intervenție în cadrul căruia a fost semnat fiecare contract de finanțare
nerambursabilă;
• Efectuează vizita pe teren în scopul verificării a conformităţii datelor şi
informaţiilor incluse în Cererea de Rambursare cu situația existentă la fața
locului, în conformitate cu procedura relevantă;
• Verifică conformitatea documentelor contabile transmise cu documentele
originale şi a faptului că Beneficiarul păstrează documentele privind
cheltuielile şi auditurile necesare;
• Completează Lista de verificare a vizitei pe teren și Raportul de vizită pe
teren;
• Verifică corespondența dintre cheltuielile raportate de beneficiar în Cererea
de Rambursare, înregistrările contabile și documentele suport anexate la
Cererea de rambursare;
• Verifică, pe baza procedurilor interne aplicabile, dacă beneficiarii deţin o
evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect, în
conformitate cu legislaţia naţională financiar-contabilă;
• Verifica

existenţa unui sistem operaţional de contabilitate

conform

prevederilor legale în vigoare care să asigure înregistrarea şi stocarea
documentelor

contabile

pentru

proiectul

pe

care

îl

implementează
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Beneficiarul şi faptul că datele financiare sunt colectate în vederea asigurării
managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditurilor şi evaluărilor;
• Verifică înscrierea codului proiectului şi a menţiunii „Proiect finanţat prin
POP” pe documentele originale pe baza cărora se înregistrează în
contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, precum
şi înscrierea menţiunii „Conform cu originalul” pe copiile documentelor
suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare a beneficiarului;
• Verifică păstrarea pistei de audit la nivel de beneficiar (lista documentelor
suport ce au stat la baza stabilirii eligibilităţii cheltuielilor, precum şi informaţia
privind locul unde sunt arhivate documentele originale);
• Verifică ca toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare
pentru a se garanta o pistă de audit adecvată pentru proiectele verificate sunt
păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a
POP;
• Completează Lista de verificare a Cererii de Rambursare;
• Verifică realitatea, regularitatea și legalitatea cheltuielilor efectuate de
beneficiar în implementarea proiectelor și solicitate de rambursare și certifică
cheltuielile eligibile acceptate la plată, completează formularul Cererii de
Rambursare, întocmește și semnează Avizul Cererii de Rambursare;
•

Urmărește transmiterea Dosarului Cererii de Rambursare către AM POP în
termenul stabilit de procedură;

• Informează beneficiarii asupra rezultatelor verificării Cererii de Rambursare;
• Elaborează punct de vedere (daca se solicită) cu privire la eventualele
contestații depuse de beneficiari ca urmare a organizării vizitei la fața locului
sau a activității de verificare a Cererii de Rambursare;
• Introduce în Sistemul electronic datele și informațiile (cu privire la cererile de
rambursare și rapoartele de progres) solicitate de structura acestui sistem
pentru proiectele verificate.
• Furnizează informații personalul Biroului Informare/Comunicare în vederea
elaborării de răspunsuri la solicitările primite de la potențiali aplicanti, in cazul
in care informațiile solicitate exced competenta personalului Biroului
Informare;
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• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și
completează formularul de alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu
aceasta procedură;
• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Participă la realizarea rapoartelor trimestriale de activitate și a rapoartelor de
progres în cadrul contractelor de asistență tehnică, prin furnizarea
informațiilor privind activitatea desfășurată;
• Participă la elaborarea/actualizarea materialelor/ informațiilor destinate
paginii web prin includerea informațiilor referitoare la activitatea desfășurată;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru;
• Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității
desfășurate;
Biroul Economic – cuprinde 4 posturi din care 1 post șef birou, 1 post de
expert financiar, 1 post secretar, 1 post șofer, activitățile prevăzute sunt următoarele:
a. Roluri și responsabilități ale șefului biroului Economic:
• Coordonarea și supervizarea activității de realizare a evidenței financiar
contabile a valorilor patrimoniale
• Centralizează veniturile încasate pe surse de proveniența și cheltuielile pe
destinații conform clasificației bugetare / surselor de finanțare;
• Elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli și nota de
fundamentare a acestuia;
• Elaborează propunerile de buget rectificativ și notele de fundamentare ale
acestora;
• Asigură execuția bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea disciplinei
financiare și contractuale;
• Coordonează lucrările de întocmire a balanței de verificare lunare și
supervizează toate documentele care duc la realizarea ei;
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• Asigură efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul
activității, cel puțin odată pe an, pe parcursul funcționarii sale, în orice situații
prevăzute de lege;
• Coordonează lucrările privind elaborarea contului de execuție și raportul
trimestrial privind execuția BVC;
• Întocmește bilanțul contabil, situațiile financiare anuale și toate documentele
de raportare prevăzute de lege;
• Asigură completarea și păstrarea potrivit destinației și în mod ordonat a
registrelor de contabilitate;
• Asigură evidența debitelor de recuperat de la beneficiari Subprogramelor de
finanțare din fonduri comunitare și coordonează lucrările de stabilire și
actualizare a acestora;
• Asigură organizarea și păstrarea evidenței contabile a obiectelor de inventar,
a imobilizărilor corporale și necorporale, cu respectarea prevederilor legale;
• Asigură arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor financiar contabile
în conformitate cu procedurile interne de lucru;
• Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și
comunitare în domeniu și actualizează/revizuiește procedurile interne de
lucru conform acestor modificări după care le supune aprobării conducerii;
• Oferă suport logistic auditorilor interni/externi și cenzorilor în derularea
misiunilor de audit sau de verificare;
• Avizează rapoartele/notele/situațiile/adresele întocmite de personalul din
subordine, în conformitate cu procedurile de lucru, înainte ca acestea să fie
înaintate Directorului;
• Verifică și avizează procedurile de lucru ale activităților specifice biroului;
• Verifică respectarea acestora de către personalul din subordine;
• Identifică și propune soluții organizatorice și procedurale în vederea
desfășurării activității în condiții de performanță, eficiență și eficacitate;
• Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către
personalul din subordine;
• Întocmește/actualizează fișele de post ale personalului din subordine;
• Elaborează necesarul de personal al biroului și necesarul de instruire al
personalului din subordine
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• Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordinea sa
directă și evaluează performanța realizării acestor obiective, verifică și
aprobă obiectivele personalului din subordine și urmărește performanța
realizării acestor obiective;
• Elaborează obiectivele personale individuale și ale biroului pe care le
prezintă spre aprobare Directorului;
• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și
completează formularul de alerta a neregulii și îl transmite în conformitate cu
această procedură;
• Centralizează riscurile identificate de personalul din subordine și le
centralizează în conformitate cu prevederile procedurii specifice;
• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Verifică și avizează rapoartele trimestriale de activitate și rapoarte de progres
în cadrul contractelor de asistență tehnică;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu
parcurgerea etapelor prevăzute în procedura internă de lucru;
• Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității
desfășurate;
b. Roluri și responsabilități ale expertului financiar
• Realizarea evidenței financiar contabile a valorilor patrimoniale ale FLAG
• Identifică veniturile pe surse de proveniență și cheltuielile pe destinații
conform clasificației bugetare în vederea elaborării împreună cu conducerea
agenției a proiectului de buget de venituri și cheltuieli, elaborează propunerile
de buget rectificativ;
• Urmărește executarea bugetului de venituri și cheltuieli;
• Întocmește balanța de verificare lunar și toate documentele care duc la
realizarea ei;
• Întocmește contul de execuție și raportul lunar privind execuția BVC;
• Furnizează informațiile necesare pentru stabilirea execuției bugetului
Asociației;
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• Întocmește situațiile financiare anuale și toate documentele de raportare
prevăzute de lege;
• Răspunde de completarea și păstrarea potrivit destinației și în mod ordonat a
registrelor de contabilitate;
• Se documentează și aplică legislația la zi în realizarea evidenței contabile;
• Asigură respectarea disciplinei financiare și contractuale în cadrul Asociației;
• Asigură evidența contabilă a obiectelor de inventar, a imobilizărilor corporale
și necorporale, cu respectarea prevederilor legale;
• Asigură arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor financiar contabile
privind cheltuielile efectuate. Arhivarea se va efectua în conformitate cu
procedurile interne de lucru;
• Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și
comunitare în domeniu și actualizează/revizuiește procedurile interne de
lucru conform acestor modificări după care le supune aprobării;
• Oferă suport logistic auditorilor interni/externi și cenzorilor în derularea
misiunilor de audit sau de verificare;
• Acționează în sensul prevenirii neregulilor, a identificării neregulilor,
completează și transmite formularul de alerta a neregulii conform manualului
de proceduri specific;
• Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă;
• Acționează în sensul implementării unui management adecvat al riscurilor
asociate activităților desfășurate în cadrul biroului.
c. Roluri și responsabilități ale secretarului
• Organizarea și funcționarea în bune condiții a secretariatului;
• Primește, înregistrează și distribuie corespondența;
• Programarea și organizarea întâlnirilor Directorului cu diferite instituții/
persoane;
• Întocmirea și gestionarea bazei de date cu numere de telefon, fax, e-mail,
adrese poștale;
• Sistematizarea, clasarea, și arhivarea documentelor astfel încât să se poată
furniza operativ orice informație solicitată;
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• Securitatea ștampilelor încredințate și păstrarea secretului corespondenței;
• Păstrarea în bune condiții a registrelor de intrare și ieșire a corespondenței
zilnice;
• Primirea și distribuirea corespondenței destinată Consiliului de administrație;
• Preluarea notelor telefonice sau fax și transmiterea cu operativitate la
cunoștință conducerii;
• Manipularea aparaturii de birou și audiovizuale: telefon, fax, copiator, etc.;
• Redactarea de adrese(confirmări de participare la diferite întâlniri, rezervări,
etc.);
• Redactarea ordinelor de deplasare;
• Transmiterea în timp util a documentelor către MADR (adrese, acte
adiționale, etc.) sau către alte instituții;
• Participarea la ședințele instituției și redactarea proceselor verbale
corespunzătoare;
• Informarea angajaților despre ședințele organizate de director sau de către o
altă persoana;
• Ghidarea beneficiarilor sau colaboratorilor către persoana corespunzătoare;
• Pregătirea și oferirea de informații la cerere celorlalte departamente;
• Sprijinirea colegilor în activitatea de multiplicare / asamblare materiale;
• Implementarea procedurii de prevenire, identificare a neregulilor și
completarea formularului de alertă a neregulii și transmiterea acestuia în
conformitate cu această procedură;
• Arhivarea documentelor aferente activității, în conformitate cu legislația
națională și comunitară relevantă; predarea documentelor pe baza de proces
verbal către arhiva Agenției;
• Implementarea unui management adecvat al riscurilor asociate activităților
desfășurate în cadrul compartimentului.
• Organizarea și asigurarea funcționării în bune condiții a arhivei;
• Participă la elaborarea nomenclatorului arhivistic al compartimentelor și
birourilor;
• Verifică predarea documentelor de la birouri la Arhivă;
• Verifică trimestrial păstrarea documentelor şi sesizează orice problemă
apărută în acest domeniu;
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• Verifică trimestrial prezența documentelor la nivelul Birourilor pe baza listelor
de verificare întocmite pentru fiecare Birou;
• Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și
comunitare în domeniu și verifică trimestrial respectarea procedurii de
arhivare a documentelor de către întreg personalul şi sesizează orice
problemă apărută în acest domeniu, conform listei de verificare;
• Face propuneri de îmbunătăţire a modului de arhivare și păstrare a
documentelor;
• Înregistrează toate documentele care intră sau părăsesc arhiva în Registrul
de Evidența cu respectarea prevederilor Procedurilor de arhivare;
• Face parte din comisia de selecționare a materialului arhivistic cu termen de
predare;
• Predă la expirarea termenelor de păstrare documentele către unitățile
abilitate, după obținerea avizelor necesare;
• Pune la dispoziția birourilor documentele necesare în vederea rezolvării
anumitor solicitări, cu respectarea Procedurii de arhivare;
• Asigură un acces adecvat la informațiile și documentele existente în arhiva și
păstrează toate documentele din arhiva în cele mai bune condiții;
• Asigură evidența, păstrarea, clasarea și arhivarea în condiții corespunzătoare
a documentelor primite de la birouri/compartimente;
• Asigură

arhivarea

corespunzătoare

a

tuturor

datelor,

rapoartelor,

corespondenței și documentelor legate de fiecare etapă a implementării
POP, timp de minim 5 ani de la închiderea oficială sau parțiala a POP, în
conformitate cu procedurile legale relevante;
• Verifică dacă dosarele primite și care urmează a fi arhivate sunt conforme cu
procesele verbale de predare primire care le însoțesc;
• Inventariază documentele neînregistrate din arhivă;
• Asigură consultarea temporară a documentelor întocmite;
• Asigură

îndrumarea

personalului

documentelor la nivelul Birourilor;

implicat

în

arhivarea-păstrarea
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d. Roluri și responsabilități ale șoferului
• Efectuarea deplasării personalului cu maximum de siguranță și păstrarea
autoturismului din gestiune în cea mai buna stare de funcționare;
• Efectuează activități de transport a personalului instituției cu autoturismul
aflat în dotare, cu aprobarea Șefului de birou/Directorului;
• Asigură

confidențialitatea

datelor

la

care

are

acces

prin

natura

responsabilităților postului;
• Întreține autoturismul aflat în gestiunea sa;
• Solicită realizarea reviziilor tehnice/reparațiilor la unități specializate prin
întocmirea unui referat

de necesitate ce va fi înaintat spre aprobare

Directorului și Șefului de birou;
• Solicită achiziționarea de bonuri valorice carburanți după justificarea prin
informațiile furnizate în foile de parcurs întocmite a utilizării a cel puțin 80%
din numărul bonurilor valorice aferente ultimului carnet primit, în acest sens,
întocmește un referat și o comandă pe care le înaintează spre aprobare
Directorului și Șefului de birou.
• Întocmește foile de parcurs în termen de maxim două zile de la efectuarea
deplasării.
• Predă foile de parcurs întocmite pană pe data de 3 a fiecărei luni pentru luna
anterioară expertului financiar, pentru verificarea concordanței cu datele
înscrise în ordinele de deplasare, apoi către Director/ Șef birou pentru
aprobare. După aprobarea Directorului, conducătorul auto predă foile de
parcurs întocmite pentru luna anterioară către persoana desemnată să
calculeze consumul de carburanți;
• Răspunde pentru carnetul cu bonuri valorice pentru combustibil pe care îl
primește de la Biroul economic;
• Gestionează combustibilul și răspunde pentru acesta;
• Predă gestionarului pană în data de 5 a lunii cotoarele bonurilor valorice
alimentate în luna anterioară, ștampilate la stațiile de alimentare carburanți;
• Raportarea ierarhic (Șefului de birou/ Directorului) a riscurilor identificate la
nivelul activității desfășurate.
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O împărţire a costurilor de angajare şi a celorlalte costuri asociate implementării
planului de dezvoltare se va face după cum urmează:
Capitolul I – Cheltuieli de personal
Cheltuieli salariale, total estimat 851.760,00 lei
La estimarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere următoarele:
-

Managerul (1 persoana) este retribuit la nivelul a 5 salarii minime pe
economie; coordonatorul (1 persoana) este retribuit la nivelul a 4 salarii
minime pe economie; asistentul tehnic (3 persoane) este retribuit la nivelul a 3
salarii minime pe economie; sef birou contabilitate (1 persoana) este retribuit
la nivelul a 3 salarii minime pe economie; referent contabilitate(1 persoana) și
secretarul (1 persoana) sunt retribuiți la nivelul a 1,5 salarii minime pe
economie.

-

Au fost luate in calcul cheltuielile cu salariile pentru o perioada de 39 luni (mai
2012 – iulie 2015)

-

Contribuțiile salariale sunt estimate în procent de 30% din salariul de
încadrare.

-

Curs de schimb: 1 euro = 4,2105 lei (Inforeuro la 31.07.2011)

Având în vedere cele prezentate anterior, cheltuielile salariale pentru personalul
propriu, precum și contribuțiile la bugetul de stat se prezintă astfel:
2012

2013

2014

2015

Total

Cheltuieli
salariale

Salariu

Contribut
ii

Salariu

Contribut
ii

Salariu

Contribut
ii

Salariu

Contribut
ii

Salariu

Contributi
i

Manager/Dir
ector

28.000,00

8.400,00

42.000,00

12.600,00

42.000,00

12.600,00

24.500,00

7.350,00

136.500,00

40.950,00

22.400,00

6.720,00

33.600,00

10.080,00

33.600,00

10.080,00

19.600,00

5.880,00

109.200,00

32.760,00

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Coordonato
r evaluare si
monitorizar
e
Asistent
tehnic
evaluator
Asistent
ethnic
monitorizar
e
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Asistent
tehnic
16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

e/ secretar

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Total

134.400,0

35.280,00

655.200,00

196.560,00

comunicare
Sef

birou

contabilitat
e
Referent
contabilitat

Cheltuieli

0

201.600,0
40.320,00

0

201.600,0
60.480,00

0

117.600,0
60.480,00

0

Diurne deplasare (interne și externe) – total estimat 6.639,76 lei
La estimarea cheltuielilor cu diurna au fost luate în considerare următoarele ipoteze:
-

acordarea unei diurne la nivelul diurnei stabilit de legislația națională în
vigoare pentru sectorul public, conform HG nr. 1860/2006 privind drepturile și
obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării
și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității,
în interesul serviciului și HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
O medie de 17 zile/an, deplasări interne cu o durata mai mare de 12 ore,
pentru participarea la evenimente organizate de către MADR, schimburi de
experiență cu alte FLAGURI, alte întâlniri de lucru relevante;
- 17 zile/an x 4 ani x 13 lei = 884 lei, pentru participarea la evenimente
organizate de instituţii relevante;

-

O medie de 20 zile diurnă/an, pentru participarea personalului angajat la
sesiuni de instruire - 20 zile/an x 4 ani x 13 lei = 1.040 lei, pentru participarea
la sesiuni de instruire;

-

O medie de 8 zile/an pentru fiecare deplasare externă, respectiv 32 zile pe
perioada contractului (4 zile deplasare/an x 4 ani x 2 pers) pentru participarea
personalului angajat la schimburi de experienta, intalniri de lucru.
- 4 zile deplasare/an x 4 ani x 2 pers x 35 euro x 4,2105 lei/euro = 4.715,76 lei,
pentru deplasări externe

Capitolul II – Bunuri și servicii
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•

Furnituri de birou (rechizite, tonere) – total estimat 35.100 lei (fără TVA)

Estimam o medie lunara a acestor cheltuieli de aproximativ 900 lei fără TVA.
900 lei/luna x 39 luni = 35.100 lei
•

Materiale pentru curatenie – total estimat 5.850 lei (fără TVA)

Estimam o medie lunara a acestor cheltuieli de 150 lei fără TVA.
150 lei/luna x 39 luni = 5.850 lei
•

Utilitati (energie, canal, apa, utilitati pt spatiile utilizate in scopul
proiectului ) – total estimat 50.700 lei (fără TVA)

Estimam o medie lunara a acestor cheltuieli de 1.300 lei fără TVA. In estimarea
acetor cheltuieli am luat in calcul desfasurarea activitatii in spatiul pus la dispozitie de
catre ADR SE.
1.300 lei/luna x 39 luni = 50.700 lei fără TVA
•

Carburanti si lubrifianti (pt autoturismul din dotare 180l/luna)–total
estimat 42.120 lei (fără TVA)

Pentru desfasurarea activitatilor de promovare a Axei prioritare 4 Dezvoltarea
durabila a zonelor pescaresti, precum si activitatile de selectie, evaluare,
monitorizare proiecte, s-a prevazut un consum de 180 l de carburant/luna, la un pret
mediu de 6 lei/l:
6 lei/l x 180 l/luna x 39 luni = 42.120 lei fără TVA
•

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet – total estimat 58.500 lei (fără
TVA)

Estimam o medie lunara de 1.500 lei fără TVA, pentru cheltuieli de posta,
telecomunicatii si internet.
1.500 lei/luna x 39 luni = 58.500 lei fără TVA
•

Materiale prestari servicii cu caracter functional (contracte prestari
servicii, materiale necesare proiectului) – total estimat – 167.315 lei

Biroul Economic va aplica procedura de achiziție publică pentru contractarea
următoarelor servicii necesare implementării strategiei: servicii de audit, servicii
organizare evenimente, servicii de traducere, servicii de expertiză tehnică, financiară,
contabilă și juridică, necesare evaluării cererirlor de finanțare, dpdv administrativ, al
conformității S.F. sau P.T., precum și a planurilor de afaceri, planurilor de marketing
etc. Detaliarea acestor servicii este prezentată în anexă.
•

Obiecte de inventar – total estimat 5.564,52 lei (fără TVA)
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Estimam achizitionarea urmatoarelor obiecte de inventar: memory stick (4 buc),
aparat telefonic fix (2 buc), aparat foto digital (1 buc), fax (1 buc), ghilotina (1 buc),
aparat de binduit (1 buc).
•

Deplasari, detasari, transferuri interne (transport, cazare) – total estimat
16.000,00 lei

Cazare pentru sesiunile de instruire, cu o medie de 250 lei/noapte de cazare fără
TVA
1 sesiune/an x 4 persoane/sesiune x 4 nopti x 250 lei/noapte/persoana x 4
ani = 16.000 lei fără TVA
•

Deplasari in strainatate (transport, cazare), total estimat 31.242,00 lei

Transport avion 500 eur/deplasare/persoana; cazare 450 lei/noapte/persoana; durata
4 nopti; curs leu-eur: 1 eur=4,2105 lei
Transport avion: 1 deplasare/an x 4 ani x 500 eur/deplasare/persoana x
4,2105 lei/eur x 2 persoane = 16.842 lei (nu se aplica TVA).
Cazare: 1 deplasare/an x 4 ani x 450 lei/noapte/persoana x 4 nopti/deplasare
x 2 persoane = 14.400 lei
•

Carti, publicatii si materiale documentare (necesare derularii proiectului)
– total estimat 4.847,05 lei (fără TVA)
- Cheltuieli privind abonamentele anuale la diferite reviste de specialitate,

publicatii on-line (pentru domeniul economic, juridic, audit, financiar, contabilitate), de
interes pentru personalul angajat in cadrul proiectului: 4.847,05 lei fără TVA
•

Pregatire profesionala – total estimat 28.000 lei fără TVA

La aceasta categorie de cheltuieli am estimat 1 module de instruire/an cu cate 5
zile/modul instruire cu participarea in medie a 4 persoane la sesiuni de
pregătire/instruire/perfecţionare justificate prin prisma activităţilor din proiect şi a
atribuţiilor acestora.
1 modul instruire/an x 4 ani x 7.000 lei/instruire = 28.000 lei fără TVA
•

Reclamă și publicitate – total estimat 58.900 lei fără TVA

La această categorie de cheltuieli s-a avut în vedere realizarea următoarelor
materiale: Materiale promoționale (pixuri, agende, calendare etc), broșuri, pliante,
mape; banner; roll up; pagină web dedicată proiectului (design, servicii gazduire și
servicii întreținere); firmă sediu; comunicate de presă – 10 comunicate de presă;
etichete autocolante în vederea aplicării pe echipamentele achiziționate prin proiect.
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•

Chirii – total estimat 14.400 lei fără TVA

- inchiriere sala pentru organizarea de reuniuni si sesiuni de informare
3 evenimente/an x 1.200 lei/eveniment x 4 ani = 14.400 lei fără TVA
Capitolul III – Cheltuieli de capital
Mobilier, aparatura birotica si alte active, total estimat 8.000 lei fără TVA
In aceasta categorie s-a estimat achizitionarea a 8 seturi de mobilier (birouri, scaune,
cuiere, dulapuri mari si mici), destinate personalului care isi desfasoara activitatea in
proiect
8 seturi x 1.000 lei = 8.000 lei fără TVA
Alte active fixe (IT- programe, licente, etc), total estimat 62.000 lei fără TVA
In aceasta categorie am estimat achizitionarea urmatoarelor active fixe:
Active fixe

Nr.

Pret fără Valoare

buc

TVA

fără TVA

TVA

Total

Sistem de calcul

8,00

4,000.00

32,000.00

7,680.00

39,680.00

Server

1,00

6,000.00

6,000.00

1,440.00

7,440.00

Copiator digital negru

1,00 11,000.00

11,000.00

2,640.00

13,640.00

Imprimanta

1,00

5,000.00

5,000.00

1,200.00

6,200.00

Videoproiector+flipchart

1,00

3,000.00

3,000.00

720.00

3,720.00

57.000,00 13.680,00

70.680,00

Total

Program informatic
Total licente

1

5.000

5.000,00

1.200,00

6.200,00

5.000,00

1.200,00

6.200,00

Masini si echipamente, total estimat 50.526,00 lei fără TVA
In estimarea acestor cheltuieli am avut in vedere achizitionarea unui mijloc de
transport in valoare estimativa de 12.000 euro fără TVA, destinat desfasurarii
activitatilor din proiect (curs 1 eur = 4,2105 lei).
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Bugetul total a proiectului se prezinta astfel:
Nr

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli

crt

Eligibile
(Lei)

Cheltuieli
neeligibile

Total
(Lei)

(Lei)

1

CAP. I CHELTUIELI DE PERSONAL(1=2+3+4)

858.399,76

2

Ch salarii (pt personalul propriu)

655.200,00

655.200,00

3

Contributii salarii (pt personalul propriu)

196.560,00

196.560,00

4

Diurne deplasare ( interne si externe)

6.639,76

6.639,76

5

CAP.

II

BUNURI

SI

0,00

858.399,76

SERVICII

(5=6+7+8+9+10+11+...18)

518.538,57

0,00

518.538,57

35.100,00

35.100,00

5.850,00

5.850,00

50.700,00

50.700,00

300l/luna )

42.120,00

42.120,00

10

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

58.500,00

58.500,00

11

Materiale

167.315,00

167.315,00

5.564,52

5.564,52

,cazare)

16.000,00

16.000,00

14

Deplasari in strainatate (transport,cazare)

31.242,00

31.242,00

15

Carti, publicatii si materiale documentare (necesare
4.847,05

4.847,05

28.000,00

28.000,00

6

Furnituri de birou (rechizite,tonere)

7

Materiale pentru curatenie

8

Utilitati (energie, canal ,apa ,utilitati pt spatiile utilizate
in scopul proiectului )

9

Carburanti si lubrifianti (pt autoturismul din dotare

prestari

functional(contracte

servicii
prestari

cu

caracter

servicii,materiale

necesare proiectului)
12

Obiecte de inventar

13

Deplasari, detasari, transferuri interne (transport

derularii proiectului)
16

Pregatire profesionala
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17

Reclama si publicitate

58.900,00

58.900,00

18

Chirii

14.400,00

14.400,00

19

CAP. III CHELTUIELI DE CAPITAL (19=20+21+22)

20

Mobilier, aparatura birotica si alte active

21

120.526,00

0,00

120.526,00

8.000,00

8.000,00

Alte active fixe (IT- programe, licente, etc)

62.000,00

62.000,00

22

Masini si echipamente

50.526,00

50.526,00

23

TOTAL Valoare (fără TVA)

(23=1+5+19)

1.497.464,33

Valoare TVA
TOTAL Valoare inclusiv TVA

1.497.464,33

0,00

1.497.464,33

153.375,50

153.375,50

153.375,50

1.650.839,83

Anexă:
Detalierea serviciilor cu caracter funcțional, estimate a se realiza în perioada
2012-2015
Biroul Economic va aplica procedura de achiziție publică, pentru contractarea
următoarelor servicii necesare implementării Strategiei:
•

Servicii audit 10.000 lei;

•

Servicii de traducere – 7.000 lei (1750 lei/an) ;

•

Servicii organizare evenimente – 24.000 lei (estimam organizarea a 2
evenimente/an cu o cheltuiala medie de 3.000 lei/eveniment);

•

Servicii consultanta pentru evaluarea cererilor de finantare din punct de
vedere administrativ, al conformitatii SF sau a PT, precum si a planurilor de
afaceri, planurilor de marketing etc in primii 2 ani.
50 proiecte x 300 euro/proiect x 4,2105 lei/euro = 63.157,50 lei

•

Servicii de consultanta pentru expertize contabile, tehnice, juridice etc.
necesare verificarii proiectelor:
50 proiecte x 300 euro/proiect x 4,2105 lei/euro = 63.157,50 lei
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Nr

Denumirea

crt

de cheltuieli

1

capitolelor

2012

2013

2014

2015

CAP. I CHELTUIELI DE
PERSONAL (1=2+3+4)

176.379,94

263.739,94

263.739,94

154.539,94

858.399,76

2

Ch salarii (pt personalul
propriu)

134.400,00

201.600,00

201.600,00

117.600,00

655.200,00

3

Contributii
salarii
personalul propriu)

40.320,00

60.480,00

60.480,00

35.280,00

196.560,00

4

Diurne deplasare ( interne
si externe)

1.659,94

1.659,94

1.659,94

1.659,94

6.639,76

5

CAP. II
BUNURI SI
SERVICII
(5=6+7+8+9+10+11+...18)

125.385,53

144.611,01

143.511,01

105.031,01

518.538,57

8.100,00

10.800,00

10.800,00

5.400,00

35.100,00

(pt

6

Furnituri
de
(rechizite,tonere)

7

Materiale pentru curatenie

1.350,00

1.800,00

1.800,00

900,00

5.850,00

8

Utilitati (energie, canal,
apa, utilitati pt spatiile
utilizate
in
scopul
proiectului)

11.700,00

15.600,00

15.600,00

7.800,00

50.700,00

Carburanti si lubrifianti (pt
autoturismul din dotare
300l/luna)

9.720,00

12.960,00

12.960,00

6.480,00

42.120,00

10

Posta,
telecomunicatii,
radio, tv, internet

13.500,00

18.000,00

18.000,00

9.000,00

58.500,00

11

Materiale prestari servicii
cu caracter functional
(contracte prestari servicii,
materiale
necesare
proiectului)

41.828,75

41.828,75

41.828,75

41.828,75

167.315,00

9

birou

Total

12

Obiecte de inventar

5.564,52

0,00

0,00

0,00

5.564,52

13

Deplasari,
detasari,
transferuri
interne
(transport ,cazare)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

16.000,00

14

Deplasari in strainatate
(transport, cazare)

7.810,50

7.810,50

7.810,50

7.810,50

31.242,00

15

Carti,
publicatii
si
materiale
documentare
(necesare
derularii
proiectului)

1.211,76

1.211,76

1.211,76

1.211,76

4.847,05

Pregatire profesionala

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

28.000,00

16
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17

Reclama si publicitate

10.000,00

20.000,00

18.900,00

10.000,00

58.900,00

18

Chirii

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

14.400,00

19

CAP. III CHELTUIELI DE
CAPITAL (19=20+21+22)

120.526,00

0,00

0,00

0,00

120.526,00

20

Mobilier,
aparatura
birotica si alte active

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

21

Alte active fixe (ITprograme, licente, etc)

62.000,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

22

Masini si echipamente

50.526,00

0,00

0,00

0,00

50.526,00

23

TOTAL Valoare (fără
TVA) (23=1+5+19)

422.291,47

408.350,95

407.250,95

259.570,95

1.497.464,33

24

TVA (23-1)*24%

59.018,77

34.706,64

34.442,64

25.207,44

153.375,50

4.2.2 Localizarea
Sediul FLAG este amplasat în sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est,
clădire situată în zona Centrului Istoric al municipiului Brăila, respectiv strada Anghel
Saligny, nr. 24.
Amplasarea Asociației în cadrul ADRSE va facilita colaborarea cu experții
ADRSE pentru diferitele activități legate de elaborarea și implementarea Strategiei
FLAG.
4.2.3 Finanţarea
Aparatul tehnic al FLAG este format dintr-un număr de 13 persoane, conduse
de către un Director (manager) în conformitate cu prevederile din Organigramă.
Cheltuielile de organizare și funcționare a aparatului tehnic sunt necesare
pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor delegate din partea AM POP cu privire la
implementarea strategiei. Structura cheltuielilor este prezentata in bugetul alocat
liniei de Asistență Tehnică și cuprinde maxim 10 % din cheltuielile de investiții,
respectiv 1, 5 milioane de EURO, buget estimat pe o durată de 4 ani (2012- 2015).
Structura executivă a FLAG (aparatul tehnic) funcționează în baza unui ROF și
a fișelor de post (Anexa 3).
După aprobarea de către AM POP a Strategiei, structura executivă a FLAG va
elabora un Manual de Proceduri de Implementare.
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Planul de finantare pentru Strategie
Denumirea măsurilor
Ponderea măsurii în planul
cuprinse in cadrul
de finanţare
strategiei
% de
% din costul
contribuţie
total
POP
1
2
3
M1.1.1
Sprijinirea dezvoltării
infrastructurii si
37,29
27,36
serviciilor in sectorul
pescaresc
M1.1.2
Sprijinirea dezvoltării
turismului sustenabil in
42,36
31,66
beneficiul comunităților
pescărești
SUBTOTAL
79,64
59,01
PRIORITATEA 1
M2.1.1
Revitalizarea si
14,47
14,36
valorificarea identitatii
comunitare
M2.1.2
Conservarea bio2,33
2,33
diversitatii
M2.2.2
Formare profesionala
2,67
2,44
continua a persoanelor
din sectorul pescareasc

Sume în €

Contribuţii publice
Cost total

Cofinanţare beneficiari

POP

Suma

%

Suma

%

Suma

%

4

5

6
250.000

7
100

8
0

9
0

1.678.000

100

621.000

75

207.000

25

360.000
400.000

60
100

240.000
0

40
0

604.500

75

201.500

25

420.000

60

280.000

40

1.906.000

100

3.584.000

2.655.500

651.000

100

105.000

100

120.000

100

928.500

631.000

100

0

0

15.000

75

5.000

25

105.000

100

0

0

80.000

100

0

0

30.000

75

10.000

25

296
M2.2.3
Incurajarea initiativelor
de cooperare privind
dezvoltarea sectorului
pescaresc
SUBTOTAL
PRIORITATEA 2
TOTAL MASURI
Costuri administrative 1
TOTAL

1

0,88

0,88

40.000

100

40.000

100

0

20,36

20,02

916.000

901.000

15.000

100

79,03

4.500.000
355.650
4.855.650

3.556.500
355.650
3.912.150

943.500
0
943.500

0

Costurile administrative includ costurile de funcţionare a FLAG: personal, chirii, echipamente, deplasări pentru monitorizarea proiectelor,
etc.
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Bugetul prevăzut pentru Prioritatea 1 a luat în considerare Portofoliul de proiecte de
categoria I, (contribuție FEP100%) , inclus în Strategie.
Finanțarea proiectelor din cadrul Priorității 1 se va face printr-un proces deschis de
depunere a cererilor de finanțare, care funcționează în mod continuu, până la epuizarea
bugetului alocat.
Evaluarea aplicațiilor din punct de vedere al conformității/ eligibilității și evaluarea
tehnico-economică se va face de către experții angajați /de FLAG sau experți din cadrul
Biroului de Evaluare Contractare. Aprobarea pentru finanțare se va face de către membrii
Asociației.
Bugetul prevăzut pentru Prioritatea 2 a luat în considerare necesitatea de finanțare a
proiectelor eligibile depuse de către sectorul privat și organizațiile neguvernamentale.
Finanțarea proiectelor din cadrul Prioritatea 2 se va face prin organizarea de apeluri
deschise de proiecte pentru fiecare măsura în parte, până la epuizarea bugetului alocat
respectivei Priorități/ Masuri.
Sunt programate doua apeluri deschise de proiecte – primul în 2012, pentru toate
măsurile cuprinse în Prioritatea 2, fiind alocat cel puțin jumătate din bugetul total disponibil
2012-2013.
Al doilea apel de proiecte se va organiza in 2013 pentru acele masuri și sume care au
mai rămas disponibile după finalizarea contractării proiectelor selectate în cadrul primului
apel.
Este posibilă organizarea unui al 3-lea apel de proiecte în a prima jumătate a lui 2014
pentru a putea contracta sumele care rămân disponibile în urma implementării proiectelor
selectate în primele două apeluri de proiecte.
4.3 Dezvoltarea capacităţii operaţionale a FLAG
Organismul deliberativ al FLAG este constituit din Adunarea Generală a FLAG, condusă
de Președinte/ Vicepreședinte al FLAG-ul.
Conform Statutului atribuțiile FLAG
FLAG –ul, prin structura sa executivă, poate încheia diferite protocoale de cooperare cu
alte organizații similare din țară și din UE, poate participa în diferite proiecte care vizează
dezvoltarea locală.
FLAG–ul permite asocierea de noi membri, în conformitate cu prevederile statutare și
cu Regulamentul de funcționare.
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Ședințele ordinare se convoacă de către președinte, care va semna invitația și ordinea
de zi ale ședinței. Convocarea ședinței se va face cu cel puțin 20 zile înainte de data la care
se va organiza ședințe, materialele de ședință fiind disponibile cel târziu cu 15 zile înainte de
data organizării ședinței.
În cazul ședințelor extraordinare, acestea pot fi convocate și de către Directorul FLAG,
materialele de ședință vor fi disponibile cu 5 zile lucrătoare înainte de data organizării
ședinței
În cazul ședințelor ordinare, pentru a fi considerate statutare, acestea vor avea o
prezență de cel puțin 2/3 din numărul membrilor.
Ședințele extraordinare se consideră statutare cu prezența a jumătate din numărul
membrilor FLAG.
Structura executivă are prevăzută o structură de personal corespunzătoare activităților
pe care le va desfășura în vederea implementării Strategiei. Aceasta este condusă de către
un Director, care va fi numit prin concurs/desemnat, de către Consiliul Administrativ al
Asociației.
Organigrama cuprinde următoarele Birouri:
• Biroul Informare/Comunicare
• Biroul Evaluare proiecte
• Biroul Monitorizare Strategie/proiecte
• Birou Economic
Resursele financiare ale FLAG sunt constituite din contribuțiile financiare ale membrilor,
precum și din resurse atrase prin contractele de asistență tehnica pentru implementarea
Strategiei.
FLAG-ul a fost constituit prin atragerea actorilor locali cei mai puternici atât din sectorul
public cât și din sectorul privat. Ca urmare a implementării Strategiei de dezvoltare integrată
a zonei pescărești a județului Brăila și a respectării și actualizării planului de Comunicare
propus în cadrul Strategiei se va urmări implementarea cu succes a tuturor proiectelor
propuse și viabile, finanțabile în cadrul POP și atragerea de noi membri în cadrul FLAG ceea
ce duce la o mai bună cunoaștere de către comunitate și de căre beneficiarii finală a
acțiunilor de revigorarea a zonei pescărești a județului Brăila.
Capacitatea operațională a FLAG se referă atât la structura deliberativă a FLAG, cât și
la structura executivă, aceasta reprezentând o premisă a succesului în implementarea
Strategiei.
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În ceea ce privește activitatea de instruire atât a membrilor FLAG, cât și a personalului
executiv, această activitate este prevăzută în bugetul de asistență tehnică, fiind desfășurată
pe toata durata de funcționare a FLAG, respectiv până în 2015.
FLAG Brăila își propune de asemenea, să colaboreze cu alte FLAG-uri din cadrul UE
pentru realizarea unui schimb de bune practici. Acestă activitate urmează a fi finanțată în
cadrul unor proiecte de cooperare transnatională.
4.4 Evaluarea şi aprobarea proiectelor
4.4.1 Proiecte finanțate prin strategia FLAG
Această activitate se va desfășura în conformitate cu Procedurile de implementare care
urmează a fi elaborate de către structura executivă a FLAG, după aprobarea de către
AMPOP a Strategiei.
In ceea ce privește structura deliberativă – membrii FLAG vor aproba criteriile de
selecție a proiectelor, precum și proiectele care se vor finanța în cadrul Strategiei.
Structura executivă (aparatul tehnic) al FLAG va elabora ghidurile aplicanților, în funcție
de tipologia Masurilor respective, in baza unei Metodologii elaborate de către AM POP.
In conformitate cu procedurile de selecție a proiectelor, prezentate in cadrul ghidurilor
de finanțare, proiectele vor fi evaluate din punct de vedere administrativ si tehnic de către
structura executiva a FLAG, respective de către angajații din cadrul Biroului Evaluare
Proiecte sau de către experții independenți.
În cazul proiectelor din categoria I, acestea vor fi selectate în urma unui proces de
depunere continuă, până la epuizarea resurselor financiare alocate, dar nu mai târziu de 30
iunie 2013, pentru ca cererile de proiecte respective să poată fi contractate până la
decembrie 2013.
În cazul în care o cerere de finanțare va obține un punctaj prin care ar putea fi
acceptată la finanțare, dar nu mai sunt resurse financiare la nivelul Priorității/ Măsurii
respective, structura executive a FLAG va propune membrilor FLAG realocarea de fonduri de
la alte Priorități sau Măsuri care au resurse disponibile.
În cazul proiectelor din categoria II și III, acestea se vor selecta în cadrul unui concurs
de proiecte, cu un termen limită de depunere, până la epuizarea resurselor financiare
alocate, dar nu mai târziu de 30 iunie 2013, pentru ca cererile de proiecte respective să
poată fi contractate până la decembrie 2013.
În cazul in care cererile de finanțare vor obține un punctaj si nu mai sunt resurse
financiare la nivelul Priorității/ Măsurii respective, structura executivă a FLAG va propune
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membrilor FLAG realocarea de fonduri de la alte Priorități sau Măsuri care au resurse
disponibile.
În procesul de pregătire a proiectelor, potențialii aplicanți pot solicita Biroului de
Informare/ Comunicare informații cu privire la eligibilitatea proiectului pe care doresc să îl
propună pentru finanțare/.
În urma analizei acestor expresii de interese (fișe de proiecte), angajații/ colaboratorii
din cadrul Biroului de Informare vor da recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a
propunerii de proiect.
În acest fel, se evită pierderea de timp pentru membrii FLAG sau pentru aplicanți pentru
a pregăti o cerere de finanțare neeligibilă, neconformă sau care nu corespunde criteriilor de
evaluare tehnică și financiară.

4.4.2 Selectarea proiectelor
În procesul de selecție al proiectelor finanțate în cadrul Strategiei, se va asigura
separarea adecvată a responsabilităţilor, pentru a garanta transparenţa în luarea deciziilor şi
pentru a evita orice potenţial conflict de interese.
Principiile de bază respectate în selectarea proiectelor:
a) nediscriminarea - asigurarea condițiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca
orice potențial aplicant, indiferent de naționalitate, să poată participa la competiție/licitație si
să aibă șansa de a deveni contractant cu condiția respectării condițiilor FEP;
b) tratamentul egal - stabilirea si aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere
a contractului de reguli, cerințe, criterii identice pentru toți potențialii aplicanti, astfel încât
aceștia să beneficieze de șanse egale de a participa la procedura de atribuire si de a deveni
contractant;
c) transparența - aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la
aplicarea procedurilor de selecție, evaluare, contractare a aplicațiilor;
d) eficienta utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor si
utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor
propuse în vederea obținerii rezultatului urmărit, luând în considerare si efectele concrete
preconizate a se obține în domeniul social si în cel al protecției mediului si promovării
dezvoltării durabile;
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f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităților părților
implicate în procesul de încheiere a contractelor, urmărindu-se asigurarea profesionalismului,
imparțialității, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.
Aprobarea proiectelor care se vor finanța în cadrul Strategiei, se va face doar în cadrul
ședințelor ordinare.
Proiectele care vor fi prezentate pentru finanțare în cadrul Priorității 1 sunt incluse în
cadrul Portofoliului de proiecte al Strategiei, fiind aprobate la nivel de fișă de proiect, de către
membrii FLAG Brăila.
În cazul în care un proiect nu se mai prezintă pentru finanțare în cadrul Strategiei,
includerea unui nou proiect în portofoliul de proiecte eligibile se va face în cadrul unei ședințe
ordinare, prin votul a 2/3 din membrii FLAG.
Proiectele care se vor finanța în cadrul Priorității 2, vor fi selectate

printr-un apel

deschis de oferte de proiecte.
Procesul de aprobare al proiectelor selectate printr-un apel deschis de oferte de
proiecte se va face în doua etape: prima este evaluarea tehnică a proiectelor realizată la
nivelul personalului/ colaboratorilor din cadrul structurii executive a FLAG.
Membrii Grupurilor de lucru vor fi responsabili pentru analiza și avizarea proiectelor
depuse, urmând ca aprobarea acestora să se facă în cadrul ședințelor ordinare ale FLAG,
aprobarea proiectelor fiind posibilă cu majoritatea a 2/3 din numărul total de membri.
4.5 Criteriile de selecţie a proiectelor
Criteriile de selecție a proiectelor vor fi aprobate de către membrii Asociației, în funcție
de natura proiectelor (materiale și nemateriale) și în funcție de tipologia acestora, în cadrul
diferitelor Priorități și Măsuri.
După aprobarea acestora de către membrii Asociației, criteriile de selecție vor fi incluse
în ghidurile pentru aplicanți.
Criterii orientative de selecție pentru proiectele materiale:
Calitatea proiectului
 Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor și
rezultatelor (criteriu calitativ);
 Calitatea proiectului, gradul de maturitate (criteriu tehnic);
 Utilizarea de noi tehnologii, eficiența energetică (criteriu calitativ).
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Viabilitatea economică şi tehnică


impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ);



Creare / menţinere de locuri de muncă (criteriu tehnic);



Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic);



Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate în implementare (criteriu
calitativ).

Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE (criterii calitative)
 Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ);
 Protecția mediului (criteriu calitativ).
Criterii orientative de selecție pentru proiecte non-materiale (organizarea de cursuri de
calificare, recalificare, organizarea de festivaluri de promovare a tradițiilor din zonă)
Calitatea proiectului
 Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al obiectivelor și
rezultatelor (criteriu calitativ);
 Calitatea proiectului, gradul de maturitate (criteriu tehnic).
Viabilitatea economică şi tehnică
 impact teritorial (economic, social şi de mediu) (criteriu calitativ);
 Solvenţa / bonitatea economico-financiară a solicitantului / beneficiarului (criteriu
tehnic);
 Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte (criteriu calitativ).
Contribuția proiectului la politicile transversale ale UE
 Şanse / oportunităţi egale (criteriu calitativ);
 Protecția mediului (criteriu calitativ).
4.6 Monitorizare/ verificare şi evaluare
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se va face de către experții din cadrul Biroului
Monitorizare Strategie/Proiecte.
• Activitatea de monitorizare a proiectelor urmărește progresul înregistrat în
implementarea proiectelor. Se vor identifica măsurile de îmbunătățire care trebuie
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adoptate pe parcurs pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor
identificate în timpul operării proiectului, în special în ceea ce priveşte managementul
financiar. Experții din cadrul Biroului de Monitorizare vor analiza si aproba solicitările
de acte adiționale la contractul de finanțare, care vor fi înaintate spre aprobare către
AM POP. De asemenea, vor efectua verificări ale procedurilor de achiziție și cu
privire la eligibilitatea cheltuielilor.
• Activitatea de monitorizare a Strategiei precum și situația la nivel de măsură/
prioritate, oferind membrilor Asociației informații cu privire la stadiul implementării
Asociației. În funcție de evoluția implementării Strategiei, membrii Asociației pot
propune AM POP măsurile de îmbunătățire a procesului de implementare a
proiectelor. În cazul în care se înregistrează întârzieri în implementarea măsurilor/
priorităților aprobate în cadrul Strategiei, pentru a creste gradul de absorbție al
fondurilor, membrii Asociației pot propune AM POP modificarea alocării financiare.

Procedurile de monitorizare şi raportare privind implementarea strategiei şi verificările
de respectare asociate vor fi stabilite prin Manualul de proceduri al Axei 4 POP, precum şi
activitatea specifică şi responsabilităţile DGP AMPOP şi FLAG.

4.7 Informaţii financiare
• tabelele financiare pentru programul FLAG-ului, care să indice aşteptările privind
toate sursele pe perioada programului
• tabelul cu Prioritățile/ Masurile
• tabel privind Cheltuielile de Asistenta Tehnică
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Bugetul total al costurilor alocate FLAG se prezintă astfel:
Nr

Denumirea capitolelor de cheltuieli

crt

Cheltuieli
Eligibile
(Lei)

Cheltuieli
neeligibile

Total
(Lei)

(Lei)

1

CAP. I CHELTUIELI DE PERSONAL(1=2+3+4)

858.399,76

2

Ch salarii (pt personalul propriu)

655.200,00

655.200,00

3

Contributii salarii (pt personalul propriu)

196.560,00

196.560,00

4

Diurne deplasare ( interne si externe)

6.639,76

6.639,76

5

CAP. II BUNURI SI SERVICII (5=6+7+8+9+10+11+...18)

6

Furnituri de birou (rechizite,tonere)

7

Materiale pentru curatenie

8

Utilitati (energie, canal ,apa ,utilitati pt spatiile utilizate in

518.538,57

0,00

0,00

858.399,76

518.538,57

35.100,00

35.100,00

5.850,00

5.850,00

50.700,00

50.700,00

300l/luna )

42.120,00

42.120,00

10

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

58.500,00

58.500,00

11

Materiale prestari servicii cu caracter functional(contracte
167.315,00

167.315,00

5.564,52

5.564,52

scopul proiectului )
9

Carburanti si lubrifianti (pt autoturismul din dotare

prestari servicii,materiale necesare proiectului)
12

Obiecte de inventar

13

Deplasari, detasari, transferuri interne (transport ,cazare)

16.000,00

16.000,00

14

Deplasari in strainatate (transport,cazare)

31.242,00

31.242,00

15

Carti, publicatii si materiale documentare (necesare
4.847,05

4.847,05

derularii proiectului)
16

Pregatire profesionala

28.000,00

28.000,00

17

Reclama si publicitate

58.900,00

58.900,00

18

Chirii

14.400,00

14.400,00
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19

CAP. III CHELTUIELI DE CAPITAL (19=20+21+22)

20

Mobilier, aparatura birotica si alte active

21

120.526,00

0,00

120.526,00

8.000,00

8.000,00

Alte active fixe (IT- programe, licente, etc)

62.000,00

62.000,00

22

Masini si echipamente

50.526,00

50.526,00

23

TOTAL Valoare (fără TVA)

(23=1+5+19)

1.497.464,33

Valoare TVA
TOTAL Valoare inclusiv TVA

1.497.464,33

0,00

1.497.464,33

153.375,50

153.375,50

153.375,50

1.650.839,83
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Costurile generale cu personalul, administrarea şi funcţionarea vor fi alocate pe an, cu posibilitatea redistribuirii sumelor între ani,
acolo unde este cazul.
Cheltuieli
salariale

2012
Salariu

2013

Contributii

Salariu

2014

Contributii

Salariu

2015

Contributii

Salariu

Total

Contributii

Salariu

Contributii

Manager/Dire
ctor

28.000,00

8.400,00

42.000,00

12.600,00

42.000,00

12.600,00

24.500,00

7.350,00

136.500,00

40.950,00

Coordonator
evaluare
si
monitorizare

22.400,00

6.720,00

33.600,00

10.080,00

33.600,00

10.080,00

19.600,00

5.880,00

109.200,00

32.760,00

Asistent
tehnic
evaluator

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Asistent
ethnic
monitorizare

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Asistent
tehnic
comunicare

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Sef
birou
contabilitate

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

Referent
contabilitate/
secretar

16.800,00

5.040,00

25.200,00

7.560,00

25.200,00

7.560,00

14.700,00

4.410,00

81.900,00

24.570,00

134.400,00

40.320,00

201.600,00

60.480,00

201.600,00

60.480,00

117.600,00

35.280,00

655.200,00

196.560,00

Total
Cheltuieli
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Pot exista o serie de factori interni sau externi care ar putea afecta finanţarea de-a
lungul anilor. De exemplu, în ceea ce priveşte costurile FLAG-ului, un factor intern în
primii ani ar putea fi costurile mai ridicate asociate cu dezvoltarea capacităţii şi activitatea
de selectarea proiectelor. Apoi, în anii următori, ar putea exista aspecte specifice
asociate cu pregătirea închiderii programului sau a succedării acestuia. Factorii externi ar
putea include, de exemplu, oportunităţi de activităţi complementare în jurul altor
programe sau evenimente.
Având în vedere respectarea bugetului total aprobat și alocat Asistentei tehnice,
sumele vor fi realocate/distribuite între ani, funcție de nevoile imediate și cu
justificare/aprobare din partea consiliului de administrație sau AM POP, după caz.

Cap.5. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII (priorităţi orizontale)

Pentru strategia de dezvoltare a zonei pescărești susținerea dezvoltării durabile și
îmbunătățirea calității vieții în zona pescăreasca, crearea oportunităților pentru realizarea
veniturilor alternative pentru locuitorilor din aceste zone, dezvoltarea infrastructurii
specifice, pregătirea personalului calificat, asigurarea dotării cu echipamente de
exploatare și prelucrare specifice, precum și încurajarea constituirii parteneriatelor
publice-private, sunt priorități majore de realizat prin implementarea de proiecte finanțate
din fonduri europene.
Zona pescărească se află în faţa unei importante oportunităţi de dezvoltare, în
contextul oferit de Uniunea Europeană şi al tendințelor generale care converg către o
economie tot mai globalizată. Viitorul zonei pescărești este acela al unei economii
dinamice, competitive şi inovative, funcţionând în structurile economice, sociale şi politice
ale județului Brăila. Integrarea crescândă în fluxurile economice generale reprezintă un
proces dinamic, atât pentru zona pescăreasca cât şi pentru economia județului, aflată la
rândul său într-un proces de continuă schimbare.
Dezvoltarea sustenabilă (în agricultură, silvicultură, piscicultură) care conservă
pământul, apa, plantele și resursele animale, si nu degradează mediul înconjurător, este
potrivită din punct de vedere tehnic, viabilă din punct de vedere economic și acceptabilă
social.
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5.1. Egalitatea de șanse
Eliminarea oricăror forme de discriminare în toate sferele vieții socio-economice
este o precondiție esențială pentru asigurarea drepturilor omului și a bunăstării fiecărui
cetățean.
Strategia de dezvoltare va acorda o atenţie specială promovării principiului egalităţii
de şanse, nu numai pentru femei, ci şi pentru alte categorii sociale dezavantajate,
răspunzând astfel cerinţelor formulate în Strategiile europene de creare de locuri de
muncă şi incluziune socială.
Obiectivele și măsurile propuse vor ține cont de impactului strategic asupra egalităţii
de şanse, având în vedere criterii legate de îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a
categoriilor excluse sau dezavantajate şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
Membrii Asociației au aprobat aplicarea principiului egalității de șanse în cadrul
Strategiei, respectiv asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economica
și sociala, fără deosebire etnica, de gen, rasa, religie, vârstă, dezabilitați sau orientare
sexuală.
În plan operațional, aplicarea principiului egalității de șanse este realizata prin
următoarele activități:
În cadrul activității desfășurate de către membrii Asociației:
1. În vederea selecției proiectelor, membrii Asociației vor aproba o serie de criterii
calitative, printre care se număra și cel referitor la aplicarea de către beneficiarul
proiectului a principiului egalității de șanse;
2. În cadrul bugetului de asistență tehnică al Asociației, vor fi alocate resurse
financiare pentru organizarea de cursuri de instruire cu privire la egalitatea de șanse, atât
pentru membrii și angajații/ colaboratorii Asociației, cat și pentru potențialii aplicanti ai
proiectelor;
3. În cazul în care vor fi identificate modele de buna practică în ceea ce privește
aplicarea concretă a principiului egalității de șanse, aceste exemple vor fi promovate și
diseminate celorlalte Grupuri FLAG din țară sau UE.
În cadrul activității desfășurate de către angajații Asociației:
Managerul Asociației va aplica principiul egalității de șanse în activitatea de
conducere operativă a organizației, prin includerea acestui principiu în toate procedurile
interne de organizare și funcționare ale organizației.
Se va asigura accesul în sediul Asociației pentru persoanele cu dezabilități.
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5.2. Sustenabilitatea ecologica
Sustenabilitate ecologică și sociala au în vedere măsuri de protejare a mediului
înconjurător pentru generațiile viitoare prin protejarea climatului prin folosirea
responsabila a resurselor naturale și responsabilitate socială, prin:
• Utilizarea eficientă și eficace a resurselor locale.
• Durabilitatea produselor și serviciilor oferite.
• Utilizarea de materiale reciclabile.
• Ambalare eficientă și reciclabilă.
O condiție esențială pentru îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile este
implementarea unei combinații adecvate de politici macroeconomice coerente, prin
care să se asigure sustenabilitatea resurselor materiale și energetice folosite pentru
creșterea economica, finanțarea investițiilor strict necesare pentru modernizarea și
creșterea competitivității sectoarelor productive și de servicii, precum și a infrastructurilor,
calificarea și perfecționarea continua a forței de muncă în acord cu cerințele progresului
tehnic și tehnologic.
În plan operațional, principiul sustenabilității ecologice va fi aplicat prin următoarele
activități:
În cadrul activității desfășurate de către membrii Asociației :
1. În vederea selecției proiectelor, membrii Asociației vor aproba o serie de criterii
calitative, printre care se numără și cel referitor la aplicarea de către beneficiarul
proiectului a principiului sustenabilității ecologice;
2. Proiectele cuprinse în Portofoliului de proiecte al Priorității 1 prevăd realizarea
unor activități de protecție și monitorizare a mediului, respectiv realizarea unui sistem de
indicatori de monitorizare a poluării pe Dunăre de-a lungul zonei riverane municipiului
Brăila, realizarea unui proiect de curățare a Dunării în toate localitățile din teritoriul
Grupului, realizarea de campanii de promovare a sportului.
În cadrul activității desfășurate de către angajații Asociației:
1. Verificarea de către angajații/colaboratorii Asociației a îndeplinirii recomandărilor
din Studiul de evaluare a impactului proiectului asupra mediului, după caz. În cazul în
care documentația tehnico-economică nu a ținut cont de recomandările menționate în
cadrul Studiului de Impact, se vor face recomandări aplicanților pentru a modifica
documentația astfel încât aceasta sa fie în conformitate cu recomandările respective;
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2. În activitatea curentă, va exista o preocupare permanentă pentru limitarea
consumului de resurse, utilizându-se mijloace tehnice și echipamente cât mai eficiente
din punct de vedere energetic;
3. Pentru activități de comunicare între membrii Asociației și cu beneficiarii
proiectelor se vor utilizate mijloacele electronice de comunicare (pagina de web a
Asociației și buletinele informative electronice), limitând astfel consumul de hârtie. Se va
realiza colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea acestora.
5.3 Inovare
În plan operațional, inovarea va fi promovată în cadrul Strategiei prin următoarele
activități:
În cadrul activității desfășurate de către membrii Asociației :
1. În vederea selecției proiectelor, membrii Asociației vor aproba o serie de criterii
calitative, printre care se numără și cel referitor la aplicarea de către beneficiarul
proiectului a unor noi tehnologii, a unor metode inovative în domeniul

producției/

serviciilor sau utilizarea TIC;
2. Asociația va participa la diferite rețele de cooperare cu alte FLAG-uri, în cadrul
unor proiecte de cooperare transnațională pentru promovarea exemplelor de buna
practică în domeniul inovării;
3. În cadrul Strategiei, la nivelul fiecărei Priorități și Măsuri se are în vedere
promovarea unor abordări inovative, care să sprijine dezvoltarea integrată a zonei țintă.
Astfel, prin Prioritatea 1 administrația publica locala va promova proiecte care vor
avea un caracter inovativ: proiecte de realizare a centrelor de documentare și informare
a cetățenilor, a centrelor de informare turistică, precum și a proiectelor în domeniul
protecției mediului.
În cadrul Strategiei, prin Prioritatea 2 se vor aloca resurse financiare pentru
dezvoltarea activităților economice și a serviciilor, precum și pentru dezvoltarea
resurselor umane, a competențelor antreprenoriale și a promovării utilizării TIC, în special
pentru tinerii și femeile din zona țintă.
În cadrul activității desfășurate de către angajații Asociației:
1. În cadrul activităților curente de implementare a Strategiei, angajații/ colaboratorii
Asociației vor utiliza și promova TIC;
2. Angajații Asociație vor participa la cursuri de perfecționare pentru creșterea
competentelor profesionale mai ales în promovarea și utilizarea TIC;
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Anexa A.

NR
CRT.

NR
DOCUMENT

DATA
DOCUMENT

1

240/CID

16/08/2010

2

19/08/2010

19/08/2010

3

23/08/2010

23/08/2010

4

23/08/2010

23/08/2010

5

23/08/2010

6

TIPUL
DOCUMENTULUI

Loc desfășurare/
canal
comunicare

SUBIECT

REZULTAT

OBSERVAȚII

ADR

Întâlnire de lucru

Confirmare participare

Întâlnire de lucru
17 participanţi

Invitație
participare
19/08/2010
Tabel prezență
întâlnire
Proces verbal de
predare-primire
Proces verbal de
predare-primire

ADR

Întâlnire de lucru

Plan de acţiune şi statut

Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila

Strategia de Dezvoltare
Locală a UAT Gropeni
Strategia de Dezvoltare
Locală a UAT Chiscani

23/08/2010

e-mail

Internet

23/08/2010

23/08/2010

e-mail

Internet

7

23/08/2010

23/08/2010

e-mail

Internet

Culegere de
informații
Culegere de
informații
Aplicare
chestionar
Aplicare
chestionar
Aplicare
chestionar

8

23/08/2010

23/08/2010

Minută întâlnire

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

9

23/08/2010

23/08/2010

Minută întâlnire

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

10

23/08/2010

23/08/2010

Minută întâlnire

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

11

24/08/2010

24/08/2010

e-mail

Internet

12

24/08/2010

24/08/2010

e-mail

Internet

13

24/08/2010

24/08/2010

Minută întâlnire

14

24/08/2010

24/08/2010

Minută întâlnire

Sediul
Primăriei Gropeni
Sediul
Primăriei Stăncuța
Sediul
Primăriei Chiscani

Sediul
AJVPS
Asociația CIDIEDD
Brăila

Aplicare
chestionar
Aplicare
chestionar

Primăria Stăncuţa
Primăria Chiscani
Primăria Gropeni

Primăria Măraşu
AJVPS Brăila

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

Evaluarea situaţiei
existente
Evaluarea situaţiei
existente
Evaluarea situaţiei
existente

Evaluarea situaţiei
existente
Evaluarea situaţiei
existente
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Aplicare
chestionar

Marex S.A.

15

25/08/2010

25/08/2010

e-mail

Internet

16

25/08/2010

25/08/2010

e-mail

Internet

17

26/08/2010

26/08/2010

e-mail

Internet

18

251/CID

27/08/2010

Adresă catre CJ
Braila

Fax

19

27/08/2010

27/08/2010

Minută întâlnire

Braifish

20

24/08/2010

24/08/2010

Proces verbal de
predare-primire

21

30/08/2010

30/08/2010

Minuta întâlnire

Asociația CIDIEDD
Brăila
Parcul Național
Balta Mică

Culegere de
informații
Culegere de
informații
Culegere de
informații

22

254/CID

30/08/2010

Invitație
participare
03.09.2010

ADR

Întâlnire de lucru

Confirmare participare

23

01/09/2010

01/09/2010

Minută întâlnire

Asociația CIDIEDD
Brăila

Întâlnire de lucru

Aplicare chestionar

24

11402

02/09/2010

Adresă de la CJ
Braila

Fax

Acord Consiliul Județean
Brăila

25

212893

20/09/2010

DGP- AMPOP

Internet

26

13931

27/10/2010

ADR

27

04/11/2010

04/11/2010

Caiet de sarcini
Detaliu
cumparăre directă

28

340/CID

05/11/2010

Contract

29

344/CID

08/11/2010

Decizie

Răspuns
solicitare
Invitaţie
participare
Caiet de sarcini
Iniţiere cumpărare
directă
Contract de
prestări servicii
Decizie numire
echipă

30

09/11/2010

09/11/2010

Minută întâlnire

Întâlnire de lucru

Plan de activitate

31

345/CID

10/11/2010

Act aditional

Contract de

Modificarea contractului

Internet
Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD

Aplicare
chestionar
Aplicare
chestionar
Solicitare

Braifish S.R.L.
Asociaţia Nufăru Chiscani
Cerere acord Consiliul
Judetean Brăila
Aplicare chestionar
Strategia de Dezvoltare
Locala a UAT Măraşu
Planul General al Parcului

Confirmare participare
Caiet de sarcini
Atribuire contract servicii
Semnarea contractului
Constituirea echipei

Evaluarea situaţiei
existente
Evaluarea situaţiei
existente
Evaluarea situaţiei
existente
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contract
Sesiune de
instruire

32

22/11/2010

22/11/2010

33

11.01.2011

11.01.2011

Minută întâlnire

34

14.01.2011

14.01.2011

35

31/CID

31/01/2011

36

37/CID

02/02/2011

Minută întâlnire
Invitație
participare
11/02/2011
Act adițional
contract

37

03/02/2011

03/02/2011

Minută întâlnire

38

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

39

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

40

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

41

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

42

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

43

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

44

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

Brăila
Hotel Pullman
București
Asociația CIDIEDD
Brăila
ADR

prestări servicii
Sesiune de
instruire

Instruire

Întâlnire de lucru

Stadiu realizare strategie

Întâlnire de lucru

Stadiu realizare strategie

ADR

Întâlnire de lucru

Confirmare participare

Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila
Internet
Asociația
Comunelor
Internet
Primăria Măxineni
Internet
Asociația
pescarilor
Stăncuța
Internet/
Centrul Județean
pentru
Conservarea și
Promovarea
Culturii
Tradiționale
Internet
Primăria Măxineni
Internet/
Maria Puscaciu
Internet/

Contract de
prestări servicii

Modificarea contractului

Întâlnire de lucru

Stadiu realizare strategie

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte
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45

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

46

03/02/2011

03/02/2011

e-mail

47

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

48

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

49

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

50

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

51

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

52

03.02.2011

03.02.2011

e-mail

53

39/CID

07/02/2011

Adresă
Gropeni

54

42/CID

08/02/2011

55

45/CID

08/02/2011

56

49/CID

09/02/2011

57

51/CID

10/02/2011

58

53/CID

07/02/2011

59

54/CID

11/02/2011

Adresă
Chiscani
Adresă primăria
Brăila
Adresă
AJVPS
Adresă
Centrul de
Creație
Adresă
Gropeni
Adresă
Măxineni

Elena Dinca
Internet/
Flori Neagu
Internet/
Organizația
Braifish
Internet/
Primăria Berteștii
de Jos
Internet/
Primăria Brăila
Internet/
Primăria Chiscani
Internet/
Primăria Frecăței
Internet/
Primaria Gropeni
Internet/
Primăria Vădeni
Internet email
Internet email
Internet email
Internet email
Internet email
Internet email
Internet email

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Solicitare proiecte

Listă proiecte

Răspuns
solicitare

Listă proiecte

Răspuns
solicitare
Răspuns
solicitare
Răspuns
solicitare
Răspuns
solicitare
Răspuns
solicitare
Răspuns
solicitare

Listă proiecte
Listă proiecte
Listă proiecte
Listă proiecte
Listă proiecte
Listă proiecte
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Adresă Asociația
Pescarilor
Stăncuța
Adresă
Sțăncuța
Tabel prezentă
întâlnire

Internet email

Răspuns
solicitare

Listă proiecte

Internet email

Răspuns
solicitare

Listă proiecte

ADR

Întâlnire de lucru

20 participanţi

60

56/CID

11/02/2011

61

55/CID

11/02/2011

62

11.02.2011

11.02.2011

63

60/CID

14/02/2011

Adresă

64

61/CID

14/02/2011

Adresă

65

62/CID

14/02/2011

Adresă

66

15/02/2011

15/02/2011

Invitație
participare

Internet email

Adresă ADR

67

71/CID

17/02/2011

Adresă

Asociația CIDIEDD
Brăila

Adresă CID

Grup Local Pescuit

68

72/CID

18/02/2011

Adresă

primaria frecatei

Acord participare
Frecăţei

Extinderea zonei pescăreşti

69

73/CID

18/02/2011

Adresă

Internet email

Adresa CID

Grupul Local Pescuit

70

75/CID

18/02/2011

Adresă

Primăia Siliștea

71

76/CID

18/02/2011

Adresă

AJVPS

72

77/CID

18/02/2011

Adresă
Primăria Mărașu

Internet email

73

83/CID

21/02/2011

Adresă

Primăria Vădeni

74

89/CID

23/02/2011

Corespondență

75

95/CID

24/02/2011

Adresă

Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila

Asociația CIDIEDD
Brăila
Asociația CIDIEDD
Brăila

Adresă CID
Adresă CID
Adresă CID

Acord participare
Siliştea
Bugete proiecte
propuse
Bugete proiecte
propuse
Adresa
Vădeni

Camera de Comert
Industrie Agricultura
Frecăţei, Vădeni, Siliştea,
Măxineni
Frecăţei, Vădeni, Siliştea
Măxineni
Participare intălnire
11.03.2011

Extinderea zonei pescăreşti
Bugete proiecte
Bugete proiecte
Extinderea zonei pescăreşti

ADR

Raport iniţial

Solicitare date
socio-economice

Date socio-econimice

Consultare
membri
Extinderea zonei
pescăreşti
Extinderea zonei
pescăreşti
Solicitare listă proiecte

Definirea zonei
pescăreşti

Bugete
proiecte
POP
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76

98/CID

25/02/2011

Adresă
Asociația
pescarilor
Stăncuța

77

99/CID

25/02/2011

Adresă

Braifish

78

100/CID

25/02/2011

Adresă
Primăria Brăila

Internet email

79

105/CID

04/03/2011

Adresă

Internet email

80

110/CID

07/03/2011

Adresă

Fax

81

111/CID

07/03/2011

Adresă

I.f. Giol marian

82

09/03/2011

09/03/2011

83

11.03.2011

11/03/2011

Minuta întâlnire
lista de prezența
Material prezentat
la întâlnirea de la
Giurgiu

84

123/CID

14/03/2011

Adresă

Asociația CIDIEDD
Brăila
Giurgiu
Hotel Sud
Sala Gold
Consiliul Judetean
Brăila

85

124/CID

14/03/2011

Adresă

Fax

Bugete proiecte
propuse
Bugete proiecte
propuse
Material prezentat
30-31/03.2011

Internet email

86

125/CID

14/03/2011

Adresă

Consiliul Judeţean
Brăila

87

126/CID

14/03/2011

Adresă

Consiliul Judeţean
Brăila

88

174/CID

13/04/2011

Corespondență

Internet email

89

175/CID

13/04/2011

Corespondență

Internet email

Date socioeconomice
solicitate
Bugete proiecte
propuse
Date socioeconomice
solicitate
Invitaţie intălnire
09/03/2011
Răspuns
solicitare
Listă nevoi

Date socio-econimice
Bugete proiecte

Date socio-econimice
Confirmare participare
Listă de nevoi
Listă de nevoi

Întâlnire de lucru

Stadiul realizării strategiei

17 participanţi

Întâlnire de lucru

Stadiul realizării strategiei

Schimb de experienţa

Bugete proiecte
propuse
Invitaţie întâlnire
09/03/2011

Bugete proiecte

Material prezentat
Sofia

Bugete proiecte
Fişă
bugete proiecte
Bugete proiecte
Informare
Ghid farnet
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90

189/CID

26/04/2011

Adresă

Internet email

91

202/CID

03/05/2011

Corespondență

Internet email

92

203/CID

03/05/2011

Corespondență

Internet email

93

257/CID

26/05/2011

Corespondență

Internet email

94

258/CID

26/05/2011

Corespondență

Internet email

95

261/CID

27/05/2011

Corespondență

Internet email

96

298/CID

20/06/2011

Corespondență

Fax

97

301/CID

22/06/2011

Corespondență

Fax

98

329/CID

11/07/2011

Corespondență

Fax / Internet
Mail

99

333/CID

13/07/2011

Corespondență

Internet mail

100

337/CID

14/07/2011

Adresa ANPA

101

340/CID

19/07/2011

Corespondență

Fax

Internet mail

Fişe proiect,
bugete
Invitaţie
participare
Invitaţie
participare
Formular raport
progres
Invitaţie
participare
intâlnirea 8-9
iunie
Redirectionare
Ghid MADR
Invitaţie
participare
intâlnirea
24 iunie 2011
Invitaţie
participare
intâlnirea
30 iunie 2011
Prezentare ghid
forma finala
Răspuns
solicitare
informaţii
Solicitare date
actualizate
despre zona
pescărească
Solicitare date
buget

Comunicare rezultate

Corespondenţa grup
local

Confirmare participare
Confirmare participare
Raport progres

Confirmare participare

Ghid MADR

Confirmare
participare

Intălnire de lucru

Confirmare
participare

Intălnire de lucru

Diseminare informaţii

Informare publică

Informaţii utile

Documentare

Cerere
informaţii

Consultare
instituţii

Informaţii utile

Documentare
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Fax

102

343/CID

20/07/2011

Corespondență

103

344/CID

20/07/2011

Corespondență

104

345/CID

20/07/2011

Corespondență

Internet
mail

105

358/CID

27/07/2011

Corespondență

Internet mail

106

364/CID

29/07/2011

Adresă Tichilești

Fax

107

365/CID

29/07/2011

Adresă Măxineni

Fax

108

366/CID

29/07/2011

Adresă Vădeni

Fax

109

372/CID

01/08/2011

Adresă urbanism

110

373/CID

01/08/2011

111

374/CID

01/08/2011

112

376/CID

01/08/2011

Adresă ANPA

Adresă
SPCJEP Brăila
Adresă
sistematizari
Brăila

113

377/CID

01/08/2011

Adresă Direcția
Regională de
Statistică Brăila

114

379/CID

01/08/2011

Raspuns
Tichilești

Fax

Registratura
Registratura
Registratura

Fax

Solicitare date
buget
Răspuns
propuneri de
proiecte
Răspuns
propuneri de
proiecte
Clarificări
ADR
Solicitare
acord
Solicitare
acord
Solicitare
acord
Solicitare date
teritoriu
Solicitare date
populaţie
Solicitare date
număr şi
denumire străzi
Solicitare date
actualizate
despre zona
pescărească

Informaţii utile Anexa 2

Documentare

propuneri de proiecte
pescarlat

Documentare

Propuneri de proiecte
Nufarul Chiscani

Documentare

Opinii ADR

Documentare

Acord FLAG

Documentare

Acord FLAG

Documentare

Acord FLAG

Documentare

Cerere
informaţii
Cerere
informaţii

Consultare
instituţii
Consultare
instituţii

Cerere
informaţii

Consultare
instituţii

Cerere
informaţii

Consultare
instituţii
Consultare
instituţii

Registratura

Solicitare date
statistice

Cerere
informaţii

Fax

Acord participare

Acord FLAG

Beneficiar public
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Raspuns direcția
Regională de
Statistică Brăila
Raspuns
Măxineni
Adresă Oficiul
Registrului
Comerțului
Brăila

115

382/CID

02/08/2011

116

383/CID

02/08/2011

117

386/CID

02/08/2011

118

388/CID

03/08/2011

Corespondență
PTIR

119

390/CID

03/08/2011

Adresă Primăria
Brăila

Fax

Furnizare date
statistice

Date statistice

Date oficiale

Fax

Acord participare

Acord FLAG

Beneficiar public

Solicitare date
referitoare la
mediul privat

Cerere
informaţii

Consultare
instituţii

Furnizare date
referitoare la
PTIR

Informaţii membru FLAG

Documentare

Solicitare
acord

Acord FLAG

Documentare

Confirmare participare

Intălnire de lucru

Confirmare participare

Documentare

Furnizare
informaţii

Documentare

Furnizare
informaţii
mediu privat

Documentare

Acord participare

Acord FLAG

Beneficiar public

Solicitare date
referitoare la
şomeri

Cerere
informaţii

Consultare
Instituţii

Registratura

Internet mail
Registratura

120

391/CID

03/08/2011

Adresă ADR
Brăila

Fax

121

395/CID

04/082011

Adresă primării

Fax

122

397/CID

04/08/2011

Răspuns Consiliul
Județean Brăila

Registratura

123

400/CID

05/08/2011

Răspuns ORC
Brăila

Registratura

124

401/CID

05/08/2011

Răspuns Primăria
Brăila

125

404/CID

08/08/2011

Adresă AJOFM
Brăila

Fax
Registratura

Invitaţie
participare
intălnirea
04.08.2011
Invitaţie
participare la
consultare
Furnizare date
referitoare la
suprafaţa
teritoriului
Furnizare date
referitoare la
mediu privat
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126

406/CID

08/08/2011

Răspuns ANPA
Brăila

Registratura

Furnizare date
referitoare la
FLAG

Furnizare
informaţii

Documentare

127

425/CID

12/08/2011

Adresă Primăria
Vădeni

Registratura

Acord participare

Acord FLAG

Beneficiar public

Registratura

Furnizare
informaţii

Documentare

Fax

Confirmare participare

intălnire de lucru

Proiecte propuse

Beneficiar public

Proiecte propuse

Beneficiar public

Informaţii
Anexa 2

Membru FLAG

128

436/CID

16/08/2011

Adresă Consiliul
Județean Brăila

129

437/CID

16/082011

Adresă ADR
Brăila

130

438/CID

16/08/2011

131

439/CID

17/08/2011

132

440/CID

17/08/2011

133

18/08/2011

18/08/2011

134

446/CID

135

24/08/2011

Adresă Consiliul
Județean Brăila
Adresă Primăria
Brăila
Corespondență
ADR Brăila
Minuta întâlnire
lista de prezență

Asociația CIDIEDD
Brăila

Întâlnire de lucru

Stadiul realizării strategiei

23 participanti

19/08/2011

Adresă Primării

Fax

Justificare
propuneri

Justificări

Documentare

24/08/2011

Minuta întâlnire
lista de prezența
broșură, pliant

Asociația CIDIEDD
Brăila

Întâlnire de lucru

Aprobare priorități, măsuri
Strategie

15 participanti

Teatrul „Maria
Filotti” Brăila

Întâlnire de
consultare
publica la
finalizarea
Strategiei

Luare la cunostinta a formei
finale a strategiei

Xxx participanti

Consiliul Judeţean
Brăila

Întâlnire de lucru

Confirmare
participare

Întâlnire de lucru

136

29/08/2011

29/08/2011

Minuta întâlnire
lista de prezența
materiale
distribuite

137

464/CID

29/08/2011

Adresă
reprezentanții
sectorului privat

Fax /Internet
Mail
Fax /Internet
Mail

Furnizare date
referitoare la
statistica
populaţiei
Invitaţie
participare
întâlnirea
18.08.2011
Propuneri
proiecte
Propuneri
proiecte
Informaţii
solicitate

Internet mail
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ANEXA B
POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU – PROIECTE DERUALTE/ AFLATE IN DERULARE

PROGRAM
OPERATIONAL

PROIECT
Sistem de supraveghere in vederea creșterii
siguranței si prevenirii criminalității in municipiul
Brăila
Modernizarea si reabilitarea străzii Calea Galati, pe
tronsonul cuprins intre Bd.Dorobanților și str.Mircea
Mălăeru colt cu str. Costache Negruzzi
Modernizarea si reabilitarea străzii Calea

BENEFICIAR

AXA SI DMI

UAT Municipiul

Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de

Brăila

dezvoltare urbana

UAT Municipiul

Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de

Brăila

dezvoltare urbana

UAT Municipiul

Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de

Brăila

dezvoltare urbana

Programul

Călărășilor din municipiul Brăila, pe tronsonul

Operațional Regional

cuprins intre Bd.Dorobanților si Bd Independentei

- POR

Reabilitare pasaj pietonal platou Piața

UAT Municipiul

Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de

Independentei, Municipiul Brăila

Brăila

dezvoltare urbana

Reabiltare zona de promenada cuprinsa intre str.

UAT Municipiul

Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de

Calea Călărașilor si Faleza Dunării

Brăila

dezvoltare urbana

Restructurare și lărgire a drumului județean Viziru,
Cuza-Voda, Mihai Bravu

UAT Jud. Brăila

Axa prioritara 2 / DMI 2.1 Drumuri
județene/ străzi urbane

Reabilitarea si modernizarea Str- Grivița in

Consiliul Local

Axa prioritara 2 / DMI 2.1 Drumuri

Municipiul Brăila

Municipal Brăila

Județene/ străzi urbane
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Modernizarea Bulevardul Dorobanților

Consiliul Local
Municipal Brăila

Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat in

Consiliul

cadrul spitalului de pneumoftiziologie - Brăila

Județean Brăila

Axa prioritara 2 / DMI 2.1 Drumuri
Județene/ străzi urbane
Axa prioritara 3/ DMI 3.1
Reabilitarea /modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate

Modernizarea ambulatoriului Spitalului de

Consiliul

Obstetrica si Ginecologie Brăila

Județean Brăila

Axa prioritara 3/ DMI 3.1
Reabilitarea /modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate

Programul
Operațional Regional
– POR

Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a
corpurilor D, E,F ale Centrului de asistenta
paliativa Sfânta Maria" Brăila

Axa prioritara 3/ DMI 3.2
Consiliul Local

Reabilitarea /modernizarea/

Municipal Brăila

dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
Axa Prioritară 3/ DMI 3.4.

Consolidare si reabilitare scoala cu cls.I-VIII,
nr.17, Ecaterina Teodoroiu

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Brăila

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă
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Axa Prioritară 3/ DMI 3.4.
Reabilitarea, modernizarea,
Consolidarea si reabilitarea grupului scolar
Grigore Moisil

Unitatea

dezvoltarea şi echiparea

Administrativ

infrastructurii educaţionale

Teritoriala Brăila

preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă
Axa Prioritară 3/ DMI 3.4.

Reabilitare scoala cu cls. I-VIII nr.18 Mihu
Dragomir
Programul

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Brăila

Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a

Operațional Regional

infrastructurii pentru formare

– POR

profesională continuă
Unitatea
Extindere si modernizare Școala cu clasele I – VIII
Sat Corbu Nou, Comuna Măxineni, Județul Brăila

administrativ
teritoriala a
Comunei
Măxineni

Axa Prioritară 3/ DMI 3.4.
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă

Laborator de încercări si etalonări rețele de date,

SC AMIBIOS

Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.
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voce și televiziune

Construire și amenajare atelier service auto parter

SRL, Județul

Sprijinirea dezvoltării

Brăila

microîntreprinderilor

SC VIPER SRL,

Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.

Județul Brăila

Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor

Construire baza sportiva

SC VECTOR

Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.

IMPEX SRL,

Sprijinirea dezvoltării

Judetul Brăila

microîntreprinderilor
Axa prioritara 5/ DMI 5.1

Programul

O poarta spre patrimoniul cultural brăilean -

Operațional Regional

reabilitarea clădirii de patrimoniu din str. Ana aslan

– POR

nr. 27-29

Restaurarea și valorificarea
UAT jud Brăila

durabilă a patrimoniului
cultural, precum si crearea/
modernizarea infrastructurilor
conexe

Biblioteca Județeană "Panait Istrati"- un pol de
dezvoltare a turismului cultural in județul Brăila
(BR-II-m-B-02120)

Axa prioritara 5/ DMI 5.1
Consiliul județean

Restaurarea si valorificarea

Brăila

durabila a patrimoniului cultural,
precum si crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe

Conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consiliul

Axa prioritara 5/ DMI 5.1

locale pentru dezvoltarea turismului brăilean.

Județean Brăila

Restaurarea si valorificarea

Reabilitarea clădirii din Piața Traian nr.2

durabila a patrimoniului
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cultural, precum si crearea/
modernizarea infrastructurilor
conexe
Axa prioritara 5/ DMI 5.3
Promovarea potențialului turistic si
Programul

crearea infrastructurii necesare, in

Operațional Regional

scopul creșterii atractivității

– POR

UAT Brăila

UAT Brăila

României ca destinație turistica.
Operațiunea - Crearea unei imagini
pozitive a României ca destinație
turistica prin definirea si
promovarea brandului turistic
național
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.1.

Îmbunătățirea performanțelor productive ale unității

SC AZUR

producătoare de elemente din beton a SC AZUR

CONSTRUCTII

CONSTRUCTII SRL Brăila

SRL

Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia de piaţă a
întreprinderilor, în special IMM/ A2Sprijin financiar de până la
920.000 lei pentru investiţii pentru
IMM

Programul

IMPLEMENTAREA SERVICIILOR ONLINE

Unitatea

DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea

CĂTRE CETĂȚENI ȘI AUTOMATIZAREA

Administrativ

eficienţei serviciilor publice
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Operațional Regional

FLUXURILOR DE LUCRU INTERNE

– POR

Teritoriala a

electronice moderne 3.2.1 – e-

Municipiului

guvernare

Brăila
ASOCIATIA
Centrul de
”SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL

Informare si

PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI

Documentare

INCLUZIUNE SOCIALA REGIUNEA SUD-EST”

pentru Integrare
Europeana si
Dezvoltare

Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.
Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea iniţiativelor
pentru partenerii sociali şi
societatea civilă

Durabilă BRĂILA
Programul
Operațional Sectorial
Dezvoltarea

„Creşterea calităţii serviciilor prin formare
profesională continuă”

FIPCM Spiru
Haret – filiala
BRĂILA

Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces şi
participare la FPC

Resurselor Umane
POSDRU

FUNDAȚIA
Școala Română
Personal calificat garanția serviciilor de calitate

de Afaceri a

Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces şi

Camerelor de

participare la FPC

Comerț si
Industrie – filiala
BRĂILA
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Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii

FUNDATIA

Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.

socioeconomice din Regiunea de Sud-Est

SĂTEAN BRĂILA Promovarea culturii antreprenoriale

CAPITAL UMAN - INVESTITIE PENTRU

SC CEPROHART

PREZENT SI VIITOR, IN REGIUNEA SUDEST

SA BRAILA

Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare
şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii

Ocupare garantată prin formarea de competenţe
specifice aliniate la necesităţile operatorilor
economici din domeniul construcţiilor activi în

FUNDAȚIA

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.

SĂTEAN BRAILA

Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare

Regiunea de Sud-Est
UNITATEA
Șomeri instruiți - persoane active pe piața muncii

ADMINISTRATIV
TERITORIALA
CHISCANI

O șansă în plus

Fii activ pe piața muncii în sectoarele turism și
comerț in județele Tulcea, Brăila, Galați

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.
Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare

Agenția

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.

Județeană pentru

Dezvoltarea şi

Ocuparea Forței

implementarea măsurilor active de

de Muncă Brăila

ocupare

SC
Eurodezvoltare
SRL

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.
Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare
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Îmbunătățirea condițiilor de munca și viața
profesională a angajaților – condiție esențială
pentru obținerea performantei sustenabile

SC CEPROHART
SA BRAILA

Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare
şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii

Programe de sprijin organizațional și formare
profesională pentru personalul angajat din sectorul

SC CEPROHART

de celuloza, hârtie și carton în vederea adaptării la

SA BRĂILA

dinamica pieței interne și internaționale

Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare
şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii

Centrul Județean
Adaptabilitate si acces pe piața muncii prin
informare, instruire și căutare activă a unui loc de
muncă

pentru
Conservarea si

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.

Promovarea

Dezvoltarea şi implementarea

Culturii

măsurilor active de ocupare

Tradiționale
Brăila
Profesionalizarea carierei didactice-noi competente

Inspectoratul

pentru actori ai schimbărilor in educație din

Şcolar Judeţean

județele Brăila și Prahova.

Brăila

Formarea continua a profesorilor de Limba

Inspectoratul

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.

romana, engleza si franceza in societatea

Școlar Județean

Dezvoltarea resurselor umane în

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.
Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie şi formare profesională
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cunoașterii

Brăila

educaţie şi formare profesională

Sprijin si formare profesionala pentru dezvoltarea

SC CEPROHART

Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.

culturii antreprenoriale in partea de Est a României

SA BRĂILA

Promovarea
culturii antreprenoriale

CENTRU MOBIL DE INCLUZIUNE SOCIALA

Alianta pentru

Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.

Unitatea Rromilor

Îmbunătăţirea accesului şi a

-

participării grupurilor vulnerabile pe

filiala Brăila

piaţa muncii

Camera de
Program de sprijin integrat pentru șomeri

Comerț, Industrie
și Agricultură
Brăila
Agenția

CĂTRE UN VIITOR DURABIL

Județeană pentru
Ocuparea Forței
de Munca Brăila

Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.
Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare
Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.
Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare
Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.

Dezvoltarea resurselor umane in comunități rurale PSCR

Fundația
Romtens

Promovarea sustenabilităţii pe
termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea
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forţei de muncă
PLM-Adaptor

SC ADA
COMPUTERS
SRL
SC Compania de

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi

Utilităţi Publice

apă uzată în judeţul Brăila

Dunărea Brăila
SA

Programul

Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Tranziţia
de la şcoală la viaţa activă
Axa Prioritară 1 / DMI 1 /
Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată

RNP Romsilva

Axa Prioritară 4 / DMI 1 /

Operațional Sectorial

Managementul capitalului natural din Balta Mică a

Administraţia

Dezvoltarea infrastructurii şi a

de Mediu

Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi

Parcului Natural

planurilor de management în

POS Mediu

conştientizare

Balta Mică a

vederea protejării biodiversităţii şi

Brăilei

Natura 2001

Planul privind prevenirea, protecţia şi diminuarea
efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret
Programul
Operațional Sectorial

Modernizarea stațiilor de cale ferată Piatra Neamț,

de Transport

Botoșani, Vaslui, Brăila

POS Transport
Programul
Operațional

STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE

Administraţia
Naţională Apele
Române
Compania
Națională de Căi
Ferate CFR SA
Judeţul Brăila

Axa prioritară 5/ DMI 1/ Protecţia
împotriva inundaţiilor
Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.
Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii feroviare naţionale şi
a serviciilor pentru călători
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.
Îmbunătăţirea procesului de luare
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Dezvoltarea

a deciziilor la nivel politico-

Capacitații

administrativ

Administrative
PODCA

Reforma începe cu investiţia în oameni

Instituţia

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.

Prefectului -

Îmbunătăţirea eficacităţii

Judeţul Brăila

organizaţionale

Unitatea
Consolidarea capacităţii administrative prin

administrativ

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.

programe de instruire la nivelul unităţii administrativ

teritorială a

Îmbunătăţirea eficacităţii

teritoriale a Municipiului Brăila

Municipiului

organizaţionale

Brăila
Implementarea şi Certificarea Sistemului Integrat

UAT a Judeţului

Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.

de Management al Calităţii şi de Mediu în cadrul

Brăila (Consiliul

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei

Consiliului Judeţean Brăila (SIMJUD BRAILA)

Judeţean Brăila)

furnizării serviciilor

Programul

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de

Operațional Asistenta

personal efectuate de Inspectoratul Şcolar al

Tehnica

Judeţului Brăila pentru personalul implicat in

POAT

gestionarea instrumentelor structurale

Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

Achiziție utilaje pentru prestări servicii in
agricultura, comuna Chiscani, județul Brăila
Ferma de semi-subzistență a d-nei Bratu Mița din
comuna Berteștii de Jos ,județul Brăila

Inspectoratul
Şcolar al
Judeţului Brăila

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Sprijin
pentru managementul şi
implementarea instrumentelor
structurale
Măsura 312 - Sprijin pentru

Bogdan Relu

crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi

BRATU MIȚA

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență”
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Ferma de semi-subzistență P.F. Ionașcu Anișoara ,

IONAȘCU

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

comuna Chiscani, județul Brăila

ANIȘOARA

agricole de semi-subzistență”

P.F.APOSTOL

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

ION

agricole de semi-subzistență”

Dezvoltare ferma de semi-subzistență Gheorghe

GHEORGHE

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

C-tin Ionel PFA ,localitatea Chiscani,județul Brăila

CTIN IONEL PFA

agricole de semi-subzistență”

Ferma de semi-subzistență P.F. Apostol Ion,sat
Berteștii de Sus,comuna Berteștii de Jos,județul
Brăila

Ferma de semi-subzistență Oprea Liliana,comuna
Stăncuța, județul Brăila
Sprijin pentru ferma de semisubzistență Carșote

OPREA LILIANA

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență”

CARȘOTE

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

FLORENTINA

agricole de semi-subzistență”

Ferma de semi-subzistență Budur

BUDUR

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Programul National

Gheorghiță,comuna Stăncuța ,județul Brăila

GHEORGHIȚĂ

agricole de semi-subzistență”

pentru Dezvoltare

Dezvoltare ferma de semi-subzistență Voinescu

VOINESCU

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Rurala - PNDR

Gheorghe din comuna Mărașu,județul Brăila

GHEORGHE

agricole de semi-subzistență”

Florentina din sat Cuza Vodă,comuna Stăncuța,
județul Brăila

Dezvoltare ferma de semi-subzistență Negoi
Petrică din comuna Mărașu, județul Brăila
Ferma de semi-subzistență - "Puia Radu,comuna
Tichilești ,județul Brăila"
Dezvoltare ferma de semi-subzistență Radu Ion
din com. Chiscani, județul Brăila

NEGOI PETRICĂ
PUIA RADU
RADU ION

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență”
Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență”
Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență”
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Ferma de semi-subzistență Mușat Vasilica,comuna

MUȘAT

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Tichilești ,județul Brăila

VASILICA

agricole de semi-subzistență”

Sprijin pentru ferma de semi-subzistență Negoiță

NEGOIȚĂ

Adrian Marian din sat Vameșu,comuna

ADRIAN

Siliștea,județul Brăila

MARIAN

Ferma de semi-subzistență P.F. Nemțeanu

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

ȘTEFAN

agricole de semi-subzistență”

Sprijin pentru ferma de semi-subzistență Barbu

BARBU

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Nicoleta din comuna Siliștea,județul Brăila

NICOLETA

agricole de semi-subzistență”

MILEA LIDIA

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Brăila

agricole de semi-subzistență”

Ferma de semi-subzistență Olteanu

OLTEANU

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Săndel,comuna Măxineni ,județul Brăila

SĂNDEL

agricole de semi-subzistență”

VASILACHE

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

MIRCEA

agricole de semi-subzistență”

Brăila

pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

agricole de semi-subzistență”

P.F. NEMTEANU

Ștefan,sat Măgureni,comuna Mărașu ,județul

Programul National

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor

Sprijin pentru ferma de semi-subzistență Milea
Lidia din sat Cotu Mihalea,comuna Siliștea,județul
Brăila

Dezvoltare ferma de semi-subzistență Vasilache
Mircea din comuna Siliștea, județul Brăila

SC CENTRUL
Ferma de reproducție suine

REGIONAL DE
COLECTARE
CEREALE SRL,

MASURA 121 - Modernizarea
exploataţiilor agricole – sectorul
animal
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Judetul Brăila
Comuna Gropeni
Ciutacu E.
Instalarea tânărului Ciutacu E. Ștefănuț ca sef al
exploatației agricole Ciutacu E. Ștefănuț P.F.A.

Ștefănuț
Persoana Fizica

Măsura 112 - „Instalarea tinerilor

Autorizata, Com.

fermieri"

Gropeni,Sat
Gropeni
SC AGROELI
Programul National

Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare

CONSULTING

pentru Dezvoltare

producției vegetale la SC AGROELI CONSULTING

PREST SRL, sat

Rurala – PNDR

PREST SRL

Mărașu, com.
Mărașu, jud.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi”

Brăila
SC AGROBA
Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare
producției vegetale la SC AGROBA PREST SRL

PREST SRL
Neamț, Brăila
Sat Traian, Com.
Zănești, com
Mărașu, jud.
Brăila

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi”
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SC AGROCIV
PREST SRL
Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare

Neamț, Brăila

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea

producției vegetale la SC AGROCIV PREST SRL

Sat Traian, Com.

şi dezvoltarea de micro-

Zănești,com.

întreprinderi”

Mărașu, jud.
Brăila
SC AGROGENA
Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare
producției vegetale la SC AGROGENA PREST
SRL

PREST SRL
Neamț,Brăila

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea

Sat Traian, Com.

şi dezvoltarea de micro-

Zănesti,
jud.Neamț,
Sat Frecatei,
Com. Frecatei,
jud. Brăila
SC LIA

întreprinderi”

AGROCIP
Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare
producției vegetale la SC LIA AGROCIP SRL

SRL,
Neamt,Brăila
Sat Botești, Com.
Girov, Sat Traian,
Com. Zănesti,
jud.Neamț, Sat
Frecatei,
Com. Frecatei,
jud. Brăila

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi”
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ILIE I. VIOREL
Intreprindere
Instalarea tânărului fermier Ilie I. Viorel

Individuală, Com.

Măsura 112 - „Instalarea tinerilor

Berteștii de

fermieri", Sesiunea nr. 1/ 201

Jos,Sat Spiru
Haret
Instalarea tinerei Neacșu Elena-Mariana ca sef de
exploatație agricola in comuna Tichilești, județul
Brăila
Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala – PNDR

Înființare unitate de stocare cereale de către S.C.
JUSTORGANIC S.R.L, in comuna Siliștea, județul
Brăila

Neacșu Elena

Măsura 112 - „Instalarea tinerilor

Mariana

fermieri", Sesiunea nr. 1/ 2010

SC

MASURA 123 – Creșterea valorii

JUSTORGANIC

adăugate a produselor agricole si

SRL BRAILA

forestiere / Sesiunea nr. 1 /iunie
2010

SC ROMIVAC

MASURA 123 – Creșterea valorii

Înființare fabrica de procesare lapte cu o capacitate

2010 SRL

adăugate a produselor agricole si

de 10.000 l pe z i in comuna Siliștea județul Brăila

BRAILA

forestiere / Sesiunea nr. 1 /iunie
2010

SC FORSYTIA
COM SRL
Înființare siloz de stocare cereale

BRAILA
Comuna Tichilești
județul Brăila

MASURA 123 – Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole si
forestiere / Sesiunea nr. 1 /iunie
2010

337
SC AGRI DELTA
Complex agricol de procesarea si depozitarea
semințelor

SERV SRL
BRAILA
Loc Vădeni jud
Brăila

Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A LUI

MOLDOVEANU

MOLDOVEANU RADUCU, COMUNA CHISCANI,

RADUCU

JUDETUL BRĂILA

BRĂILA

FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A LUI BRATU
ION, COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRĂILA
DEZVOLTARE FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA
PÎRVU FLORIN COMUINA CHISCANI, JUDETUL
BRĂILA

MASURA 123 – Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole si
forestiere / Sesiunea nr. 1 /iunie
2010
Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă
Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

BRATU ION

agricole de semi-subzistenţă /
Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

PÎRVU FLORIN
BRĂILA

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă /
Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A PF

TUDORACHE

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

TUDORACHE GHEORGHITA DIN COMUNA

GHEORGHITA

agricole de semi-subzistenţă /

MARASU, JUDETUL BRĂILA

BRĂILA

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

COTET MARIAN

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

BRĂILA

agricole de semi-subzistenţă /

FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A LUI COTET
MARIAN DIN COMUNA GROPENI, JUD.BRĂILA

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

FERMA DE SEMISUBZISTENTA A PF CHIRILA

PF CHIRILA

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

IONICA, SAT VARSATURA, COMUNA CHISCANI,

IONICA

agricole de semi-subzistenţă /

338
JUDETUL BRĂILA

BRĂILA

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

FERMA DE SEMISUBZISTENTA A LUI STEJAR

STEJAR

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

GHEORGHE DIN SAT VARSATURA, COMUNA

GHEORGHE

agricole de semi-subzistenţă /

CHISCANI, JUDETUL BRĂILA

BRĂILA

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

DEZVOLTARE FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA
ZAFIU VALERICA DIN COMUNA FRECATEI,
JUDETUL BRĂILA
SPRIJIN PENTRU FERMA DE
SEMISUBZISTENTA MOVILEANU ION DIN
Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

ZAFIU
VALERICĂ
BRĂILA

MOVILEANU ION

LOCALITATEA CHISCANI, JUDETUL BRĂILA
FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A PFA PREFAC
CLEOPATRA, LOCALITATEA VARSATURA,
COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRĂILA
FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A PF
GHEORGHE SERBAN DIN COMUNA
TICHILESTI, JUDEȚUL BRĂILA

PREFAC
CLEOPATRA
Persoană fizică
Autorizată
GHEORGHE
SERBAN

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010
Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă /

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă /
Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010
Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă /
Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010
Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

MAZILU STAN

BRĂILA
DEZVOLTARE FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA

agricole de semi-subzistenţă /

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

FERMA DE SEMI-SUBZISTENTA A PF MAZILU
STAN, DIN COMUNA TICHILEȘTI, JUDETUL

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor

agricole de semi-subzistenţă /
Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010

RADU VIOREL

Măsura 141 - " Sprijinirea fermelor
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RADU VIOREL DIN COMUNA VADENI, JUDEȚUL

agricole de semi-subzistenţă /

BRĂILA

Sesiunea nr. 01/aprilie - mai 2010
SC ROMIVAC

Înființare ferma ecologica vaci de lapte cu unitate
de procesare

2010 SRL
BRĂILA
Localitatea
Siliștea

Adăpost pentru îngrășarea suinelor în localitatea
Berteștii de Jos, sat Berteștii de Sus, județul Brăila

SC NOUA
FERMA SRL
BRĂILA

Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

Adăpost pentru îngrășarea suinelor în localitatea
Berteștii de Jos sat Berteștii de Sus județul Brăila

SC FERMA
PORCILOR SRL
BRĂILA
SC CITRIOLLI

Construire si dotare sere de legume

SRL BRĂILA
Loc. Tichilești
județul Brăila

Construire sere

MĂSURA 121 –”Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
Animal, Sesiunea nr. 1/10 31.05.2010
MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
Animal, Sesiunea nr. 1/10 31.05.2010
MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
Animal, Sesiunea nr. 1/10 31.05.2010
MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
vegetal, Sesiunea mai 2010

SC YENIDUNYA

MĂSURA 121 "Modernizarea

SRL BRAILA

exploataţiilor agricole". Sector

Loc. Tichilești

vegetal, Sesiunea mai 2010

340
județul Brăila
Construire sera cu încălzire din surse regenerabile

SC AGRO SERE

in comuna Siliștea județul Brăila

BRĂILA SRL

MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
vegetal, Sesiunea mai 2010

NICA N.
NICOLAE
Modernizare ferma vegetala I.I. Nica Nicolae, sat
Albina, comuna Tichilești, județul Brăila

Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

Înființare plantație de pomi fructiferi si a unei
plantații viticole+construcții anexe ale exploatației
agricole
Modernizarea fermei vegetale aparținând S.C.
FERMANDY COM S.R.L., comuna Siliștea, județul
Brăila

Achiziții de utilaje agricole pentru
modernizarea SC MISANA COM SRL

Intreprindere
Individuala
Brăila, Com.
Tichilești, Sat
Albina
SC MIHAPPLE
SRL BRAILA,
Judetul Brăila
Comuna Vădeni
S.C. FERMANDY
COM S.R.L.
Brăila, Com.
Siliștea,Sat
Siliștea
SC MISANA
COM SRL Brăila
Sat Vădeni,Com.
Vădeni,Jud.
Brăila

MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
vegetal, Sesiunea mai 2010

MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
vegetal, Sesiunea mai 2010
MĂSURA 121 "Modernizarea
exploataţiilor agricole". Sector
vegetal, Sesiunea mai 2010
Măsura 121"Modernizarea
exploataţiilor agricole", Sesiunea
nr.4/noiembrie-decembrie 2008

341
Modernizare exploatație agricola la SC
CENTURION TRANS SRL din localitatea
Siliștea, județul Brăila

SC CENTURION
TRANS SRL
SC AGROPET

Modernizarea parcului de mașini agricole si

SRL Brăila, Sat

extindere căpșunerie

Chiscani, Com.
Chiscani

Măsura 121"Modernizarea
exploataţiilor agricole", Sesiunea
nr.4/noiembrie-decembrie 2008
Măsura 121"Modernizarea
exploataţiilor agricole", Sesiunea
nr.4/ nov-dec. 2008

SC NELTIC

Măsura 121"Modernizarea

AGRO

exploataţiilor agricole", Sesiunea

SRL Brăila

nr.4/nov-dec. 2008

SC TRUST SUIN

Măsura 121"Modernizarea

PROD SRL

exploataţiilor agricole", Sesiunea

BRĂILA

nr.4/nov-dec. 2008

Modernizare ferma prin achiziție de mașini

PFA Sandu Sorin

Măsura 121"Modernizarea

agricole in comuna Tichilești,Judetul Brăila

Brăila

exploataţiilor agricole", Sesiunea

Modernizare ferma vegetala prin achiziția de utilaje
agricole în comuna Stăncuța, județul Brăila
Programul National
pentru Dezvoltare

Construire adăpost suine in comuna Vădeni

Rurala - PNDR

Județul Brăila

nr.4/nov-dec. 2008

Construire siloz cu o capacitate de 40000 tone in

SC AGRICOST

comuna Mărașu, județul Brăila

SRL BRAILA

Măsura 123 "Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole si
forestiere", Sesiunea nr.7/novdec.2008
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Măsura 123 "Creșterea valorii
Modernizare fabricații produse lactate la S.C RISK

S.C RISK COM

adăugate a produselor agricole si

COM S.R.L municipiul Brăila, județul Brăila

S.R.L

forestiere", Sesiunea nr.7/nov-dec.
2008

Secție tranșare ambalare si modernizare centrala
frigorifica, Localitatea Vădeni județul Brăila

SC GALCO SA
BUZĂU

Măsura 123 "Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole si
forestiere", Sesiunea nr.7/nov-dec.
2008

Programul National
pentru Dezvoltare

SC BRIO

Măsura 123 "Creșterea valorii

Modernizare depozit cereale la SC BRIO

COMPANY SRL

adăugate a produselor agricole si

COMPANY SRL Brăila,Jud. Brăila

Braila

forestiere", Sesiunea nr.7/nov-dec.

Mun. Brăila, Jud.
Brăila

2008

SC OREZUL

Măsura 123 "Creșterea valorii

LATINU SRL

adăugate a produselor agricole si

BRAILA

forestiere", Sesiunea nr.7/nov-dec.

Rurala – PNDR
Centru procesare primara orez in
comuna Măxineni județul Brăila

2008
Modernizare spatii de depozitare cu sistem de

S.C AGRITOP

Măsura 123 "Creșterea valorii

păstrare in atmosfera controlata si frig a cartofilor,

S.R.L Brăila,

adăugate a produselor agricole si

cepei si rădăcinoaselor

municipiul Brăila

forestiere", Sesiunea nr.7/nov-dec.
2008

343
SC OLIMPYADE
Amenajare ponton pentru servicii turistice

DANUBE TOUR
SRL BRAILA
Loc. Berteștii de
Jos județul Brăila
SC GLUBEDEX

Investiție noua fabrica de pâine patiserie si
cofetărie SC GLUBEDEX SA Galati

forestiere", Schema de ajutor de

Vădeni

stat XS 13 / 2008, Sesiunea nr: 4 /

județul Brăila

aug. 2008

pentru Dezvoltare

utilaje, comuna Siliștea, jud. Brăila

S.R.L

CORNEL localitatea Vădeni, județul Brăila

Măsura 123 "Creșterea valorii

Localitatea

S.C FARMDAY

Modernizare ferma legumicola AF IONITA

2 / noiembrie - decembrie 2008

adăugate a produselor agricole si

Modernizare ferma zootehnica prin achiziție de

Înființare plantație pomi fructiferi

activităților turistice", Sesiunea nr:

SA BRAILA

Programul National
Rurala - PNDR

Măsura 313 "Încurajarea

Măsura 121 "Modernizarea
exploatațiilor agricole", Sesiunea
nr. 3/ mai 2008

PF IVAN

Măsura 121 "Modernizarea

EDUARD Brăila

exploatațiilor agricole", Sesiunea

Comuna Vădeni

nr. 3/ mai 2008

AF IONITA

Măsura 121 "Modernizarea

CORNEL Brăila

exploatațiilor agricole", Sesiunea

Vădeni

nr: 2/ aprilie 2008

Achiziții de mașini si utilaje agricole pentru

SC DAVEX

modernizarea fermei vegetale Tichilești, jud. Brăila

AGRO SRL

Măsura 121 "Modernizarea
exploatațiilor agricole", Sesiunea
nr: 2/ aprilie 2008

344
Programul National
pentru Dezvoltare
Rurala - PNDR

Modernizare ferma agricola S.C AGROCONSERV
S.R.L situata in comuna Vădeni, jud. Brăila

”Perfecționare, Informare, Consultanta”

PHARE

Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila

AGROCONSERV

exploatațiilor agricole", Sesiunea

SRL

nr: 2/ aprilie 2008

Asociaţia "Centrul
Phare 2005 – Promovarea învățării
de Informare şi
Documentare
pe parcursul întregii vieți pentru
pentru Integrare
calificarea si recalificarea forței de
Europeană şi
munca
Dezvoltare
Durabilă" Brăila
Consiliul
Phare 2004 - Programul de
Județean Brăila
Consiliul

reabilitarea infrastructurii afectate din judeţul Brăila

Județean Brăila

si Administrativ ale Spitalului Sfântul Pantelimon
Brăila

EUROPEANA

Măsura 121 "Modernizarea

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2005 prin

Reabilitarea si modernizarea Pavilioanelor Central

COMISIA

SC

”Centrul Europe Direct" Brăila

coeziune economica si sociala
Phare 2005/017 - „Măsuri
împotriva dezastrelor provocate de
inundaţii”

Consiliul

Phare 2001- schema de finanțare

Județean Brăila

pentru mica infrastructura

Asociaţia "Centrul
de Informare şi
Documentare
pentru Integrare
Europeană şi
Dezvoltare
Durabilă" Brăila

Programul "Selectarea structurilor
gazdă pentru Centrele de
Informare din Reţeaua Europe
Direct".

