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1. Contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare 

Locală 

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor 

structurale și de coeziune pentru perioada 2015 - 2020. În procesul de elaborare a documentului 

se va ține cont atât de prevederile documentelor propuse la nivel european, cât și de specificul 

local al comunei Braniștea.  

Consultantul s-a asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de planificare 

locală care să asigure coerența politicilor de dezvoltare.  

Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene pentru 

perioada 2014-2020, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de Dezvoltare Locală (scurt 

rezumat prezentat mai jos):  

Strategia de Dezvoltare Locală conține următoarele elemente:  

 Definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei;  

 O analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor 

tari, slabe, oportunități și amenințări;  

 O descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și inovator 

al strategiei și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și 

rezultate. Strategia trebuie să fie coerentă cu programe relevante.  

Principiile de punere în aplicare specifică, de asemenea, utilizarea principiului parteneriatului în 

planificarea strategiei de dezvoltare locală. Principiile sunt explicate după cum urmează: 

a. Strategia de Dezvoltare Locală este fundamentul pentru dezvoltare. 

Strategia de Dezvoltare Locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei de 

funcționare a parteneriatului public-privat. Strategia de Dezvoltare Locală are ca scop o mai bună 

utilizare a resurselor, integrarea activităților locale, bazându-se pe identități comune şi o viziune 

comună pentru zonă. Aceasta poate include de asemenea, proiecte bazate pe nevoile actorilor 

locali. Strategia de Dezvoltare Locală este elaborată cu participarea partenerilor locali, 

reprezentând instituții publice, mediul de afaceri local şi sectorul civil. 

b. Strategia de Dezvoltare Locală este pregătită printr-un parteneriat public-privat la nivel 

local. 

Membrii parteneriatului public-privat se pun de acord şi conlucrează pentru a defini obiectivele de 

dezvoltare locală şi mijloacele pentru a le atinge. 

c. Pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locală presupune o abordare de jos în sus. 
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Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este ancorată în nevoile de 

Dezvoltare Locală şi resursele locale, așa cum sunt percepute de către actorii locali şi membrii 

parteneriatului. 

d. Abordarea multi-sectorială se aplică la proiectarea şi punerea în aplicare a Strategiei 

de Dezvoltare Locală. 

Procesul de planificare şi implementare a dezvoltării locale se bazează pe interacțiunea dintre 

actori şi proiecte, din diferite sectoare ale economiei locale. 

Un amplu proces de consultare cu actorii locali şi părţile implicate în procesul de 

planificare/implementare, este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală, astfel se asigură că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de dezvoltare ale 

comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este o parte esențială a planificării şi în 

acest sens, este important ca actorii locali şi grupurile interesate să fie implicate în proces. 

Pentru a realiza acest lucru, procesul de planificare va asigura accesul continuu la informații 

pentru actorii locali. Facilitatorii şi factorii responsabili pentru administrarea procesului de 

planificare (beneficiarul) au întreprins următoarele acțiuni: 

 Consultarea comunității locale în toate etapele-cheie în elaborarea strategiei; 

 Încurajarea cooperării între partenerii locali; 

 Depunerea de eforturi pentru a comunica în diferite etape în procesul de planificare; 

 Asigurarea transparenței tuturor proceselor legate de planificare prin diferite măsuri de 

publicitate locală. 

Procesul de planificare conduce la o Strategie de Dezvoltare Locală care este: 

 Legitimă în comunitățile locale- reflectă nevoile locale colectate în urma procesului de 

planificare în parteneriat, care urmează o construcție a obiectivelor de jos în sus; 

 Reflectă interesele diferitelor grupuri şi, prin urmare, asigură integrarea şi corelarea acestora 

în termeni de coerență şi complementaritate; 

 Reprezintă o bază bună pentru implementarea cu succes, ca urmare a procesului de consultări 

ample şi soluționare a potențialelor conflicte dintre grupurile locale interesate. 

1.1 Principii de dezvoltare locală 

În plus față de principiile enunțate, există o serie de principii care trebuie să fie respectate pe 

deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală precum și în elaborarea de 

măsuri. 
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 Sustenabilitatea 

Cu respectarea principiului durabilității, planificatorul Strategiei de Dezvoltare Locală poate 

asigura că proiectele implementate în baza măsurilor și obiectivelor Strategiei vor contribui la 

conservarea și dezvoltarea resurselor naturale și sociale locale, care oferă baza pentru economia 

locală pe termen lung. O viziune echilibrată de dezvoltare, ținând cont de comunitățile locale, a 

resurselor naturale și a resurselor economice la dispoziția acestora, este o condiție de 

durabilitate. 

 Egalitatea de șanse 

Integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul social al durabilității. În plus față de 

interzicerea discriminării negative, oferind șanse egale, se pot genera oportunități de dezvoltare 

sporite pentru grupurile dezavantajate sau minoritare. 

 Integrarea 

Integrarea este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de planificare a 

dezvoltării locale. Conceptul implică faptul că Strategia de Dezvoltare Locală, nu este un 

document strategic care să reflecte nevoile unei game limitate de grupuri de părți interesate (de 

exemplu: doar fermierii locali și întreprinderile de prelucrare a alimentelor), ci dimpotrivă, este o 

strategie de dezvoltare care acoperă un set complet de obiective de dezvoltare, astfel cum sunt 

definite de o gamă largă de actori locali interesați. Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Locală 

nu este un document strategic sectorial, ci integrează nevoile diferitelor sectoare. Integrarea 

înseamnă de asemenea, că diferite, aparent divergente, priorități și obiective de dezvoltare, sunt 

toate legate de dezvoltarea locală a comunității. 

 Inovarea 

Inovarea este un element esențial și logic al planificării de jos în sus, în care un plan de dezvoltare 

locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții și dezbateri între actorii locali. Inovația este 

astfel o condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare, care sunt adaptate la nevoile actorilor 

locali. 

 Publicitatea 

Măsurile de publicitate, transparență în luare a deciziilor și consultări, asigură participarea 

actorilor locali în procesul de elaborare și a faptului că Strategia de Dezvoltare Locală va fi un 

document care reprezintă și reflectă prioritățile de dezvoltare a actorilor locali. 
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 Legitimitatea 

Legitimitatea este strâns legată de conceptul de transparența și publicitate. Doar un proces 

transparent și deschis poate duce la o strategie de dezvoltare care este împărtășită de către 

comunitățile locale și care oferă o bază complet legitimă pentru punerea sa în aplicare. 

 Control, monitorizare şi evaluare 

În cele din urmă, este esențial ca Beneficiarul să posede mecanisme adecvate pentru 

monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Acesta poate lua 

forma unor întâlniri periodice cu implicarea părților interesate pentru a evalua punerea în aplicare 

a strategiei și poate face, de asemenea, analiza datelor colectate cu privire la proiectele 

implementate și compararea lor cu obiectivele și țintele cuantificate. 

 Etape principale în planificarea strategiei 

Procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost împărțit în două componente 

cheie: 

 Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală; 

 Planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Figura de mai jos prezintă aceste două componente cheie, piesele lor şi relațiile logice: 
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Etapa 1 a planificării Strategiei de Dezvoltare Locală cuprinde informații relevante pentru 

domeniul acoperit de dezvoltarea locală. Datele utilizate în elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală au fost colectate și clasificate sistemic.  

O analiză SWOT este instrumentul pentru o astfel de clasificare și rezultatele sale pot furniza 

informații bune pentru Etapa 2 în care este stabilită situația de referință pentru elaborarea 

documentului de planificare. Nevoile actorilor locali au fost colectate printr-un proces care 

încurajează potențialii beneficiari să participe și să exprime nevoile lor de dezvoltare. 

Etapa 2 cuprinde descrierea situației şi analiza nevoilor bazate pe datele primite şi pe  input-urile 

culese de la potențialii beneficiari. 

Etapa 3 include dezvoltarea strategiei, inclusiv viziune, teme prioritare, obiectivele şi măsurile 

detaliate. În ceea ce privește măsurile, trebuie remarcat că acestea pot fi dezvoltate în două 

moduri: 

 Derivat prin ierarhia de viziune-teme-obiective în cursul consultărilor publice; 

 Derivat din ideile de proiecte colectate de la părţile interesate locale şi integrate în structura 

de viziune-teme-obiective. 

Etapa 4 planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală se va concentra pe 

capacitățile, resursele, metodele şi normele necesare pentru realizarea cu succes a obiectivelor 

şi măsurilor descrise. Anumite pârți ale acestei componente pot fi dezvoltate simultan cu procesul 

de planificare. 

1.2 Principii de lucru 

În ceea ce privește elaborarea unei amenajări vor trebui să fie luate în considerare principiile 

următoare, care vizează o dezvoltate durabilă și echilibrată din punct de vedere regional: 

 Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate 

și de îmbunătățire a competitivității 

 Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcțiunile urbane și de îmbunătățirea relațiilor 

dintre orașe și sate  

Deciziile și investițiile cu efecte teritoriale se orientează prin raportare la un model de dezvoltare 

policentrică, atât la nivel european, cât și la nivel regional și național. 

Sistemele și funcțiunile urbane, inclusiv centrele urbane de mărime mică și mijlocie din regiunile 

rurale, trebuie să fie dezvoltate în așa fel încât accesul regiunilor rurale la funcțiunile urbane să 
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fie înlesnite. Parteneriatele oraș-sat au de jucat un rol din ce în ce mai important, mai ales în 

domeniul unei structuri echilibrate a armăturii urbane, al dezvoltării rețelelor de transporturi 

publice, al revitalizării și diversificării economiei zonelor rurale, al creșterii productivității 

infrastructurilor, al dezvoltării spațiilor de agrement pentru populațiile urbane, al protecției și 

valorificării patrimoniului natural și cultural.  

Condițiile pentru un parteneriat oraș-sat eficient rezidă într-o bună colaborare între colectivitățile 

teritoriale, pe picior de egalitate. 

 Promovarea unor condiții de accesibilitate mai echilibrate 

O politică de amenajare mai echilibrată din punct de vedere regional trebuie să asigure o mai 

bună interconexiune a orașelor mici și mijlocii, ca și a spațiilor rurale și a regiunilor insulare, la 

principalele axe și centre de transport (căi ferate, autostrăzi, porturi, aeroporturi, centre inter 

modale) și eliminarea carențelor în materie de legături intra-regionale. Accesibilitatea regională 

trebuie să fie ridicată prin eliminarea verigilor lipsă interregionale. 

 Facilitarea accesului la informație şi cunoaștere 

Apariția societății informaționale este astăzi fenomenul cel mai semnificativ al remodelării 

societății globale și a structurilor sale teritoriale. O atenție deosebită trebuie acordată tuturor 

regiunilor pentru ca accesul la informație să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de altă natură. 

Ar trebui realizate îmbunătățiri ale rețelelor de telecomunicații, iar tarifele nu ar trebui să fie 

prohibitive. 

 Reducerea degradării mediului 

Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficientă a politicilor sectoriale sau din 

deciziile locale, trebuie să fie anticipate și contracarate. Din această perspectivă, politica de 

amenajare trebuie să acorde o atenție deosebită practicilor agricole și silvicole mai puțin 

distrugătoare, promovării sistemelor de transport și de energie care să favorizeze mai mult mediul 

ambiental, regenerarea zonelor urbane degradate și reabilitarea acestora, regenerarea mediului 

din zonele afectate de activități industriale poluante și de vechile zone militare, că și controlului 

suburbanizării. 

 Valorificarea şi protecția resurselor şi a patrimoniului natural 

Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar și la atractivitatea 

regiunilor, la valoarea lor recreativă și la calitatea generală a vieții. Acestea trebuie, în consecință, 

să fie protejate și valorificate (Convenția privind Conservarea Vieții Sălbatice și a Mediului Natural 

al Europei, 1979). Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de apă trebuie să includă 
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protecția apelor de suprafață și a apelor subterane, controlul activităților agricole în materie de 

fertilizare și irigare, tratamentul apelor uzate, etc. Alimentarea cu apă a unei regiuni îndepărtate 

ar trebui să fie avută în vedere doar atunci când resursele locale sunt insuficiente sau 

inexploatabile și când posibilitățile locale de păstrare a apei au fost epuizate. 

 Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare 

Valorificarea patrimoniului cultural, care crește atractivitatea regională și locală pentru investitori, 

turism și populație, este un factor important de dezvoltare economică și contribuie astfel în mod 

semnificativ la întărirea identității regionale. Amenajarea teritoriului va trebui să contribuie la o 

gestionare integrată a patrimoniului cultural, înțeleasă ca un proces evolutiv care protejează și 

conservă patrimoniul, luând în considerare nevoile societății moderne. 

 Dezvoltarea resurselor energetice în menținerea securității 

Amenajarea teritoriului susține promovarea resurselor de energie regenerabilă ca sisteme 

coerente în teritoriu și respectuoase cu mediul, cât și completarea rețelelor de transport a 

energiei. 

 Promovarea unui turism de calitate şi durabil 

Amenajarea teritoriului trebuie să aibă în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare care decurg din 

turism, mai ales în cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui promovate cu prioritate, forme de 

turism de calitate și durabile. În acest context, un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare 

teritorială și urbană.  

O cunoaștere aprofundată a ecosistemelor și locurilor cu potențial turistic este în general 

necesară, la fel ca și utilizarea unor noi instrumente și proceduri de ghidaj și control public 

(verificarea compatibilității teritoriale). 

 Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale 

Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele de pământ, uraganele, inundațiile, avalanșele, 

alunecările de teren, etc., sunt cauza, în fiecare an în Europa, a unor pagube considerabile cu 

consecințe grave pentru viața și sănătatea persoanelor, pentru economie, pentru structurile 

urbane și pentru peisaje. Ar trebui luate măsuri preventive în cadrul amenajării teritoriului cu 

scopul de a limita amploarea pagubelor și a face armătura urbană mai puțin vulnerabilă. 

Asemenea măsuri privesc, de exemplu, destinația terenurilor și a construcțiilor. 

 

Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe trei principii majore ce o caracterizează: 
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 Preocuparea pentru echitate şi corectitudine între țări, regiuni şi generații; 

 Viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării; 

 Gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 

Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile, într-o viziune globală, reliefează interdependențele 

complexe și dinamice dintre economie, ecologie și social-uman.  

Specificul lor constă din diferențierea punctelor de vedere prin care este abordată durabilitatea și 

anume: 

Tabelul 1. Abordarea dezvoltării durabile – puncte de vedere 

Economic Bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului (fizic, 
natural, uman), dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman).  

Pe plan contabil, dezvoltarea durabilă constă în acumulările care trebuie să depășească 
consumurile, adică abordată sub aspectul eficienței economice. 

Ecologic Bazat pe susținerea sistemelor biologice naturale și antropizate, dezvoltarea durabilă 
este abordată sub forma unei populații în continuă creștere și a unui consum de resurse 
ce diminuează stocurile și potențialul de refacere, cu consecințe nedorite asupra 
echilibrului ecologic general.  

În tendința de a oferi cât mai multe oportunități generațiilor viitoare, se înscrie și 
conservarea biodiversității globale, indiferent de avantajele cunoscute în prezent pentru 
unele specii. 

Socio-
cultural 

Bazat pe menținerea stabilității sistemelor sociale, educaționale și culturale pentru 
determinarea echității intra și inter-generaționale, prin păstrarea diversității culturale și 
încurajarea pluralismului de idei, efect al unei educații permanente și care vizează 
amplificarea potențialului uman, îmbunătățirea acestuia cu noi valențe, asigurându-se 
astfel utilizarea mai eficientă a factorilor materiali ai producției. 

Moral și 
spiritual 

Durabilitatea este pusă în relație cu valorile etice ale comportamentului uman, ca factor 
de sporire a eficienței muncii sociale. 

Temporal Este abordată în sensul perfecționării și măsurării durabilității prin intermediul unui sistem 
de indicatori cu ajutorul cărora să se evidențieze mărimea proceselor de înlocuire și 
reînnoire în raport cu cele de depreciere, primele să depășească sau cel mult să fie 
egale, pe termen scurt, comparativ cu cealaltă parte a ecuației. 

 

În esență, diferitele definiții privitoare la durabilitate sunt abordate în viziunea reconcilierii dintre 

economie și mediul înconjurător, pe o nouă cale care să susțină progresul uman, nu numai în 

câteva locuri și pentru câțiva ani, ci pentru întreaga planetă și pentru un viitor îndelungat; ceea 

ce înseamnă și realizarea unui set de obiective economice și sociale care se referă la asigurarea: 

 creșterii economice cu luarea în considerare a conservării și protejării resurselor naturale; 

 cerințelor esențiale de muncă, hrană, energie, apă, locuințe și asistență medicală pentru 

oameni; 

 unei noi calități a proceselor de creștere economică; 

 creșterii controlate a populației; 



Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Branistea pentru perioada 2015 - 2020 

© Work Consult SRL Galati 12/99 

 

 conservării și sporirii rezervei de resurse; 

 restructurării tehnologice și menținerii sub control a posibilelor riscuri; 

 abordării integrate a protecției mediului înconjurător, creșterii economice și necesarului de 

energie. 

1.3 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Braniștea 

Inițiativa unui document de planificare strategic la nivelul comunei, a pornit din necesitatea 

abordării procesului de dezvoltare durabilă la nivel local, într-un mod concentrat, cuprinzând viața 

socio-economică, cultural-educațională și infrastructura, cu respectarea principiilor de 

transparență și dezbaterile publice ale politicilor locale. 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei se vrea a se constitui într-un document care să dea  

coerență politicilor locale. Astfel, se încearcă o trecere în revistă a prolemelor la nivel local și 

propunerea de soluții care să reducă acțiunea acestora asupra vieții locale și să o 

îmbunătățească. 

Demersul metodologic în elaborarea documentului programatic, presupune analiza domeniilor 

identificate ca domenii majore de studiu: 

 Infrastructură 

 Economie 

 Mediu 

 Educație și cultură 

 Guvernare locală 

 Social 

Propune politici publice și proiecte cu identificarea surselor de finanțare necesare realizării 

acestora.  

In acest mod, Comuna Braniștea va putea să construiască pe punctele tari, să elimine punctele 

slabe, să își exploateze oportunitățile şi să înlăture amenințările. De asemenea, se are în vedere 

participarea comunității locale în procesul de elaborare a documentului, pentru ca în final, 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Braniștea să fie însușită ca document de guvernare 

locală. 
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2. Descrierea zonei 

2.1 Prezentarea generală a Regiunii Sud-Est 

Regiunea Sud-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelalte regiuni 

de dezvoltare, nu are puteri administrative, funcțiile sale principale fiind coordonarea proiectelor 

de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeană. Județele care fac parte 

din această regiune de dezvoltare sunt: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea. Sediul 

Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est se află în Municipiul Brăila. 

Situată în partea de sud-est a României, acoperind 35.762 km² sau 15% din suprafața totală a 

țării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale României. 

Regiunea Sud-Est cuprinde aproape toate formele de relief: Lunca Dunării, Câmpia Bărăganului, 

Podișul Dobrogei cu Munții Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde o parte a 

Carpaților și Subcarpaților de Curbură. Totodată regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, 

cuprinde Delta Dunării și este mărginită la est de întreg litoralul românesc al Mării Negre.  

Fig. 2. Localizarea Regiunii Sud-Est a României 

 

Regiunea Sud-Est a României se învecinează:  

 La Nord cu regiunea Nord-Est; 

 La Vest cu regiunea Centru; 

 La Sud-Vest cu regiunea Sud-Muntenia și cu regiunea București-Ilfov; 

 La Sud cu Bulgaria; 

 La Est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul Mării Negre.  
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Comuna Braniștea se află în județul Galați, parte a regiunii de dezvoltare Sud-Est. 

2.2 Zone specifice ale regiunii 

Zona Câmpiei Bărăganului, în care se includ suprafețe din județele Buzău, Brăila și Vrancea, este 

caracterizată din punct de vedere fizico-geografic de o seismicitate foarte ridicată, precipitații 

reduse, risc de inundații, potențial forestier scăzut. 

Dobrogea de Nord acoperită în exclusivitate de județul Tulcea este o zonă specială datorită, în 

primul rând condițiilor fizico-geografice și anume Delta Dunării- declarată în 1990 rezervație a 

mediului înconjurător, ecologică și a păsărilor fiind sub protecția UNESCO- și Parcul Național 

Munții Măcinului pentru conservarea speciilor rare, de floră și faună specifice intersecției arealelor 

mediteranean, balcanic și caucazian. 

Rezervația Biosferei cuprinde 5.800 km2, reprezentând 53% din suprafața județului de 8.498,8 

km2, iar Parcul Național se întinde pe o suprafață de 11.321 ha, reprezentând singura arie 

protejată din România unde pădurile de stepă sud-mediteraneene și balcanice sunt prezente 

împreună și se află într-o stare bună de conservare. 

Caracteristicile demografice arată că densitatea populației în acest spațiu este foarte redusă și 

se înregistrează un declin demografic accentuat. Activitățile economice preponderente s-au axat 

pe exploatarea de resurselor naturale, turism și activități tradiționale în concordanță cu principiile 

dezvoltării durabile. 

În Dobrogea de Sud-Est, din punct de vedere demografic, predomină comunele cu talie medie și 

mare, densitatea populației în zona rurală fiind ridicată. Se înregistrează o stabilitate demografică 

și chiar o ușoară creștere. Aspectul economic este caracterizat printr-un grad foarte mare de 

atractivitate turistică, prin dimensiuni relativ mari ale exploatațiilor agricole individuale, pondere 

ridicată a terenului arabil din trotatul agricol, posibilități de cooperare cu centrele urbane, forță de 

muncă calificată și prin pondere ridicată a activităților non-agricole. 

Dobrogea Centrală și de Sud-Vest prezintă precipitații reduse. În acest spațiu există rezervații și 

monumente ale naturii, precum și resurse complexe. Densitatea populației este redusă și 

predomină comunele care înregistrează un declin accentuat al populației. 

Zona Subcarpaților de Curbură cuprinde arii din județele Vrancea și Buzău, este o zona cu 

seismicitate ridicată, zonă montană reprezentând circa 50% din suprafață. Se înregistrează 

frecvent alunecări de teren. 

Ca elemente fizico-geografice pot fi menționate numeroasele rezervații și monumente ale naturii 

precum și complexitatea mare de resurse ale naturii. Din punct de vedere demografic, se 
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înregistrează un declin datorat îmbătrânirii populației și a tendinței continue de scădere a 

numărului de locuitori. 

Zona Moldovei de Sud cuprinde părți din județele Galați și Vrancea, se caracterizează prin 

alunecări de teren frecvente, risc de inundații și seismicitate ridicată. 

Procentul de alimentare cu apă a populației în sistem centralizat este redus. Accesul direct la 

rețeaua majoră rutieră și feroviară  este dificilă în majoritatea comunelor. 

2.3 Prezentarea generală a județului Galati 

În ceea ce privește localizarea județului Galați pe teritoriul României, se poate spune că aceasta 

beneficiază de o poziție strategică la granița de Sud-Est a țării. Acest lucru oferă județului multiple 

posibilități de colaborare cu Sudul Republicii Moldova și cu Ucraina. Galați   s-a constituit ca o 

poartă de legătură între Europa de Est și teritoriul Uniunii Europene. Mai mult, o cooperare în 

domeniu vamal și al controlului frontierelor poate fi benefic, alături de definirea și adoptarea unor 

măsuri comune pentru combaterea criminalității la frontiere. 

 

 

Fig. 3. Poziția geografică a județului Galați 
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Vecinătatea județului Galați cu județele Vaslui, Vrancea, Brăila și Tulcea constituie o oportunitate 

pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste județe pe toate planurile: economic, social, cultural 

sau de mediu. Poate fi menționat în acest context, realizarea unui proiect de anvergura agro-

alimentar, ce transformă orașul Tecuci într-un centru important de dezvoltare a industriei 

alimentare prin depozitarea și apoi transportul produselor alimentare la nivelul întregii regiuni de 

dezvoltare. Distanța față de capitală este de 240 km pe șosea (conform informațiilor oferite de 

Harta rutieră a României). 

Municipiul poate dezvolta relații comerciale internaționale grație localizării la aproximativ 11 km 

față de punctul vamal Giurgiulești, la 59 km de cel de la Oancea, care fac legătura cu Republica 

Moldova și la 90 km de punctul vamal Ismail, care face legătura cu Ucraina. 

Tabelul 2. Distanțe rutiere față de Județul Galați 

Reperul Km 

Constanța 191 

Iași 242 

București 257 

Punctul vamal Galați (RO)- Giurgiulești (RM)- rutier, feroviar, portuar 11 

Punctul vamal Oancea (RO)- Cahul (RM)- rutier 59 

Punctul vamal Ismail, Tulcea- portuar 90 

Odessa 290 

Cahul 60 

Chișinău 233 

 

Județul Galați are o suprafață de 4.466,32 km2, valoare ce reprezintă 1,87% din suprafața 

României.  

Suprafața județului Galați este semnificativ mai mică față de majoritatea celorlalte județe. Acesta 

ocupă poziția 34 dintr-un total de 41 de județe ordonate descrescător după suprafața geografică 

ocupată. 

Prin poziția sa la exteriorul arcului carpatic, județul Galați ocupă zona de întrepătrundere a 

marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană și în partea central-

europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condițiile climatice, în învelișul vegetal și de soluri, cât 

și în structura geologică a reliefului.  

Aceasta din urmă oferă o priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310 m în Nord și 5-10 m 

la Sud. Regiunea în sine prezintă un relief tubular cu o fragmentare mai accentuată în Nord și 
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mai slabă în Sud, distingându-se, după altitudine, poziție și particularități de relief, cinci unități 

geomorfologice:  

 Podișul Covurluiului 

 Câmpia Tecuciului 

 Câmpia Covurluiului 

 Lunca Siretului Inferior 

 Lunca Prutului de Jos. 

Teritoriul județului Galați aparține în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică și 

centrală însumând mai bine de 90% din suprafață și se încadrează în ținutul cu climă de câmpie, 

iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ținutul cu climă de dealuri). În ambele 

ținuturi climatice, verile sunt foarte clade și uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole 

puternice, dar și de întreruperi frecvente provocate de advecții de aer cald și umed din sud și sud-

vest care determină intervale de încălzire și de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic 

general, luncile Siretului, Prutului și Dunării introduc în valorile și regimul principalelor elemente 

meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed și 

mai răcoros vara și mai umed și mai puțin rece iarna. 
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Fig. 4. Elemente de relief, vecinătate şi infrastructură ale județului Galați 

Circulația generală a atmosferei are ca trasături principale frecvența relativ mare a advecțiilor 

lente de aer temperat-oceanic din Vest și Nord-Vest (mai ales în semestrul cald); frecvența, de 

asemenea mare, a advecțiilor de aer temperat-continental din Nord-Est și Est (mai ales în 

anotimpul rece), precum și advecțiile mai puțin frecvente de aer arctic în Nord, de aer tropical 

maritim în Sud-Vest și Sud. 

 Organizarea administrativă a județului Galati 

Județul Galați are în compoziție un număr de 4 orașe, după cum urmează: Galați, Tecuci, Berești 

și Târgu-Bujor; primele două dintre acestea sunt și municipii. De asemenea, conform datelor 

oferite de Direcția Județeană de Statistică Galați, la nivelul județului sunt 61 de comune, totalizând 

180 de sate la nivelul acestora. 
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Fig. 5. Organizarea administrativ-teritorială a județului Galați 

 

Tabelul 3. Evoluția organizării administrativ-teritoriale a județului Galați 

Anii 
Numărul orașelor și 
municipiilor 

Numărul 
municipiilor 

Numărul 
comunelor 

Numărul satelor 

1990 4 2 56 180 

1995 4 2 56 180 

2000 4 2 56 180 

2001 4 2 56 180 

2003 4 2 56 180 
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2004 4 2 59 180 

2005 4 2 60 180 

2008 4 2 61 180 

2009 4 2 61 180 

2010 4 2 61 180 

2011 4 2 61 180 

2012 4 2 61 180 

2013 4 2 61 180 

 

Din punct de vedere al evoluției organizării administrativ-teritoriale, în județul Galați este constant 

numărul de sate din componență, situație asemănătoare și pentru orașe și pentru municipii. 

Singura variabilă o constituie numărul comunelor care are o variație în termeni relativi de 

aproximativ 10% pe parcursul a 20 de ani. 

 Populația județului Galati 

Transformările survenite în sistemul politic, în economie, în viața socială şi în mentalitatea 

oamenilor, au influențat semnificativ configurația demografică în ultimii ani.  

Schimbarea comportamentului cuplurilor, creșterea mortalității, precum şi migrarea externă au 

făcut ca populația stabilă a județului Galați să urmeze un trend descendent, scăzând în perioada 

2002-2011 cu 21.650 de persoane. Din evoluția datelor înregistrate în INSSE Galați, se poate 

observa o depreciere în termeni nominali la nivelul populației din zona urbană a județului Galați, 

în timp ce populația rurală păstrează o constantă.  

Dacă din anul 1990, populația totală a județului Galați a scăzut cu 45.253 de persoane, pentru 

mediul rural diferența este una pozitivă, populația rurală crescând cu 524 de persoane.  
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Tabelul 4. Evoluția populației județului Galați in perioada 1990 - 2011 

Anii 

Total 

(număr persoane) 

Urban 

(număr persoane) 

Rural 

(număr persoane) 

Loc/ km2 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 

1990 649.880 328.414 321.466 384.365 193.262 191.103 265.515 135.152 130.363 145,5 

1995 643.017 321.582 321.435 387.607 191.819 195.788 255.410 129.763 125.647 144,0 

2000 644.077 320.737 323.340 385.329 189.329 196.000 258.748 131.408 127.340 144,2 

2002 626.277 311.073 315.204 358.373 175.276 183.097 267.904 135.797 132.107 140,2 

2005 620.500 307.067 313.433 352.847 171.418 181.429 267.653 135.649 132.004 138,9 

2007 614.449 303.795 310.654 347.301 168.383 178.918 267.148 135.412 131.736 137,6 

2008 611.590 301.906 309.684 344.971 166.924 178.047 266.619 134.982 131.637 136,9 

2010 608.904 299.803 309.101 343.729 165.727 178.002 265.175 134.076 131.099 136,3 

2011 604.627 297.341 307.286 339.932 163.533 176.399 264.695 133.808 130.887 135,4 
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Fig. 6. Evoluția pe sexe a populației județului Galați in perioada 1990 - 2011 

 

Se observa scăderea mai accentuată a populației de sex masculin comparativ cu cea de sex 

feminin, în perioada analizată. 

Tabelul 5. Structurarea populației pe grupe de vârstă, la nivelul județului Galați 

Anii Total 
Grupe de vârstă 

0-14 ani 15-59 ani 60 ani şi peste 

1990 649.880 168.579 398.818 82.483 

1995 643.017 138.615 409.059 95.343 

2000 644.077 122.911 415.320 105.846 

2001 643.253 119.503 417.065 106.685 

2002 626.277 112.676 408.169 105.432 

2003 622.936 107.601 408.583 106.752 

2004 621.161 103.378 410.444 107.339 

2005 620.500 99.269 413.779 107.452 

2006 617.979 97.942 411.928 108.109 

2007 614.449 96.019 409.775 108.655 

2008 611.590 94.581 408.613 108.396 

2009 609.480 92.893 405.149 111.438 

2010 608.904 91.815 402.635 114.454 

2011 604.627 89.608 398.122 116.897 
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Fig. 7. Evoluția populației a județului Galați pe grupe de vârstă 

 

La o analiză a structurii populației pe grupe de vârstă se poate observa un procent accentuat de 

îmbătrânire a populației județului Galați. Dacă în anul 1990, populația cu vârsta cuprinsă între 0-

14 ani reprezenta 25,94% din totalul populației județului, în anul 2011 aceasta reprezintă doar 

14,82% din totalul populației județului. 

 Economia județului 

La nivelul județului Galați, performanța activității economice poate fi măsurată printr-o serie de 

indicatori, relativi la cifra de afaceri, înregistrată în diverse sectoare de activitate economică, 

precum și compararea veniturilor obținute.  

Astfel, la nivel județean, cifra de afaceri a unităților locale active din industrie, construcții, comerț 

şi alte servicii, pe activități ale economiei naționale, în anul 2013, se prezintă după cum urmează:  

Tabelul 6. Cifra de afaceri a unităților locale active, pe activități ale economiei naționale, în anul 2013 

Activităţi (secțiuni CAEN, Rev. 2) 

Cifra de afaceri 

(miliarde lei) 

(preturi curente) 

Total județ Galați 19.935 

Industrie extractivă 33 

Industrie prelucrătoare 7168 

Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică 408 

Distribuție apă ,salubritate ,gestionare deșeuri, activităţi de decontaminare 934 
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Construcții 1569 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul, întreținerea autovehiculelor 7491 

Transport, depozitare şi activităţi de poșta şi de curier 902 

Hoteluri şi restaurante 165 

Informații şi comunicații 247 

Tranzacții imobiliare şi activităţi de servicii prestate în special întreprinderilor 737 

Învățământ 11 

Sănătate şi asistență socială 57 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 213 

 

Din punct de vedere al dezvoltării, la nivelul județului Galați, o serie statistică relevantă este cea 

referitoare la câștigul salarial la nivel de activitate economică.  

Astfel, câștigul salarial nominal mediu net lunar, pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune CAEN, se prezintă după cum urmează: 

Tabelul 7. Câștigul salarial nominal mediu net lunar, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 
CAEN în perioada 2008-2013 

-lei/salariat -  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1219 1254 1269 1310 1351 1435 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 928 1045 1028 1059 1144 1154 

Industrie 1234 1291 1337 1419 1483 1559 

Industria extractivă 2480 2207 2094 2243 2452 2514 

Industria prelucrătoare 1171 1210 1248 1323 1405 1464 

Producția şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiționat 

1893 2206 2109 2171 2246 2310 

Distribuția apei, salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activităţi 
de decontaminare 

1171 1161 1221 1308 1281 1568 

Construcții 1048 1064 1076 1160 1154 1356 

Comerț cu ridicata şi amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

867 889 1005 1154 1105 1008 
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Transport şi depozitare 1409 1419 1532 1548 1552 1715 

Hoteluri şi restaurante 725 672 648 726 726 766 

Informații şi comunicații 1665 1687 1915 2040 1806 1954 

Intermedieri financiare şi 
asigurări 

2168 2052 2112 2315 2343 2261 

Tranzacții imobiliare 1039 1112 1235 1089 1156 1140 

Activităţi profesionale, științifice 
şi tehnice 

1964 1947 2277 2021 2088 2286 

Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de 
servicii suport 

816 808 829 866 928 990 

Administrație publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul 
public 

2278 2052 1865 1872 2074 2361 

Învățământ 1319 1490 1329 1210 1262 1473 

Sănătate şi asistentă socială 1326 1352 1189 1169 1304 1450 

Activităţi de spectacole, culturale 
şi recreative 

1131 1303 1193 983 1817 1533 

Alte activităţi ale economiei 
naționale 

621 618 527 558 622 744 

 

Tabelul 8. Ocuparea populației funcție de domenii de activitate 

                  -mii persoane - 

Județul Galați 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total economie 206,3 191,8 183,6 181,9 185,9 186,3 

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

58,9 59,6 59,3 60,3 61,7 58,7 

Industrie din care: 47,4 37,8 34,0 33 33,7 34,1 

Industrie extractivă 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Industrie prelucrătoare 40,2 30,8 27,4 26,9 27,6 28,3 

Producția şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiționat 

2,9 2,5 2,8 2,5 2,5 2,3 

Distribuția apei, salubritate , 
gestionarea deșeurilor, 
activităţi de contaminare 

3,7 3,9 3,3 3,1 3,1 3,0 

Construcții 18,4 16,1 15,6 15,6 15,7 16,0 

Comerț  cu ridicata si cu 
amănuntul; repararea 

25,0 23,2 23,3 23,2 23,8 24,4 
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autovehiculelor si 
motocicletelor 

Hoteluri şi restaurante 3,3 3,0 3,2 2,9 2,9 3,7 

Transport şi depozitare 11,1 10,3 9,3 9,2 9,3 8,7 

Informații şi comunicații 1,9 1,6 1,6 1,7 1,9 2,5 

Intermedieri financiare şi 
asigurări 

2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,7 

Tranzacții imobiliare 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 

Administrație publică şi 
apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 

5,2 5,3 4,3 4,2 4,0 4,1 

Învățământ 10,8 10,4 9,8 9,9 10,0 9,7 

Sănătate şi asistență socială 9,2 9,8 9,6 8,7 8,3 8,3 

Alte activităţi ale economiei 
naționale 

12,0 11,6 10,8 10,6 12,0 13,2 

 

Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei județului Galați, fiind 

totodată una din cele mai vechi activități economice ale populației. Condițiile naturale favorabile 

ale județului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care constituie o ramură 

importantă în economia județului participând semnificativ la realizarea produsului intern brut. 

Poziția natural-geografică a județului și condițiile climatice au permis ca succesiunea introducerii 

culturilor de câmp și a creșterii animalelor în practica agriculturii să se integreze și să se dezvolte 

intensiv. 

Cele mai importante caracteristici ale activităților agricole în județul Galați pot fi sintetizate în cele 

ce urmează: 

 Diversitatea producțiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a 

agriculturii județului Galați; 

 Exploatațiile agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistență și 

diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole; 

 Surplusurile de producție sunt mici; 

 Resursele umane reduse datorită migrației rural - urbană; 

 Procedura pentru comasarea terenurilor este destul de anevoioasă din cauza birocrației și 

conduce la fărâmițarea activităților antreprenoriale în domeniul agricol; 
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 Surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului, prin intermediul piețelor 

agroalimentare, fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producție pentru a 

rentabiliza exploatația agricolă; 

 Rentabilizarea activităților zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de 

prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unități industriale de capacitate mică și 

mijlocie. 

Caracterul preponderent cerealier al structurii de producție reprezintă un aspect negativ al 

agriculturii județene. Ponderea suprafețelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată, chiar 

dacă în unele zone acestea nu dispun de condiții agro-pedo-climatice favorabile pentru cultivare. 

Anual, producția de cereale are oscilații în funcție de condițiile climatice, dar este influențată și de 

resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înființarea culturilor. Cea mai 

importantă scădere este consemnată la porumb, unde producția a scăzut în ultimii patru ani, cu 

peste 85%. Deși județul Galați deține o mare suprafață de teren agricol, această resursă nu poate 

fi eficient valorificată, productivitatea fiind scăzută la toate tipurile de culturi, datorită influenței 

următorilor factori:  

 calitatea terenului (cu o diversitate pronunțată); 

 alternanța categoriilor de sol;  

 fragmentarea acestora în comparație cu ale unități de suprafață similare din țară; 

 forța de muncă îmbătrânită (mai mult de 28% din populația rurală are peste 60 ani);  

 migrarea tineretului către centrele urbane;  

 gradul mare de sărăcie a proprietarilor care întâmpină mari dificultăți în realizarea culturilor și 

creșterea animalelor;  

 lipsa capitalului pentru restructurarea și modernizarea agriculturii;  

 instabilitatea și eroziunea solului, numeroasele alunecări de teren. 

Sectorul privat în agricultură a luat naștere prin aplicarea Legii fondului funciar. Modul în care 

aplicarea Legii fondului funciar a fost gândită și pusă în aplicare, întârzierea cu care s-a realizat, 

au generat o serie de factori perturbatori, respectiv:  

 Fărâmițarea exploatațiilor agricole; 

 Necorelarea aplicării Legii fondului funciar cu apariția pieței funciare, aceasta apărând cu 

întârziere în anul 1998 (Legea 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor); 

 Lipsa mijloacelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor agricole; 

 Blocarea circuitului terenurilor agricole. 
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Tabelul 9. Situația fondului funciar după modul de folosință din perioada 1990-2013 

-Hectare - 

 

Anii 

Suprafața 
totală 

Suprafața 
agricolă 

din care, pe categorii de folosință: 

Arabilă Pășuni Fânețe Vii Livezi 

1990 446.632 358.959 290.564 42.663 548 22.877 2.307 

1995 446.632 358.806 290.630 43.564 597 21.801 2.214 

2000 446.632 358.754 292.229 43.580 598 20.368 1.979 

2001 446.632 358.745 292.220 43.580 598 20.368 1.979 

2002 446.632 358.658 292.967 43.797 598 19.384 1.912 

2003 446.632 358.657 293.065 43.829 598 19.255 1.910 

2004 446.632 358.660 293.343 43.675 656 19.270 1.716 

2005 446.632 358.645 293.285 43.672 656 19.316 1.716 

2006 446.632 358.588 293.237 43.663 656 19.316 1.716 

2007 446.632 358.546 293.195 43.663 656 19.316 1.716 

2008 446.632 358.500 293.149 43.663 656 19.316 1.716 

2009 446.632 358.465 293.114 43.663 656 19.316 1.716 

2010 446.632 358.394 293.043 43.663 656 19.316 1.716 

2011 446.632 358.300 292.949 43.663 656 19.316 1.716 

2012 446.632 358.238 292.887 43.663 656 19.316 1.716 

2013 446.632 358.209 292.858 43.663 656 19.316 1.716 

 

Suprafața agricolă a județului Galați, în anul 2007 era de 358,9 mii de hectare, ceea ce reprezintă 

80,37% din suprafața totală a județului. Pentru evidențierea acestui lucru a fost prezentată situația 

fondului funciar după modul de folosință din perioada 1990-2013. Se observă că suprafețele de 

teren arabil, pășunile și fânețele sunt în creștere, în timp ce suprafețele acoperite cu vii și livezi 

au scăzut considerabil în ultimii ani. 

Structura de organizare a producției agricole a județului Galați combină exploatații agricole mici, 

fără personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploatații agricole mari și foarte mari, 

de tip comercial, rezultate pe baza arendei sau concesionării terenului. Culturile care ocupă cea 

mai mare suprafață din terenul arabil sunt culturile de porumb, grâu și secară și de floarea-

soarelui. Structura culturilor agricole din județ a suferit modificări din cauza schimbării formei de 

proprietate de la începutul anilor ’90, dar și din cauza sărăciei populației care folosește porumbul 

în cantități mari, nemăcinat, ca furaj pentru animale și ajunge să fie de multe ori surplus. 

În plus, fermierii nu au șanse mari să opteze pentru o cultură mai profitabilă, cum ar fi sfecla de 

zahăr, datorită cotelor impuse de Uniunea Europeană. Creșterea animalelor în cadrul județului 
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reprezintă o ramură de bază a agriculturii, această activitate deținând un procent semnificativ din 

valoarea totală a producției agricole din județ, având la bază o îndelungată tradiție și o importanță 

economică deosebită. Acesta rezidă în principal din valorificarea superioară a resurselor vegetale 

și a unor subproduse rezultate de pe urma industrializării. 

Spre deosebire de sectorul vegetal, domeniul creșterii animalelor cunoaște o ușoară dezvoltare 

în ultimii patru ani, aspect vizibil în efectivele superioare de bovine, porcine, ovine, caprine și 

cabaline. 

În ceea ce privește fondul forestier de care dispune județul Galați, se observă că eforturile de 

conservare și exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafața împădurită menținându-

se constantă în ultima perioadă. 

Conform sursei MADR- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, populația rurală de 

la nivelul României, care se ocupă de activități non-agricole este de cca 31,7%. Din totalul 

întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în mediul rural, 56% activează în 

comerț, iar 3,5% în sfera serviciilor. Ponderea serviciilor în agricultură, reprezintă un procent infim, 

care variază între 1-2%. 

Meșteșugurile tradiționale reprezintă în zilele noastre o atracție turistică și un interes cultural în 

același timp. Produsele meșterilor populari au început să fie din ce în ce mai căutate, nu numai 

de turiștii străini; ele sunt achiziționate de instituții publice și firme pentru a fi folosite sub formă 

de cadouri la întâlnirile cu reprezentanții unor organizații din străinătate și sunt din ce în ce mai 

căutate de publicul larg. 

 Infrastructura de acces 

Infrastructura, incluzând starea drumurilor, aprovizionarea cu utilități, comunicațiile și serviciile, 

are un impact important asupra dezvoltării, în general și asupra stimulării investițiilor neagricole, 

în particular. Infrastructura are, de asemenea un impact imediat asupra accesului populației la 

serviciile de bază, incluzând învățământul și sănătatea. 

Județul Galați este un nod major de transport, care implică rețea rutieră, transportul pe apă și 

transportul feroviar. Localizarea geografică face din județul Galați un important nod regional de 

legătură între țările din regiunea de Vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica 

Moldova și Ucraina. 
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Tabelul 10. Situația rețelei de drumuri a județului Galați 

-km - 

Drumuri publice – total, din care: 1.558 

Modernizate 385 

Cu îmbrăcăminţi ușoare rutiere 631 

Din total drumuri publice:  

Drumuri naționale, din care: 314 

Modernizate 306 

Cu îmbrăcăminţi ușoare rutiere 8 

Drumuri județene şi comunale, din care: 1.244 

Modernizate 79 

Cu îmbrăcăminţi ușoare rutiere 623 

Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu 34,9 

 

La 31 decembrie 2013, rețeaua de drumuri a județului Galați măsura în total 1.558 km, dintre care 

24,71% erau modernizate. 

Poziția județului Galați îi oferă acestuia avantajele de punct central regional de transport și 

intersecție, dar în același timp, ridică și probleme suplimentare privind rețeaua de drumuri 

existentă. Principala provocare constă în nivelul de modernizare al drumurilor și efectuare la 

termen a reparațiilor necesare, în special în ceea ce privește rețeaua de drumuri urbane, 

capacitatea drumurilor și lipsa de spații de parcare. 

Traficul maritim și fluvial al județului Galați este derulat prin complexul portuar Galați și oferă 

numeroase oportunități pentru economia întregii zone. În structură, ponderea traficului maritim 

este superioară celei corespunzătoare traficului fluvial, ca număr de nave, însă inferioară, după 

tonajul mărfurilor transportate. 

Rețeaua de căi ferate se prezintă la un nivel comparabil cu media pe țară, în ceea ce privește 

dotarea tehnică și lungimea tronsoanelor, dar și condițiile geografice și de amplasament impun 

unele restricții de circulație. Județul este traversat de una din cele 8 magistrale feroviare care 

facilitează un acces direct și relativ rapid către Galați. 

 Infrastructura de utilități 

Localitățile din mediul urban dispun de rețea de alimentare cu apă potabilă, care deservește cea 

mai mare parte a populației. Mai mult, o serie de municipii și orașe au beneficiat de proiecte de 

reabilitare/ modernizare/ dezvoltare a rețelei de apă potabilă finanțate din programul de 

preaderare ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). 
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În mediul rural, situația este precară, întrucât numărul comunelor și satelor care dispun de rețea 

de alimentare cu apă potabilă este foarte redus, reprezentând 4-6% din totalul acestora. 

Resursele de apă din mediul rural și a sistemelor de salubritate publică au un impact direct și 

imediat asupra sănătății membrilor gospodăriei, în afară de efectul potențial exercitat asupra 

stimulării investițiilor neagricole. Aceste sisteme sunt insuficiente în zona rurală, serviciile 

asigurate și administrarea fiind de calitate slabă, iar finanțarea deficitară. 

Tabelul 11. Rețeaua de alimentare cu apă potabilă în anul 2012: 

Municipii şi orașe cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr)   4 

Comune cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr) 50 

Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile (km)  2.118,1 

din care: municipii şi orașe (km) 702,1 

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor – total (mii m3) 20.547 

din care: pentru uz casnic 15.891 
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3. Comuna Braniștea 

 

Comuna Braniștea este așezată în Lunca 

Siretului, la 18 km spre Nord de orașul Galați și la 

3 km spre Sud de râul Siret. În prezent comuna 

Braniștea are 4 sate componente: Braniștea, 

Vasile Alecsandri, Traian şi Lozova. Se 

învecinează cu următoarele: 

 la Est- comuna Șendreni;  

 la Vest- comuna Independența și o parte din 

comuna Slobozia Conachi;  

 la Sud- râul Siret și comuna Cotu Lung din 

județul Brăila; 

 la Nord- comunele Schela, Slobozia Conachi 

și Costache Negri. 

Teritoriul administrativ al comunei  Braniștea  este delimitat de coordonatele DN 25 Tecuci – 

Șendreni astfel: DN 25 intră pe teritoriul administrativ al comunei  Braniștea dinspre teritoriul 

administrativ al comunei Independența la Km 55+100 şi iese pe teritoriul administrativ al comunei 

Șendreni la  Km 62+610 stânga/dreapta; 

Sub aspectul căilor rutiere majore, județul Galați beneficiază, la limita sa nord – vestică de 

culoarul autostrăzii nord–sud Ucraina–Siret–Roman–Focșani–București Giurgiu, prin ramura sa 

de est Focșani–Albița–Republica Moldova, comuna  Braniștea  se sprijină pe DN 25, DJ 251 L, 

DJ 255A, DC 117. 

În privința rețelei feroviare, comuna are acces imediat la calea ferată Galați – Tecuci, prin 

intermediul haltei  V. Alecsandri şi a gării  Braniștea.  

Prin intermediul Drumului Național DN 25, se asigură legătura comunei cu nordul județului 

(municipiul Tecuci) şi sudul județului (municipiul Galați). Drumurile județene DJ 251 L, DJ 255 A 

(prin comunele Schela şi Slobozia Conachi) asigură legătura spre Nord - Est şi spre centrul 

județului Galați. 
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3.1 Istoria așezării 

Situată la Porțile de sud ale Moldovei, atestată de pe vremea lui Ștefan cel Mare (1499), comuna 

Braniștea se numără printre primele 25 de așezări rurale din Moldova în care s-au înființat scoli 

sătești, începând cu toamna anului 1858. 

Comuna Braniștea își trage numele de la cuvântul slav adoptat în limba română, de braniște - 

"loc oprit, rezervat pentru pășune". Comuna Braniștea e așezată în apropierea unor așezări 

străvechi în care s-a dezvoltat cultura de tipul Bârsești. Spre Est de comuna Braniștea a existat 

vechea așezare de la Șendreni, unde s-a descoperit altarul Roman cu inscripția conducătorului 

Lucius Iulius Iulianus, zis Rundacio și mai departe, la 10 Km, Castrul Roman de la Bărboși. 

S-a stabilit documentar că primul sat existent pe actualul teritoriu al comunei de azi, a fost satul 

Tăpești. Al doilea sat care a existat pe actualul teritoriu al comunei este Braniștea. El apare pentru 

prima oara ca "braniște domnească", ce a aparținut lui Petru Rareș. Primul hrisov de la 12 mai 

1546 (Huși) atestă că Petru Rareș o dăruiește Mitropoliei Romanului, împreună cu o jumătate din 

satul Tăpești. Braniștea, despre care se vorbește în acest document fusese înainte "loc pentru 

oi, Lozovița, ce a fost braniștea noastră din veac". Tot aici se descriu în mod amănunțit atât 

hotarele satului Tăpești, cât și hotarele Braniștei (Lozovița). În timpul lui Petru Rareș și după 

aceea, la Lozovița au început să se așeze oameni și cu timpul, pe această "braniște", a luat 

naștere un sat care a purtat același nume.  

Cel de-al treilea sat vechi, care a fost pe teritoriul de azi al comunei Braniștea, este satul Șerbești. 

3.2 Geografia comunei Braniștea 

Teritoriul pe care se află amplasată comuna Braniștea, se află în zona de câmpie a județului 

Galați, formată din Câmpia Covurluiului, situată între Prut, Siret şi Dunăre, ocupând partea sudică 

a acesteia.  

Câmpia Covurlui este formată din Câmpia Galațiului şi Câmpia Lozovei (pe teritoriul comunei 

Braniștea) acestea alcătuindu-se dintr-o asociere de câmpuri cu altitudine de 80-200 m, coborând 

în evantai de curburi şi platouri ce scad în altitudine spre sud.  

Caracteristica reliefului în această zonă, o constituie prezența unor interfluvii cu suprafețe plane 

şi văi (Văile Lozovei, Greaca şi Traian) consecvente, având cursurile pe direcția N-S şi versanți 

frământați şi expuși fenomenului de eroziune, ceea ce a provocat denivelări de cca. 60 - 70 m 

între interfluvii şi firul văilor. Caracterul friabil al depozitelor din constituția acestei regiuni 

favorizează dezvoltarea proceselor deluviale pe versanți. 

Câmpia Lozovei se caracterizează permanent printr-un pronunțat şi bine individualizat relief, cu 

dealurile Piscului Racoviță, Braniștea, Șerbănești, cu altitudini cuprinse între 60 - 70 m, care în 

partea sudică coboară sub o pantă de 5 - 10 grade spre Lunca Siretului. 
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Eroziunea pronunțată a zonei a facilitat apariția, printre aceste dealuri, a unor văi de eroziune în 

formă de „V” cu versanți foarte instabili, printre care se strecoară firele de apă enumerate mai sus 

şi care în drumul lor spre Siret au modelat terenul, astfel încât la ieșirea lor din dealuri spre luncă, 

prin eroziune şi depuneri au creat o terasă medie pe stânga şi dreapta pârâului Lozovei, mai 

pronunțată la confluența cu pârâul Bârladului.                     

Terasa înaltă este cea mai veche formațiune din zonă, având o lățime de aproximativ 7 km, şi o 

lungime de peste 30 km, întinzându-se până la colinele Tutovei. 

Terasa medie reprezintă produsul acțiunii de depunere a materialelor provenite din eroziunea 

terasei înalte şi se dezvoltă în dreptul localităților Vasile Alecsandri şi mai puțin dezvoltată pe 

versanții văilor ce traversează terasa înaltă. 

Lunca, cea mai tânără formațiune, este dezvoltată în lungul râului Siret fiind străbătută pe toată 

lungimea ei de pârâul Bârladel şi de pârâul Lozova, numai până la intrarea în localitatea Schela. 

 Caracteristici geotehnice 

Geomorfologic localitățile componente ale comunei Braniștea fac parte din Câmpia Galațiului, 

parte integrantă a Podișului Moldovenesc, străbătut în această zonă de râul Siret, pârâul Bârladel,  

văile Lozova, Greaca şi Traian cât şi de Balta Lozova. Practic comuna Braniștea este situată pe 

malul stâng al râului Siret, în interfluvii cu suprafețe plane şi a văilor Lozova, Greaca, Traian, 

pârâul Bârladel. 

Câmpul Lozovei se caracterizează printr-un pronunțat şi bine individualizat relief, ca dealurile 

Piscu lui Racoviță, Greaca, Braniștea, etc. cu altitudini cuprinse între 60 şi 70 m cu pante line 

spre lunca Siretului (spre sud). 

În relieful comunei Braniștea apar trei zone geomorfologice: 

 terasa înaltă 

 terasa medie 

 lunca 

Din punct de vedere geologic, fundamentul regiunii este de vârstă Pliocen, alcătuit din nisipuri 

fine – grosiere cu orizonturi grezoase şi argile marnoase. Formațiunile pliocene sunt acoperite de 

formațiuni mai noi cuaternare (Pleistocen superior - Levantin) – argile, argile nisipoase, nisipuri. 

Peste depozitele din Pleistocenul superior sunt așezate depozite loessoide, care acoperă câmpul 

înalt (terasa superioară). În valea Lozovei şi Bârlădelului, se întâlnesc aluviuni actuale ale luncilor, 

de vârstă Holocen superior, reprezentate de: nisipuri, pietrișuri, cu alternanțe de prafuri şi argile. 
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Din forajele existente în documentații de specialitate rezultă că stratificația terenului se prezintă 

astfel: 

 terasa înaltă:  (câmpia înaltă) depozitele aluvionare – eoliene.  

La partea superioară– apar depozite de loess (eoliene) cu grosimi de 35-40 m, fiind constituite 

din prafuri argiloase – nisipoase (loessoide), cu concrețiuni calcaroase şi intercalații mai 

argiloase, roșcate. 

Aceste pământuri  au indici de plasticitate cu valori ridicate Ip=25-35 şi o porozitate de n=45 - 50 

%, fiind uscate în suprafață. 

Tasarea suplimentară la umezire de im3 =5-10cm/m pentru primii 10-12m de terenuri loessoide, 

conduce  la concluzia că sunt pământuri sensibile la umezire grupa B, conform normativ P-7-

2000, privind proiectarea şi executarea lucrărilor pe pământuri sensibile la umezire. Sub acest 

strat de loess, apar pământuri aluvionare ca nisipuri grosiere – medii, cu capacitate portantă 

superioară stratului  de loess. 

 terasa medie: este mai puțin pronunțată decât terasa medie şi este mai dezvoltată la ieșirea 

pârâului Lozova în luncă, în satele Vasile Alecsandri şi Braniștea şi mai puțin dezvoltată pe  

firele văii Greaca şi în satul Traian.  

 lunca: are o dezvoltare mai mare fiind străbătută de pârâul Bârladel. Aici se întâlnesc straturi 

de nisip, uneori cu pietrișuri, intercalații de argile şi prafuri argiloase. 

În satele amintite mai sus,  strațele de loess au grosimi de 2,00-8,00 m, şi  sunt urmate de nisipuri 

şi argile. 

Acest loess are o tasare suplimentară la umezire de 3-7 cm/m, fiind categorisite în general, din 

grupa Ade pământuri sensibile la umezire (conform P-7-2000). 

 Condiții hidrogeologice 

Perimetrul studiat aparține bazinului hidrogeografic al râului Siret, care primește de pe partea 

stângă afluenți ca Lozova, şi Greaca, preluați de Bârlădel al cărui curs este aproximativ paralel 

cu Siretul. 

Din forajele de adâncime şi din fântâni rezultă că există un complex freatic al Luncii Siretului  

situat la adâncimi cuprinse între 2,00 - 7,00m, însă există şi un complex acvifer de adâncime în 

zonele înalte fiind interceptat la  adâncimi de 30 – 40 m față de cotele terenului. 
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 Condiții de fundare pentru construcții  

În zona de  luncă, unde se găsesc depozite aluvionare (nisipuri, uneori cu pietriș, argile, prafuri 

argiloase) fundarea clădirilor parter se poate face direct, la adâncimea impusă constructiv, 

luându-se în calcul o presiune redusă de Pconv. = 70 – 80 KPa. 

Pentru clădiri importante, P+1E – P+2E fundarea se va face  pe perne de balast de 1,00 m 

grosime minimă sub cota de fundare, cu o presiune convențională de Pconv. = 120 KPa la grupări 

fundamentale. Se va da atenție deosebită zonelor cu umidități ridicate şi cu posibilități de inundare 

pentru a se executa sau reface lucrări  de îndiguirii zona de terasă medie şi terasă înaltă se 

găsesc pământuri sensibile la umezire grupa A şi B conform normativ P-7-2000. 

La proiectarea, execuția şi exploatarea construcțiilor amplasate în aceste zone se vor respecta 

prevederile normativului P-7-2000, în scopul evitării degradării structurilor, datorită tasării 

terenului de fundare sensibil la umezire. 

Pentru clasa de construcții de ordinul III şi IV, cum sunt: construcții civile, depozite, magazii etc., 

unde nu există procese tehnologice umede, rețele purtătoare de apă (conducte de apă, canalizări, 

termice) şi care nu intră în incidența unor sisteme de irigații existente în apropiere, fundarea se 

va putea face direct, ca pe un teren obișnuit. Este necesar, însă, să se adopte  măsuri  pentru 

conservarea umidității terenului în timpul execuției săpăturilor şi în exploatare, față de apele din 

precipitații. Se va admite adâncimea minimă de fundare h= 1m de la nivelul terenului sistematizat, 

iar presiunea convențională Pconv.=120KPa, la gruparea fundamentală. Umpluturile perimetrale 

din jurul clădirilor se vor realiza din pământ local bine compactat, iar pe conturul clădirilor se vor 

monta trotuare etanșe de beton de 1 m lățime. 

Pentru construcțiile agrozootehnice cu procese tehnologice umede, industrie locală, castel apă, 

rezervor de apă îngropat, stație tratare, etc., se vor lua măsuri de îmbunătățire a terenului de 

fundare, în vederea desensibilizării la umezire a acestuia.  

Măsurile stabilite vor fi în funcție de natura,  importanta construcției şi de grosimea exactă a 

pământului macroporic de pe amplasament. 

Pentru construcţii puțin importante se pot folosi: 

 compactarea terenului cu maiul greu; 

 perne de pământ local compactat. 

Aceste două metode se pot aplica separat, sau prin asociere. 

Deoarece în unele zone de terasă medie există fenomene de instabilitate şi eroziune a terenului 

(pe pârâul Lozova, balta şi lac Lozova, pe versanții văii Greaca şi pe pârâul Bârlădel între 
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Braniștea şi Traian), aceste zone sunt considerate improprii  construcțiilor, prevăzându-se măsuri 

de limitare a acestor fenomene.  

 Clima 

Temperatura medie globală a crescut în ultimul secol cu 0,74°C. Oamenii de știință afirmă că 

aceasta este cea mai ascendentă tendință din istoria planetei. Actualele prognoze arată că trendul 

va continua şi chiar se va accelera. Cele mai optimiste estimări indică faptul că Pământul s-ar 

putea încălzi pe parcursul secolului XXI cu 3°C. 

“Învelișul" de gaze cu efect de seră care apare în mod natural în atmosferă are funcția vitală de 

a regulariza clima planetei. Încă de la începutul revoluției industriale, în urmă cu aproximativ 250 

ani, emisiile de gaze cu efect de seră au transformat acest "înveliș" într-unul mai dens, procesul 

manifestându-se cu o rapiditate fără precedent şi cauzând cea mai dramatică schimbare în 

compoziția atmosferei din ultimii 650 ani. Dacă nu sunt luate măsuri imediate pentru a reduce 

aceste emisii, clima globală va suferi o încălzire rapidă în următoarele decenii.  

Comuna Braniștea, datorită poziției sale geografice sud - vestice, aparține în totalitate sectorului 

de climă continentală de câmpie. Temperatura medie anuală este de 11-12ºC. 

În general, verile sunt foarte calde, cu precipitații sub formă de averse, temperatura medie a lunii 

iulie fiind de 24 ºC. În schimb, iernile sunt destul de aspre, cu o durată medie a intervalului de 

îngheț cuprins între 160 - 200 zile şi cu temperatura medie a lunii ianuarie de aproximativ                    

- 2 -4 º C. 

Județul Galați a fost afectat în anul 2007 de o serie de fenomene meteorologice deosebite 

(extreme), de tipul secetei, caniculei şi inundațiilor devastatoare.  

Seceta, generată de lipsa de precipitații, a produs pagube importante în domeniul agriculturii.  

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a transmis atenționări „Cod galben de 

caniculă” pentru mai multe perioade ale verii.  

Canicula a avut un impact deosebit asupra populației, afectându-i în special pe bătrâni, copii şi 

pe persoanele suferinde de maladii cardio-vasculare, respiratorii sau de boli cronice. 

Temperaturile au depășit frecvent valoarea de 35 de grade Celsius, fiind cu 5 – 8 grade mai 

ridicate decât media climatologică a perioadei. 

Vânturile umede şi uscate, calde şi reci accentuează diferențierile între umiditate şi temperatura 

aerului. Cea mai mare frecvență o au vânturile dinspre nord-vest şi nord, viteza medie situându-

se în jurul valorii de 3-4 m/s. Vânturile sunt purtătoare de umiditate şi acestea alături de structura 

şi declivitatea terenului explică intensitatea degradărilor de teren. 
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În ceea ce privește radiația solară, aceasta este cuprinsă între 117-125 kcal/cm2/an, iar durata 

de strălucire a soarelui între 2000-2150 ore/an. 

 Rețeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică a teritoriului Braniștea se caracterizează prin ape ce au un caracter 

permanent: Siretul și Bârladul, iar temporar Greaca. Toate aparțin bazinului hidrografic al Siretului 

Inferior. Pe valea Lozovei, se afla balta Lozovei în suprafață de 165 ha care este amenajată 

piscicol. Rețeaua hidrografică din zonă este tributară pârâului Bârlădel, afluent al Siretului, care 

preia cursurile de apă de pe văile Lozovei şi Greacă. 

3.2.5.1 Bazinul hidrografic Siret  

Volumul multianual scurs pe întreaga suprafață a bazinului Siret este distribuit neuniform pe 

sezoane și luni, astfel că în sezonul de vegetație, se scurge circa 70% din totalul anual, deoarece 

scurgerea maximă corespunde în general, cu o frecvență ridicată a ploilor, primăvara, iar 

scurgerea minimă, se înregistrează în lunile de iarnă. Caracteristic  pentru bazinul hidrografic 

Siret este faptul că debitele maxime istorice depășesc de trei ori debitul maxim al viiturilor din 

lunile de primăvară. Debitele maxime sunt generate de pătrunderea unor cicloni puternici, în timp 

ce debitele maxime obișnuite sunt generate de ploi torențiale cu caracter local. 

Bazinul hidrografic Siret are o suprafață de 28.116 km2, cu o lungime a rețelei hidrografice de 

10.280 km  și o densitate medie de 0.37 km/km2. 

O caracteristică importantă a spațiului hidrografic Siret o reprezintă caracterul torențial al 

regimului scurgerii, determinat de climatul temperat - continental tot mai excesiv de la Vest către 

Est. Pe fondul acestui regim neuniform de scurgere, consumurile de apă au apărut și s-au 

dezvoltat de-a lungul timpului, de la simple folosințe, până la marile acumulări complexe. 

Volumul multianual scurs pe întreaga suprafață a bazinului Siret este distribuit neuniform pe 

sezoane și luni, astfel că în sezonul de vegetație, se scurge circa 70% din totalul anual, deoarece 

scurgerea maximă corespunde, în general cu o frecvență ridicată a ploilor, primăvara, iar 

scurgerea minimă se înregistrează în lunile de iarnă. Caracteristic  pentru bazinul hidrografic Siret 

este faptul că debitele maxime istorice depășesc de trei ori debitul maxim al viiturilor din lunile de 

primăvara. Debitele maxime sunt generate de pătrunderea unor cicloni puternici, în timp ce 

debitele maxime obișnuite sunt generate de ploi torențiale cu caracter local. Bazinul hidrografic 

Siret are o suprafață de 28.116 km2, cu o lungime a rețelei hidrografice de 10.280 km și o 

densitate medie de 0.37 km/km2. 

O caracteristică importantă a spațiului hidrografic Siret, o reprezintă caracterul torențial al 

regimului scurgerii, determinat de climatul temperat - continental tot mai excesiv de la Vest către 
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Est. Pe fondul acestui regim neuniform de scurgere, consumurile de apă au apărut și s-au 

dezvoltat de-a lungul timpului, de la simple folosințe, până la marile acumulări complexe. 

 Vegetația si fauna 

În mod natural, teritoriul administrativ al comunei Braniștea aparține în principal etajului de 

vegetație stepică şi într-o măsură mai mică etajului de vegetație silvostepică. Menționăm faptul 

că suprafața pădurilor de pe teritoriul administrativ al comunei Braniștea este de 400,00 ha şi sunt 

reprezentate de areale plantate cu salcâm de-a lungul Siretului.  

Etajul stepei este reprezentat prin pajiști de plante erbacee xerofile puternic influențate de om, în 

măsura în care nu au fost transformate în terenuri cultivate. Predomină asociațiile de firuţă cu 

bulbi, colilie, negară, păiuș, pir şi diverse compozee. 

Fauna stepei este caracterizată prin frecvența mare a rozătoarelor, popândăul, cățelul 

pământului, șobolanul, hârciogul, iepurele de câmp. Rar apar şi mamiferele mari, căpriorul, 

mistrețul, vulpea. 

Păsările specifice acestei zone sunt prepelița, potârnichea, ciocârlia. Dintre reptile, sunt 

răspândite șopârlele de câmp şi șerpii de casă. 

Datorită rețelei hidrografice reprezentate de pârâul Bârlădel, şi de râul Siret, ihtiofauna în această 

zonă este reprezentată de prezența următoarelor specii: crap, șalău, știucă, somn. 

În cadrul rezervației naturale – Balta Potcoava sunt prezente specii de plante precum: stuf, 

papură, nufăr, plop, salcie şi animale: barză, lișiță, rațe sălbatice, stârci etc. 

 Protecția mediului 

Cu privire la calitatea aerului, rapoartele de analiză asupra monitorizării calității aerului din județul 

Galați, au înregistrat următoarele concluzii: 

 Dioxidul de azot- față de valoarea limită orară, plus marja de toleranță (217 μg/mc), nu      s-

au semnalat depășiri în niciuna din stațiile de monitorizare, conform Ord. MAPM nr. 592/2002. 

Concentrațiile medii anuale s-au situat sub valoarea limită anuală de 43,4 μg/mc pentru 

protecția sănătății umane, stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002. 

 Dioxidul de sulf SO2- nu s-au semnalat depășiri ale valorii limită orară și ale valorii limită zilnică 

în niciuna din stațiile de monitorizare, conform Ord. MAPM nr. 592/2002. Concentrațiile medii 

anuale s-au situat sub valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (20 μg/mc). 

 Pulberi de suspensie PM10- s-au înregistrat mai multe depășiri ale valorii limită de 50 μg/mc. 

La depășirea valorii limită au contribuit în mod special condițiile meteo nefavorabile (ceață, 

calm atmosferic) care nu au permis dispersia poluanților în atmosferă, la care se adaugă și 
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situații izolate datorate surselor punctiforme și lineare. Concentrațiile medii anuale s-au situat 

sub valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane (40 μg/mc). Nu s-a depășit 

numărul maxim permis (35 zile) conform Directivei 50/2008/CE. 

 Plumb- nu s-au semnalat depășiri ale valorii limită anuale de 0,5 μg/mc3, în niciuna din stațiile 

de monitorizare, conform Ord. MAPM nr. 592/2002. 

 Benzen- nu s-au semnalat depășiri ale valorii limită anuale, plus marja de toleranță (6,25 

μg/mc3) în niciuna din stațiile de monitorizare, conform Ord. MAPM nr. 592/2002. 

 Amoniac NH3- nu s-au semnalat depășiri ale concentrației maxime admisibile de 0,1 μg/mc, 

conform STAS 12574- Aer din zone protejate. 

Pentru stabilirea gradului de încărcare cu poluanți ai solului, Agenția pentru Protecția Mediului 

Galați dispune de o rețea de supraveghere a calității solurilor din județul Galați formată din puncte 

de prelevare, amplasate în zone cu risc de poluare: DN 2B, DN 25, Tirighina și în zonele limitrofe 

unor agenți economici cu impact asupra factorilor de mediu: SN Damen Shipyards SA, SC Arcelor 

Mittal SA, precum și la Sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați. Dispunerea în teren a 

punctelor de monitorizare este realizată astfel încât să permită obținerea de informații relevante 

asupra calității solului pe o suprafață cât mai mare din teritoriul județului. 

În urma analizei valorilor medii anuale la indicatorii urmăriți, de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Galați, se poate concluziona: 

Reacția solului- aciditatea: nu s-au înregistrat situații de poluare a solului datorită acidifierii. Din 

punct de vedere al pH-ului, solurile analizate se caracterizează prin valori cuprinse între 7,18 – 

7,88 upH, ceea ce evidențiază un pH favorabil pentru dezvoltarea plantelor, solubilitate și 

accesibilitate bună pentru majoritatea elementelor nutritive din sol. PH-ul solurilor analizate 

prezintă o variație sezonieră, fiind mai scăzută în perioadele uscate și cu temperaturi ridicate și 

cu  valori mari în perioadele reci, caracterizate printr-o umiditate mărită în sol ca urmare a diluției 

sărurilor, care evidențiază o bună levigare a sărurilor solubile. 

Intensitatea de salinizare: reprezintă acumularea de săruri solubile în sol. În funcție de conținutul 

de săruri solubile, solurile au fost orientate spre “salinitate clorurică”, în toate punctele 

monitorizate, izolat “sulfatică”. Cauzele procesului de sărăturare sunt fie naturale (creșterea 

nivelului apelor freatice mineralizate, aducerea la suprafață a unor straturi salifere), fie antropice 

(irigările cu ape salinizate, suprapășunatul, inundațiile cu regim hidrosalin ireversibil). 

Aprovizionarea cu humus: este în limitele normalului, deși conținutul, față de probele martor, a 

înregistrat o ușoară creștere. 

Carbonul organic: reprezintă elementul constituent cel mai important al humusului din sol, 

reprezentând 43-62% din compoziția chimică a acestuia, în funcție de condițiile hidrotermice de 
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formare și natura lui. Carbonul organic, care dă indicații indirect asupra conținutului total de 

humus, încadrează solurile analizate în cursul anului 2009, în categoria celor cu textură grosieră 

“bună” și “foarte bună”. 

Metale grele: s-au semnalat urme de metale grele în straturile superficiale din punctele de 

prelevare amplasate pe DN 2B și DN 25. De menționat este că în straturile de profunzime (20-40 

cm), concentrația a scăzut ca urmare a proceselor de difuzie, absorbție, dizolvare și antrenare cu 

apă sau cu macroorganisme. În punctele monitorizate, nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor 

admisibile stipulate în Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului. 

Pe termen mediu și lung însă, depozitarea necorespunzătoare a gunoiului de grajd, direct pe 

pământ produce infiltrarea mustului de gunoi, foarte bogat în nutrienți, în apele freatice și de 

suprafață. Nutrienții care ajung în aceste ape produc o eutrofizare accentuată, cu efecte directe 

și majore asupra biodiversității. Prezența nitraților în apele freatice din care se alimentează și 

fântânile reprezintă o amenințare serioasă și la adresa sănătății umane. 

Problema identificată constă în distrugerea biodiversității prin eutrofizarea produsă de nutrienții 

(nitrați/ nitriți) care provin din infiltrarea în apele freatice și de suprafață a mustului de gunoi de 

grajd din cauza depozitării, a condițiilor inadecvate de fermentare și de distribuire pe terenurile 

agricole a gunoiului de grajd. Gestionarea acestui tip de deșeu nu este încă prevăzută în Planul 

Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) și nici în cel local (PLGD), întrucât s-a considerat 

că orice fermă zootehnică, indiferent de mărime, ar trebui să respecte, în mod individual, normele 

europene în domeniu. Nu s-au luat în considerare gospodăriile țărănești individuale în care se 

cresc și se exploatează cca. 10% din total și din care provin cele mai multe surse difuze de 

poluare. 

Poluarea mediului și afectarea biodiversității prin eutrofizarea accentuată a apelor de suprafață, 

afectarea sănătății umane datorită poluării apelor freatice și din fântâni cu nitrați provenind din 

sursele difuze, reducerea producției agricole datorită folosirii gunoiului de grajd incorect fermentat 

ca îngrășământ natural prin prezența semințelor de buruieni cu putere germinativă neafectată, 

sunt o parte din problemele identificate în aria de implementare propusă prin prezentul proiect, 

probleme care necesită rezolvare. 

Din aceste valori rezultă că regimul hidroclimatic induce în general transferuri importante de apă 

din atmosferă către corpurile de apă prin intermediul solului. În anii deficitari pluviometric, 

valoarea cumulată anual a evapo-transpirației potențiale era mai mare decât cea 

corespunzătoare precipitațiilor, riscul de transfer al nitraților către corpurile de apă de suprafață 

și subterane, fiind redus.  

Anii ploioși însă, vor induce mișcarea nitraților stocați astfel în zona nesaturată către corpurile de 

ape subterane. 
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 Utilizarea terenurilor 

Tabelul 12. Structura fondului funciar al comunei Braniștea 

Categoria suprafeței agricole       Ha Procent 

a. Teren arabil 4420 71,34 % 

b. Fânețe 19 0,30 % 

c. Pășuni 169 2,72 % 

d. Vii și pepiniere viticole 176 2,84 % 

e. Terenuri neagricole total 1276 20,59 % 

f. Păduri 417 6,65 % 

g. Ape și bălți 419 6,76 % 

h. Suprafață ocupată de construcţii 171 2,76 % 

i. Căi de comunicații şi căi ferate 131 2,11 % 

j. Teren neproductiv 68 1,09 % 

Total fond funciar 6.195 100% 

 

Se poate observa ca terenul agricol deține cea mai mare pondere din totalul fondului funciar al 

comunei Braniștea (77,67 %), fiind urmat de păduri (6,65 %), ape si bălți (6,55 %). Terenul 

neproductiv deține o pondere foarte mică raportat la totalul fondului funciar, respectiv 1,88 %. 

 

Fig. 8  Structura fondului funciar al comunei Braniștea 
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3.3 Economia locală 

Spre deosebire de majoritatea țărilor UE, agricultura a fost și continuă să fie un sector de primă 

importanță în România, atât prin contribuția sa în economie, cât și ca pondere a populației 

ocupate. Permanent supuse evaluărilor și analizelor, performanțele sectorului agricol românesc 

rămân relativ modeste, în contrast cu potențialul său natural și cu așteptările populației ca 

agricultura să-și ajusteze rapid structurile sub influența politicii agricole comune, prin facilitarea 

finanțării sistemului, inclusiv asigurând investițiile necesare creșterii. Anul 2011 a însemnat 

reluarea procesului de creștere economică (cu 2,5% față de 2010), mai ales pe seama majorării 

valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură și pescuit (+11,3%), în timp ce exporturile au 

impulsionat dinamica din unele ramuri industriale (+5%). 

La nivel național, așa cum arată Recensământul General Agricol din 2010, modificările structurale 

din România au fost în continuare foarte mici. Numărul total al exploatațiilor agricole era în 2010 

de 3,859 mii, cu 2% mai puține decât în 2007. Dintre acestea, 99,2% erau exploatații fără 

personalitate juridică (exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi 

familiale), care operau 53,5% din totalul terenului agricol înregistrat. Această categorie de 

exploatații reprezintă mai bine de jumătate din potențialul funciar al țării. 

Tabelul 13. Culturi vegetale in Comuna Braniștea 

Tipul de cultură Ha 

Suprafață cultivată cu porumb 997 

Suprafață cultivată cu grâu 1.191 

Suprafață cultivată cu floarea-soarelui 1.042 

Suprafață cultivată cu orz 299 

Suprafață cultivată cu orzoaică 361 

Suprafață cultivată cu rapiță 445 

Total 4.335 

 

Se poate observa ca grâul ocupă cea mai mare suprafață cultivată (1.191 ha), urmat de floarea-

soarelui (1.042 ha), in timp ce, suprafața cultivată cu orz este cea mai mică (299 ha).    

Tabelul 14. Zootehnia în Comuna Braniștea 

 Număr 

a. Bovine  328 

b. Ovine  1.174 

c. Caprine  626 

d. Păsări  10.00 

e. Porcine 400 
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f. Cabaline  129 

g. Familii de albine 250 

 

În vederea analizei activităților economice la nivelul comunei Braniștea, trebuie avut în vedere 

faptul că agenții economici înregistrați pentru a desfășura activități generatoare de profit sunt în 

număr de 33, dintre care: 

 un agent economic din domeniul industriei- Fabrica de cărămidă “Somaco” SA; 

 4 agenți economici din domeniul agriculturii, având domeniu de activitate cultura plantelor și 

creșterea animalelor; 

 26 agenți economici din domeniul comerțului (sub formă de magazine mixte și depozite); 

 2 agenți economici din domeniul serviciilor (transport). 

 Finanțarea dezvoltării economiei locale 

În ceea ce privește dificultățile care stau în calea inițierii unei afaceri, principalul obstacol 

identificat de către populația rurală îl reprezintă lipsa banilor pentru investiții- în proporție de 67%, 

un alt obstacol este lipsa informațiilor despre piețele de desfacere- în proporție de 17%. Cele mai 

neînsemnate obstacole în inițierea unei afaceri sunt considerate a fi birocrația pe care o 

presupune această inițiativă- în proporție de 8% și lipsa studiilor- în proporție de 8%. 

Sectorul agricol din România cât și economia rurală au, în general, o accesibilitate mult mai 

redusă la serviciile financiare oferite de sistemul bancar decât restul economiei.  

Deși sistemul bancar românesc a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, iar băncile au 

manifestat o mai mare deschidere pentru finanțarea IMM-urilor și a sectorului agro-alimentar, nu 

în ultimul rând datorită oportunităților oferite de integrarea în Uniunea Europeană, accesarea unui 

credit rămâne o problemă majoră pentru majoritatea fermierilor și a IMM-urilor din spațiul rural.  

3.4 Populația comunei Braniștea 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Braniștea se ridică la 3.972 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.097 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,85%). Pentru 3,02% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută. 
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Fig. 9. Componența confesională a populației Comunei Braniștea 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,17%). Pentru 3,12% 

din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Fig. 10 Componența etnică a comunei Braniștea 
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Tabelul 15. Structura populației Comunei Braniștea pe sexe 

Localitate 

07.Ianuarie.1992 18.Martie.2002 20.Octombrie.2011 
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Braniștea 3.678 1.857 1.821 4.097 2.022 2.075 3.972 1.982 1.990 

Braniștea 2.443 1.214 1.229 2.603 1.300 1.303 2.398 1.190 1.208 

Lozova 8 5 3 12 5 7 12 5 7 

Traian 433 224 209 521 246 275 555 271 284 

Vasile Alecsandri 794 414 380 961 471 490 1.007 516 491 

 

Din analiza datelor disponibile la nivelul INSSE Galați, de la recensământul populației din 2002 

până la cel din 2011, pentru populația comunei Braniștea, se înregistrează o scădere a populației 

absolută de 125 de persoane (scădere de la 4097 de persoane în 2002 la 3972 de persoane în 

2011) și relativă de 3,05%. 

Aceasta scădere se datorează populației satului Braniștea, singurul din comună care a înregistrat 

scăderi ale populației în intervalul analizat. 

Se poate observa că satul Lozova este cel mai puțin populat din comună (12 locuitori conform 

recensământului din anul 2011). La polul opus, se află satul Braniștea care avea in anul 2011 

2.398 de locuitori. 

 

 

Fig. 11. Structura populației Comunei Braniștea pe grupe de vârstă 
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la vârsta pensionării. De asemenea, scăderea naturală a persoanelor din mediul rural este mult 

mai accentuată în mediul rural față de cel urban. Cele 2 fenomene determină o scădere a 

populației în mediul rural, la aceasta adăugȃndu-se şi scăderea natalității. În anul 2010, sporul 

natural aferent mediului rural a fost negativ, iar cel aferent mediului urban, pozitiv. 

Rezervele forței de muncă din zonele rurale se micșorează, iar în structura lor calitativă intervin 

modificări, atât din punct de vedere al vârstei, cât şi al educației. Populația ocupată în agricultură 

este, astfel mai redusă ca număr, iar redirecționarea unei părți a acesteia, după eliberarea din 

activităţi agricole către alte sectoare, poate fi o problemă. 

 Șomajul 

În procesul de raportare al ratei șomajului sunt luate în considerare 2 variabile: persoanele care 

sunt în evidența agenților pentru ocuparea forței de muncă şi populația activă la nivelul localității. 

Comparând cele două variabile amintite, conform datelor înregistrate la nivelul anului 2011 la 

INSSE, la nivelul comunei Braniștea au fost înregistrați 126 de șomeri, ceea ce reprezintă 5,85% 

din totalul populației active. 

Populația ocupată la nivelul comunei Braniștea era, în anul 2011, de 1550 de persoane, ceea ce 

reprezintă 42,14% din totalul populației, dintre care: 

 18 persoane sub 20 de ani; 

 1334 de persoane din populația activă (cu vârste cuprinse între 20-60 de ani); 

 198 persoane peste 60 de ani. 

Structurarea populației ocupate la nivelul comunei, pe domenii de activitate economică, se 

prezintă după cum urmează: 

Tabelul 16. Structura populației ocupate pe domenii de activitate economică 

Activităţi ale economiei naționale Număr persoane 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 621 

Industria alimentară 48 

Fabricarea produselor textile 3 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 15 

Prelucrarea lemnului 9 

Industria metalurgică 73 

Industria construcțiilor metalice şi a produselor din metal 13 

Fabricarea altor mijloace de transport 30 

Repararea, întreținerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor 11 



Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Branistea pentru perioada 2015 - 2020 

© Work Consult SRL Galati 48/99 

 

Captarea, tratarea şi distribuția apei 13 

Colectarea, tratarea şi eliminarea deșeurilor 30 

Activităţi şi servicii de decontaminare 5 

Construcţii de clădiri 160 

Lucrări de geniu civil 31 

Lucrări speciale de construcţii 12 

Comerț cu ridicata 40 

Comerț cu amănuntul 100 

Transporturi 81 

Activităţi de poșta şi de curier 8 

Restaurante  14 

Telecomunicații 3 

Activităţi de investigație şi de protecție 17 

Administrație publică şi apărare 90 

Învățământ 27 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 18 

Activităţi de asistență socială 5 

Alte activităţi de servicii 16 

Activităţi ale gospodăriilor private 57 

Total 1.550 

 

Cea mai mare pondere este deținută de populația ocupată în agricultură, respectiv 40,06%, iar 

cea mai mică de populația ocupată în fabricarea produselor textile şi în telecomunicații, respectiv 

0,19% fiecare. 

3.5 Servicii publice locale 

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice este 

elaborată în baza HG 246/2006 şi are ca obiectiv fundamental, îndeplinirea la nivel local a 

angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România 

şi le-a asumat, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, precum şi conformarea serviciilor 

comunitare de utilități publice, cu angajamentele României incluse în planurile de implementare 

pentru aquis-ul comunitar. 

Serviciile comunitare de utilități publice avute în vedere de prezenta strategie sunt servicii de 

interes public local înființate şi organizate de autoritățile administrației publice locale, gestionate 

şi exploatate sub conducerea, coordonarea, responsabilitatea şi controlul acestora, prin care se 

asigură următoarele utilități: 
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 alimentarea cu apă; 

 salubrizarea localităților; 

 iluminatul public. 

În conformitate cu Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilități publice, accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice şi asigurarea unei 

dezvoltări durabile a sectorului serviciilor comunitare de utilități publice, trebuie să aibă la bază 

următoarele principii: 

 asigurarea universalității, continuității, adaptabilității, transparenței şi accesului 

nediscriminatoriu al populației la serviciile comunitare de utilități publice de interes vital 

(principiul serviciului public);  

 aplicarea principiilor economiei de piață în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice;  

 respectarea standardelor naționale şi ale UE privind serviciile comunitare de utilități publice 

şi a angajamentelor României privind implementarea acquis-ului comunitar, luate în vederea 

aderării;  

 menținerea unei balanțe echitabile între veniturile populației şi tarifele pentru serviciile 

comunitare de utilități publice (principiul suportabilității);  

 realizarea managementului integrat al serviciilor comunitare de utilități publice care asigură 

coordonarea între autoritățile administrației publice centrale şi locale cu atribuții şi 

responsabilități privind realizarea serviciilor comunitare de utilități publice şi planificarea 

echilibrată a resurselor financiare în funcție de priorități;  

 asistarea autorităților administrației publice locale cu privire la înființarea, organizarea şi 

gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice;  

 elaborarea studiilor de prognoză în vederea reducerii costurilor şi creșterii eficienței serviciilor 

comunitare de utilități publice;  

 armonizarea reglementărilor interne cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor 

comunitare de utilități publice;  

 răspândirea informațiilor de interes public în scopul asigurării unui management performant 

al serviciilor comunitare de utilități publice la nivelul autorităților administrației publice locale, 

operatorilor şi utilizatorilor/beneficiarilor;  

 facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind sectorul serviciilor comunitare 

de utilități publice;  

 implicarea activă a sectorului privat în finanțarea, realizarea şi exploatarea/operarea 

serviciilor;  

 coordonarea inițiativelor colectivităților locale şi asocierea intercomunitară;  

 promovarea dezvoltării integrate a serviciilor comunitare de utilități publice şi monitorizarea 

planurilor de implementare pe baza participării tuturor pârților implicate;  
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 atingerea şi garantarea stabilității instituționale şi financiare a colectivităților locale;  

 stabilirea unor indicatori de performanta pentru fiecare tip de serviciu comunitar de utilități 

publice în baza cărora să poată fi monitorizate şi evaluate;  

 stabilirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a executării obligațiilor contractuale (din 

contractele de delegare a gestiunii) de către operatorii economici pentru fiecare serviciu 

comunitar de utilități publice;  

 stabilirea unor proceduri şi mecanisme specifice pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor 

comunitare de utilități publice; 

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are 

următoarele obiective generale: 

 atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități 

publice; 

 respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului 

comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice; 

 atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor 

comunitare de utilități publice; 

 creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de 

atragere a fondurilor de investiții; 

 creștere capacității de elaborare, promovare şi finanțare a proiectelor de investiții aferente 

infrastructurii de interes local; 

 creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice şi 

a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelului acceptat de Uniunea 

Europeană; 

 satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale şi creșterea bunăstării 

populației; 

 adoptarea unor norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea 

serviciilor comunitare de utilități publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, 

deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor şi creșterea calității acestora 

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligații care 

implică investiții importante în serviciile publice în vederea conformării cu standardele de mediu 

ale UE. 

Sunt necesare investiții financiare importante ce depășesc capacitățile financiare ale majorității 

autorității locale. De aceea, asocierea mai multor unități administrativ-teritoriale în scopul de a 

delega împreună gestiunea serviciilor lor de utilități publice, va răspunde, pe de-o parte, nevoii 
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de a echilibra nivelul de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale şi pe de alta parte, 

constituie o aplicare a principiului solidarității ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii 

Europene, cu efecte pozitive asupra utilizatorilor. Prin urmare, soluția propusă pentru rezolvarea 

acestor probleme, o reprezintă organizarea şi operarea serviciilor la nivel regional 

(“regionalizarea serviciilor”), în scopul de a asigura o dezvoltare durabilă a SCUP. 

 Sistemul de alimentare cu apă si canalizare 

În prezent, la nivelul județului Galați funcționează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Serviciul Regional Apă Galați din care fac parte 29 de localități membre. Aceasta gestionează 

alimentarea cu apă şi canalizare a județului prin societatea S.C. Apă Canal S.A.  

Prin semnarea Actului Constitutiv, asociaţii își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional Apă Galați, propunând-şi ca scop realizarea în 

comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului Galați şi furnizarea în comun a 

Serviciilor sub autoritatea fiecărei Autorități Locale. 

Forma de gestiune este cea indirectă, prin delegarea unei părți din sarcinile şi responsabilitățile 

legate de Servicii printr-un Contract de Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, către un 

operator comun unic care să fie o societate comercială înființată de părți în acest scop sau 

desemnată de părți conform legislației în vigoare (Operatorul). 

Obiectivele asociației:  constau în reglementarea, înființarea, organizarea şi gestionarea în comun 

a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare pe raza de competența a unităților 

administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții 

publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării 

sistemelor de utilități publice. 

  să încheie contractul de delegare cu operatorul în numele şi pe seama asociaților care vor 

avea împreună calitatea de delegatar; 

 să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul; 

 să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 

 să monitorizeze executarea contractului de delegare; 

 să identifice şi să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură 

cu Serviciul. 

Conform principiilor de definire a “dezvoltării durabile” - pentru integrarea politicilor publice ale 

SCUP în cerințele de mediu, trebuie acordată multa prudență în ceea ce privește: 

 luarea deciziei; 
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 acțiunile preventive; 

 utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

 principiul reținerii poluanților la sursă; 

 principiul "poluatorul plătește"; 

 principiul conservării biodiversității şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; 

 informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul la justiție în 

 probleme de mediu; 

 dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului. 

Pentru toate serviciile de utilități publice, se recomandă delegarea gestiunii – prin licitație publică, 

pe baza unor regulamente şi caiete de sarcini aprobate de către consiliile locale, care să asigure: 

 gestionarea serviciului public pe criterii de transparență, competitivitate şi eficientă; 

 promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului public, pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor; 

 protecția şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătății populației; 

 consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi 

regionale în domeniu; 

 adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcționarea serviciului, precum şi a 

procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

 informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului, precum şi 

asupra necesității instituirii unor taxe speciale; 

 respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la obiectul specific 

fiecărui serviciul public. 

 stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanța ai serviciului, după dezbaterea publică a 

acestora; 

 stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 

metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

 medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului, la cererea oricăreia 

dintre părți; 

 sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficientă şi 

calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanța ai serviciului; 

 monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului. 

La nivel național, monitorizarea şi implementarea Strategiei naționale a serviciilor comunitare de 

utilități publice, revine Ministerului Administrației şi Internelor, în calitate de autoritate centrală în 

sfera serviciilor comunitare de utilități publice, care are creat cadrul instituțional adecvat, prin 

înființarea a două structuri: "Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare 
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de utilități publice" şi "Unitatea centrală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități 

publice". 

La nivel local, Autoritățile administrației publice locale trebuie să-şi fundamenteze politicile, 

inițiativele, programele privind serviciile comunitare de utilități publice pe principii economico-

sociale. 

 Serviciul de salubrizare 

Serviciul public de salubrizare a localității este organizat şi funcționează în baza Legii Nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare), care 

a înlocuit Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților. 

Activitatea specifică serviciilor de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin gestiune 

directă, care activează în baza unei licențe obținută în condițiile legii serviciilor comunitare de 

utilități publice (Legea nr. 51/2006) sau prin unele legi special (după caz). 

Serviciul Salubrizare din cadrul comunei Braniștea asigură în prezent activităţi precum colectarea 

separată şi transportul separat al deșeurilor municipale şi al deșeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori-în aria 

administrativ – teritorială a comunei Braniștea, jud. Galati. 

Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza 

următoarelor principii: 

 protecția sănătății populației ; 

 responsabilitatea fata de cetățeni ; 

 conservarea si protecția mediului înconjurător ; 

 asigurarea calității si continuității serviciului ; 

 tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat ; 

 securitatea serviciului ; 

 dezvoltarea durabila. 

Colectarea deșeurilor se face cu autogunoiera din dotare, iar acestea vor fi încărcate astfel încât 

deșeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe căile publice. Este interzis 

sa se răstoarne recipientele în curți, pe stradă sau pe trotuare, in vederea reîncărcării deșeurilor 

municipale in autogunoiere. 

Deșeul municipal se va transporta pe drumul cel mai scurt si cu poluarea cea mai mica față de 

mediul înconjurător, la depozitul Tirighina, administrat de Serviciul Public Ecosal Galați. 
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Deșeurile biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) vor fi 

transportate la depozitul autorizat al Serviciul Public Ecosal Galați pentru valorificare prin 

compostare. 

Deșeurile reciclabile de ambalaje se vor depozita de populație în cele 18 țarcuri, fiecare țarc 

având o capacitate de 3m3, special amenajate. Din țarcuri deșeul reciclabil va fi colectat ori de 

câte ori va fi necesar, dar nu mai rar de o data pe săptămână.  

Deșeurile reciclabile vor fi colectate separată pe fracțiuni de hârtie-carton, sticlă / mase plastice, 

şi vândute către S.C. ECO PROD SERVICES SRL conform contractului de vânzare-cumpărare 

nr. 1115/01.04.2015. 

Autogunoiera de Tip Renault Midlum-Toumbas are o capacitate de 10 mc si a fost achiziționată 

de către Comuna Braniștea prin programul PNDR conform Contractului de finanțare nr. 

413322011221805843 din 18 martie 2014. 

Autogunoiera achiziționată prin proiect va avea ca funcționalitate principală colectarea şi 

transportul deșeurilor din Comuna Braniștea, județul Galati.  

Deșeurile menajere rezultate pe raza comunei Braniștea se transportă cu autogunoiera, 

folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare a acesteia. 

Utilajul va avea o stare tehnică şi de întreținere corespunzătoare circulației pe drumurile publice, 

fără a prezenta scurgeri de carburanți, lubrifianți, uleiuri sau alte lichide. Bena autogunoierei va fi 

etanșă. 

Deplasarea de la zona de lucru către platformă se efectuează pe cel mai scurt traseu admis fără 

staționări intermediare nejustificate. 

Toate deșeurile colectate: municipale, reciclabile vor fi predate pentru eliminare prin depozitare 

finală (cele menajere) şi prin reciclare către societăți autorizate. 

Depozitul de deșeuri în care se va depozita deșeurile menajere se face în baza Contractului de 

prestări servicii de depozitare deșeuri municipale nr. 867/22.12/2014 cu operatorul Serviciul 

public Ecosal Galați. 

Deșeurile reciclabile de ambalaje se vor depozita de populație în cele 18 țarcuri, fiecare țarc 

având o capacitate de 3m3, special amenajate. Din țarcuri deșeul reciclabil va fi colectat ori de 

câte ori va fi necesar dar nu mai rar de o data pe săptămână.   

Se vor colecta separate si se vor vinde deșeurile reciclabile, fracțiuni de hârtie-carton, sticlă si 

mase plastice, către S.C. ECO PROD SERVICES SRL conform contractului de vânzare-

cumpărare nr. 1115/01.04.2015. 
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 Dotările de care dispune primaria Braniștea sunt următoarele: 

 Autogunoiera de Tip Renault Midlum-Toumbas cu o capacitate de 10 mc. 

 1200  pubele de 140 litri 

Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor municipale la încheierea contractului este de 37 

lei/lună pentru agenții economici şi  4 lei/lună pentru persoane fizice pentru conform HCL al 

comunei Braniștea nr. 54/20.08.2015. 

 Rețeaua de iluminat public 

Conform legii, iluminatul public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi 

cuprinde totalitatea acțiunilor şi activităților de utilitate publică şi de interes economic şi social 

general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi 

responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.  

Legislația națională răspunde obiectivelor europene comune şi respectă principiile enunțate în 

directive, prin: 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele 

electrice de interes public 

 Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-

2020 

 Ordonanța nr. 22 /2008 privind eficienta energetică şi promovarea utilizării la consumatorii 

finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare 

 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea şi 

funcționarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei 

 Ordonanța nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a 

veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, cu modificările şi completările ulterioare 

 O.U.G. nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi 

Legii gazelor nr. 351/2004 

 Hotărâre nr. 1428/2009 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea 

licențelor şi autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 540/2004  

 HG nr. 890/2003 privind aprobarea Foii de parcurs din domeniul energetic din România 
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 HG 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la 

consumatori 

 HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrală a pieței de energie electrică şi gaze naturale,  

 Ordonanță de urgenta nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie 

 HG 750 /2008- pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea 

resurselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărâre nr. 1349/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională durabilă şi 

reducerea emisiilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie; 

 Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OG 22/2008 privind eficienta energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a 

surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare 

 Ordonanță de urgență nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie; 

 Legea 139/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie; 

 Ordin comun al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 5/93/2007 

pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 

energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. 

Iluminatul public cuprinde iluminatul stradal, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv 

al comunei. 

Infrastructura rețelei de alimentare a iluminatului public din comuna Braniștea aparține S.C. Filiala 

de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A - SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE GALAŢI 

- operator privat. 

Comanda aprinderii iluminatului public este realizată prin puncte de aprindere echipate cu ceasuri 

astrologice, aprinderea sistemului efectuându-se în mod automat. Toate punctele de aprindere 

aparțin Primăriei Braniștea. Iluminatul este funcțional zilnic, pe toată perioada de noapte. 
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În ceea ce privește alte investiții în anul 2015 s-a implementat prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala-Măsura 413-22, de către comuna Braniștea proiectul “Extindere rețele 

electrice localitatea Traian, comuna Braniștea, județul Galați”.  

3.6 Cultura si educație 

Capitalul uman prezintă importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală și 

diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și calificării. Deși 

îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important 

în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul” 

pentru o bună dezvoltare. 

Localitatea dispune de următoarele unități de educație: 

Școala Gimnazială ,,Unirea”, Braniștea cuprinde 3 clădiri – una în care funcționează clasele I 

- VIII, una în care se află secretariatul, contabilitatea, arhiva şi biblioteca şi una în care se află 

centrala şi magazia pentru lemne. Școala dispune de 9 săli de clasă, dintre care unele 

funcționează ca şi cabinete de: fizică-chimie, biologie, istorie. 

De asemenea, școala dispune şi de un cabinet de informatică AEL, biroul directorului, o bibliotecă 

(7.360 volume), cancelarie, o sală de depozitare ,,lapte-corn”, sală de clasă transformată în sală 

de sport, dar care nu are suprafața şi toată baza materială necesară unei săli de sport şi teren de 

volei. 

Școala funcționează în 2 schimburi, gradul de acoperire al sălilor de clasă fiind maxim până la 

orele 18. Mobilierul școlii, cu excepția celui de la clasa pregătitoare care este nou, este 

achiziționat în urmă cu mai mulți  ani, dar este modular, ceea ce permite desfășurarea unui proces 

instructiv-educativ folosind metode activ-participative pe grupe. Școala dispune de toate utilitățile: 

curent electric, încălzire centrală pe lemne, apă curentă, grupuri sanitare în interior, etc. 

Grădinița Braniștea este clădire de sine stătătoare cu parter şi etaj. La parter sunt 2 săli de clasă, 

un grup sanitar modern, un hol mare şi magazie de lemne. La etaj sunt 2 săli de clasă, un grup 

sanitar modern, un hol mare şi o magazie. 

Școala Primară Traian - funcționează în aceeași clădire cu grădinița. Dispune de 3 săli de clasă: 

2 pentru elevii de la ciclul primar şi una pentru grădiniță. 

Grădinița Traian: funcționează în aceeași clădire cu școala. 

Școala Primară V. Alecsandri  funcționează în aceeași clădire cu grădinița. Dispune de 4 săli de 

clasă: 3 pentru elevii din ciclul primar şi una pentru grădiniță, 1 sală de sport 

Grădinița V. Alecsandri: funcționează în aceeași clădire cu școala. 
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Comuna dispune de un număr de 161 de copii în învățământul preșcolar 439 de elevi înscriși în 

unitățile primare şi gimnaziale, iar ca personal didactic de 33 de dascăli. 

Pe teritoriul comunei există 2 biblioteci (publică şi școlară) cu un număr de 8.343 de volume 

existente. Majoritatea locuitorilor din comuna Braniștea sunt de religie creștin-ortodoxă. Comuna 

dispune de trei biserici, fiecare cu câte un cimitir aferent, patru troițe şi trei case parohiale. 

Starea de sănătate a populației comunei  Braniștea  este monitorizată în cadrul dispensarelor din 

satele Braniștea şi Vasile Alecsandri, iar ca personal de specialitate – 2 medici de familie cu 3 

persoane (personal mediu sanitar) şi un medic stomatolog.  

 Activități culturale întreprinse la nivelul comunei 

La nivel local sunt promovate manifestări care să pună în evidență tradițiile și obiceiurile 

locale/zonale, folclor literar, muzical, alte genuri: 

 Datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou constând în colinde, teatru folcloric (capră, stea, 

plug, semănat etc.) 

 Datini și obiceiuri de primăvară – vară: Sânzienele, Drăgaica, Caloianul, Paparuda 

 Șezători 

 Festival folcloric local: Fluierașul fermecat 

Se desfășoară o activitate curentă de pregătire a repertoriului ansamblului folcloric muzical-

coreografic denumit „Lozioare”. 

Necesitatea investiției în vederea promovării culturii este data și de existența grupului folcloric 

„Fluierașii” care a luat ființă în anul 1993.  

Alcătuit inițial din 14 membri, absolvenți ai clasei externe ”Inițiere instrumente populare” din 

Brânca, coordonat de domnul Aurel Roșu, aflat acum la a V-a generație (Mogoș Bogdan, Piron 

Daniel, Mogoș Alexandra, Adamache Adrian, Costea Ștefan, Capatan Valentin, Vasile Ionuț, 

Ghiță Adrian), acest grup folcloric se poate mândri cu numeroase și apreciate participări la diferite 

manifestări culturale. 

Printre aceste manifestări culturale amintind – edițiile Festivalului ”Fluierașul Fermecat” de la 

Braniștea, Festivalul internațional „Hora” organizat în anul 1997 la Muzeul Satului din București, 

Festivalul Național ”Comoara Vrancei” (Ghiță Adrian – august 2002), un recital susținut la 

Ambasada Turciei la București, Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, „Tudor 

Pampile” la Galați, „Întâlnirile de la Mânjina” de șa Costache Negri, ”Toamna Bereșteană” la 

Berești, ”Târgul meșterilor populari” organizat la Galați și festivaluri internaționale la Cahul și 

Chișinău, în Republica Moldova 2004, Festivalul Național „Șezătoarea” de la Fălticeni 2004 unde 
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au obținut locul III și nu în ultimul rând , Festivalul „Zona liberă a muzicanților de stradă”, organizat 

în centrul Bucureștiului, pe Lipscani în perioada 24- 26 iunie 2005. Prin intermediul repertoriului 

abordat, în cadrul căruia se găsesc piese precum – „Floricica”, „Sârba studenților”, „Coasa”, 

„Cimpoiasca”, grupul folcloric „Fluierașii” din Braniștea devine un real mesager specific zonei de 

sud al Moldovei și nu numai. 

Personalități importante de cultură la nivelul comunei 

Soare. Z. Soare – regizor de teatru, născut în 1894 la Galați, fiu al proprietarului de moșie din 

cătunul Isgon (de pe raza actualului sat Vasile Alecsandri - Braniștea). A făcut parte din personalul 

Teatrului Național din București. Studiază dreptul la Berlin, unde deprinde arta regizorală de la 

celebrul Max Reinhardt, se reîntoarce și editează în țară pe speze proprii revista „Teatru”. Are 

peste 100 de creații regizorale, cea mai spectaculoasă experiență făcută la Teatrul Național în 

stagiunea 1941-1942, când a montat cu propria sa contribuție „Hamlet” cu trei interpreți: George 

Vraca, Gheorghe Calboreanu și Valeriu Valentineanu. 

A fost trimis de statul roman pentru studiu și schimb de experiență la teatrele din Paris, Viena, 

Londra, decorat cu Ordinul cultural clasa I în grad de cavaler. A scris „Tragedia inimii” – piesă în 

trei acte și unsprezece tablouri, „Pământul” – piesă în trei acte și șapte tablouri. A tradus în limba 

româna piesa „Ultima noapte”. A decedat la data de 23 august 1944. 
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4. Analiza SWOT 

Aplicată în planificare, analiza SWOT are drept scop identificarea punctelor tari, a celor slabe, 

dar și a oportunităților, respectiv a amenințărilor determinate de mediul extern. În elaborarea 

analizelor s-a păstrat atitudinea participativă a actorilor locali, a căror contribuție determină 

realismul datelor cuprinse și mai mult decât atât, elocvența oportunităților. 

Tabelul 17. Analiza SWOT 

 Pozitiv  

 

Negativ  

Intern  Puncte tari 

Resursele locale sau capacitatea care 
ar putea fi activate în vederea atingerii 
obiectivelor locale 

Puncte slabe 

Neajunsuri înregistrate la nivel local, care 
împiedică atingerea obiectivelor 

Extern  Oportunități 

Situații favorabile identificate în afara 
localității care, prin transformare, aduc 
un plus de valoare şi contribuie la 
atingerea obiectivelor de dezvoltare. 

Amenințări 

Situații nefavorabile din mediul extern care 
îngreunează transformarea oportunităților în 
rezultate. 

 

Mesajul transmis de analizele SWOT va fi acela că, indiferent de acțiunile stabilite, procesul 

decizional ar trebui să aibă următoarele coordonate: 

 Construiește pe punctele tari 

 Elimină punctele slabe 

 Exploatează oportunitățile 

 Înlătură amenințările 

Analiza SWOT a Comunei Braniștea se va axa pe următoarele paliere ale domeniilor care dau 

indiciile dezvoltării locale: 

 Analiză SWOT- Social 

 Analiză SWOT- Economia locală 

 Analiză SWOT- Mediu 

 Analiză SWOT- Educație și cultură 

 Analiză SWOT- Infrastructură 

 Analiză SWOT- Servicii publice locale 

 Analiză SWOT- Guvernare locală 

Astfel, au fost evidențiate punctele tari, punctele slabe, amenințările şi oportunitățile aferente 

fiecăruia dintre aceste domenii.  
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4.1 Analiză SWOT- Social 

Puncte tari Puncte slabe 

Participarea activă a comunității la viața publică 

Procent ridicat al populației active în raport cu 
populația totală a comunei (54%) 

Ponderea ridicată a populației ocupată în 
agricultură, în raport cu populația totală (40,06%) 

Rata șomajului mare raportată la media 
înregistrată la nivelul județului Galați (5,85% față 
de media de 7,16% în anul 2011) 

Scăderea populației comunei cu 3,05 % în 
ultimii 9 ani. 

Inexistența centrelor de servicii sociale (cămin 
pentru vârstnici, centre de sprijin pentru copii 
defavorizați) 

Oportunități Amenințări 

Creșterea sporului natural la nivelul comunei prin 
susținerea familiilor tinere și stoparea fenomenului 
migrației 

Posibilitatea desfășurării de către ONG-uri de 
activități și programe pentru comunitatea locală 

Sprijinirea agenților economici în vederea creșterii 
numărului locurilor de muncă 

Îmbătrânirea populației 

Migrarea forței de muncă calificată în mediu 
urban sau străinătate 

 

4.2 Analiză SWOT- Economia locală 

Puncte tari Puncte slabe 

Apartenența Comunei Braniștea la Grupul de 
Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului 

Existența a 33 de societăți comerciale care sunt 
înregistrate și își desfășoară activitatea pe raza 
comunei 

Balta Lozova-  cea mai nouă ofertă în materie de 
pescuit sportiv, atât pentru pescarii amatori cât şi 
pentru pescarii profesioniști 

Accesibilitate facilă în zonă și  distanța mică față de 
municipiul Galați 

Existența în apropiere a unei rețele de colectare a 
produselor agricole (Silozul din comuna 
Independența) 

Inexistența serviciilor bancare 

Inexistența unei piețe agroalimentare 

Dezinteres în menținerea și practicarea 
obiceiurilor și tradițiilor locale, ca și cea a 
activităților meșteșugărești (olărit, pescuit) 

Creșterea animalelor este un domeniu care ar 
putea contribui la dezvoltarea comunei, dar nu 
este suficient exploatat 

Finanțări reduse pentru investiții 

Oportunități Amenințări 

Tradiția olăritului ar putea atrage investitori 

Legea exploatațiilor agricole care favorizează 
dezvoltarea asociațiilor agricole în detrimentul 
exploatării intensive a pământului 

Poziționarea la mică distanță față de Municipiul 
Galați 

Existența fondurilor europene care pot fi atrase de 
către agenții economici înregistrați la nivelul 
comunei sau care pot determina atragerea 
investitorilor în zonă 

Costuri ridicate pentru retehnologizare în 
agricultură 

Lipsa pieței de desfacere pentru produsele 
agricole 

Scumpirea combustibilului folosit în agricultură 
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4.3  Analiză SWOT- Mediu 

Puncte tari Puncte slabe 

Deșeurile sunt colectate cu regularitate 

Calitatea aerului, a solului și a apei este evaluată 
de locuitorii comunei ca fiind bună 

Autoritățile locale întreprind acțiuni în vederea 
aplicării normelor legislative privind protecția 
mediului (ex. achiziția unei autogunoiere cu ajutorul 
fondurilor nerambursabile. 

Deșeurile nu sunt colectate selectiv 

Deșeurile zootehnice sunt depozitate 
necorespunzător 

Unele zone ale comunei  sunt poluate din cauza 
scurgerilor petroliere și a depozitării 
necorespunzătoare a deșeurilor (ex. Bârlădelul, 
zona bălții, zonele marginale) 

Oportunități Amenințări 

Dezvoltarea educației ecologice la nivelul 
comunității locale 

Implicarea locuitorilor comunei în activităţi de 
voluntariat pentru protejarea mediului înconjurător 

Accesarea fondurilor nerambursabile destinate 
proiectelor privind protecția mediului şi zona rurală. 

Zona localității Braniștea este afectată frecvent 
de inundații 

Lipsa de informare şi conștientizare a populației 
locale cu privire la problemele de mediu. 

Experiența scăzută în gestionarea fondurilor 
europene în domeniul protecției mediului 

4.4 Analiză SWOT- Educație și cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

Existența unui număr suficient de cadre didactice 
specializate (33 de dascăli pentru 161 de preșcolari 
și 439 de elevi) 

Pe teritoriul comunei există 6 unități de învățământ 
(școli și grădinițe)  

Existența a 2 biblioteci cu 8.343 de volume de cărți 

Unitățile de învățământ nu sunt dotate 
corespunzător și necesită investiții pentru 
modernizare și întreținere 

Tradițiile și obiceiurile nu sunt suficient 
promovate. 

 

Oportunități Amenințări 

Creșterea, pe viitor a sumelor alocate pentru 
dezvoltarea sistemului educațional 

Promovarea tradițiilor specifice  comunei (olărit) 

Posibilitatea accesării unor fonduri nerambursabile 
pentru dotarea unităților de învățământ. 

Crearea de parteneriate cu instituții de învățământ 
din Uniunea Europeană în vederea schimbului de 
experiență. 

 

Schimbări dese ale sistemului de învățământ și 
ale programei școlare 

Experiența scăzută în gestionarea fondurilor 
europene în domeniu 

Nivelul scăzut de salarizare din învățământ 

Interesul scăzut al cadrelor didactice 
specializate pentru a profesa în mediul rural 

Abandon școlar ca urmare a reducerii veniturilor 
populației  

Viața culturală săracă în mediul rural 

4.5 Analiză SWOT- Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

Toți locuitorii comunei beneficiază de rețea de 
alimentare cu apă 

Iluminatul public este asigurat și corespunzător pe 
toate străzile 

Există suficiente mijloace de transport pentru 
deplasarea către alte localități 

 

Nu există rețea de canalizare si stație de epurare 

Străzile principale și cele secundare ale comunei 
nu sunt asfaltate și necesită investiții pentru 
întreținere și modernizare 

Cartierele noi nu sunt racordate la rețeaua de 
alimentare cu energie și apă 

Nu există rețea de gaz metan 
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 Unitățile sanitare nu sunt dotate corespunzător 

Nu există serviciu medical de urgență 

Nu există serviciu de pompieri 

Oportunități Amenințări 

Posibilitatea accesării fondurilor pentru dezvoltare 
rurală și celelalte programe operaționale 

 

Instabilitate legislativă 

Experiență scăzută în gestionarea fondurilor 
europene  

Lipsa posibilităților de cofinanțare a proiectelor 

4.6 Analiză SWOT- Servicii publice locale 

 Serviciul de apa si canalizare 

Puncte tari Puncte slabe 

Există operator local de administrare servicii 
alimentare cu apă şi canalizare (SC Apă Canal 
Galați), licențiat şi certificat de organele legislative; 

Există sistem de alimentare cu apă în toată 
comuna; 

Există proiect în implementare în ceea ce privește  
sistemul de canalizare în comuna Braniștea   fiind 
în curs de execuție; 

Există proiecte de investiții/sisteme de alimentare 
cu apă puse în funcțiune recent; 

Există proiecte în implementare pentru sisteme de 
alimentare cu apă/ape uzate; 

Există un potențial uman bun care operează în 
acest sector; 

Există constituită o Asociație de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă Galați”, 
cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare;  

Presiune de apă scăzută în  unele zonele  

nu există sistem de canalizare în comună. 

 

 

Oportunități Amenințări 

Legislația privind administrarea SCUP 
apă/evacuare ape uzate şi privind parteneriatul 
public-privat 

Programe de finanțare perioada de programare 
2014-2020 

Întreținerea/modernizarea/dezvoltarea continuă a 
sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și 
epurarea apei uzate; 

Creșterea gradului de acoperire a populației cu 
servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 
100% în toate cele 3 sate ale comunei Braniștea 

Existența unor potențiale surse de poluare tehnică, 
prin agenții economici care își desfășoară 
activitatea în comuna Braniștea 

 

 

 Serviciul de salubrizare 

Puncte tari Puncte slabe 

Implementarea cu succes a proiectului 
“Îmbunătățirea serviciului de salubrizare prin 

Nivelul scăzut de colectare selectivă şi reciclare a 
deșeurilor; 
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achiziționare de utilaje” finanțat prin programul 
PNDR  conform Contractului de finanțare nr. 
413322011221805843 din 18 martie 2014 

Existența unui depozit conform în imediata 
apropiere -depozitul Tirighina, administrat de 
Serviciul Public Ecosal Galați.; 

Acoperire mare a serviciilor de salubrizare în toate 
satele; 

Tarifarea firmelor respectă principiul „poluatorul 
plătește”, luând în calcul cantitatea de deșeuri 
generată (fie volumetric, fie masică). 

 

 

Oportunități Amenințări 

Experiența în implementarea proiectelor privind 
îmbunătățirea serviciului public de salubrizare 

Programe de finanțare perioada de programare 
2014-2020 

 

Lipsa măsurilor de conștientizare a populației; 

Lipsa investitorilor în proiecte de mediu; 

Tarifele ridicate de depozitare în depozitul ecologic 
de la depozitul Tirighina, administrat de serviciul 
Public Ecosal Galați. 

 Serviciul de iluminat public 

Puncte tari Puncte slabe 

Există proiecte de investiții implementate recent; 

Procent ridicat de corpuri de iluminat cu un grad 
înalt de protecție.  

Iluminatul este funcțional zilnic, pe toată perioada 
de noapte. 

Există automate de pornire în multe din puncte de 
aprindere. 

Există iluminat ornamental în fiecare an, în preajma 
sărbătorilor de iarnă. 

 

Există încă segmente ale rețelei de iluminat 
învechite.  

Servicii bazate  pe rețeaua  de distribuție a unui 
singur operator privat.  

Nivel insuficient informatizat a sistemului de 
iluminat. 

Existența corpurilor  de iluminat cu consum 
ridicat. 

Lipsa sistemelor de monitorizare/-gestiune a 
sistemului. 

Oportunități Amenințări 

Tehnologii noi pentru trecerea la iluminat public 
urban din surse nepoluante (fotovoltaice). 

Tehnologii noi pentru modernizarea infrastructurii 
serviciilor de iluminat public. 

Programe de finanțare perioada de programare 
2014-2020. 

Periclitarea siguranței cetățenilor.  

Producerea de accidente. 

 

 

 Analiză SWOT- Guvernare locală 

Puncte tari Puncte slabe 

Membrii administrației publice informează 
întotdeauna locuitorii comunei cu privire la inițiative 
sau proiecte de investiții ale comunei. 

Comunicarea între funcționarii administrației locale 
și locuitorii comunei este foarte bună. 

Prioritățile cetățenilor comunei reprezintă şi 
prioritățile autorităților locale. 

Primăria deține o pagină de internet proprie. 

Nu există la nivelul autorităților publice locale un 
program de cooperare cu alte instituții similare 
din țara şi străinătate în vederea schimbului de 
know-how şi de bune practici în rezolvarea 
problemelor locale. 
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Oportunități Amenințări 

Accesarea programelor finanțate de Uniunea 
Europeană și de Guvernul României destinate 
proiectelor de creștere a capacității administrației 
publice locale. 

Relații de cooperare cu instituții similare din 
România şi din alte state în vederea schimbului de 
know-how în procesul decizional la nivel local. 

Participarea activă la elaborarea politicilor publice 
și strategiilor la nivel județean și promovarea 
priorităților locale în contextul politicilor județene. 

Schimbări politice dese în conducerea 
autorităților publice locale, care să conducă la 
incoerențe în aplicarea politicilor publice şi 
întârzieri în implementarea acestora. 

Experiență scăzută în gestionarea fondurilor 
europene privind dezvoltarea capacității 
administrative. 
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5. Direcții prioritare de dezvoltare 

 

Cu timpul, conceptul dezvoltării durabile a pătruns și în agricultură, ca răspuns la nenumăratele 

neajunsuri ale agriculturii convenționale, din această perspectivă agricultura durabilă fiind un 

sistem de tehnologii și practici menite nu doar să asigure o producție satisfăcătoare, ci și să 

realizeze obiectivele ecologice. 

Astfel, în ultimele decenii s-a afirmat tot mai des că viabilitatea zonelor rurale nu poate depinde 

numai de agricultură, ci trebuie totodată să consolideze rolul acesteia în protejarea mediului rural, 

în producerea de hrană sigură și de calitate, să contribuie la menținerea atractivității zonelor rurale 

pentru tineri și pentru cei ce se vor naște în viitor. 

Dezvoltarea rurală exprimă ansamblul activităților destinate îmbunătățirii calității vieții în spațiul 

rural, bazată pe o creștere economică durabilă care trebuie să aibă ca obiectiv principal 

menținerea peisajului natural, cultura materială și spirituală a comunității sătești. 

În concluzie, procesul dezvoltării rurale durabile se desfășoară pe fondul dezvoltării durabile și 

complexe a agriculturii, ținându-se seama de faptul că agricultura și spațiul rural sunt două laturi 

interdependente, specifice ruralului. 

Viziunea prezentată în Strategia de Dezvoltare Locală este o descriere a stării dorite de mediu, 

economică și starea socială sociale a zonei. Starea viitoare a zonei rezultă din realizarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru care, membrii grupului de acțiune locală vor trebui să 

depună eforturi continuu pentru a o atinge. Viziunea se bazează pe cele mai importante provocări 

și oportunități de dezvoltare identificate în timpul etapelor de planificare a strategiei de dezvoltare, 

legate de date, colectarea de informații și analiza nevoilor. 

Secțiunea strategiei de Dezvoltare Locală care descrie viziunea se va referi la principalele 

provocări și potențialul de dezvoltare, care sunt bazele viziunii. Prioritățile sau temele principale 

sunt problemele de dezvoltare care sunt stabilite ca fiind punctul central al activităților de 

dezvoltare într-un interval de timp specific. 

Obiectivele definesc modul în care punerea în aplicare a strategiei va contribui la realizările 

planificate. Ele definesc așteptările comunității și acestea trebuie să fie SMART (specifice, 

măsurabile, de atins, relevante, în timp). Descrierea fiecărui obiectiv va furniza informații cu privire 

la legătura acesteia cu dezvoltarea nevoilor specifice identificate în timpul etapei de analiză a 

nevoilor și modul în care aceasta contribuie la satisfacerea acestei nevoi. 
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În redactarea viziunii strategice pentru comuna Braniștea pentru perioada 2015-2020, se va ține 

cont de analiza nevoilor la nivelul comunei. Astfel că, în urma analizei chestionarelor aplicate au 

reieșit următoarele: 

Aspectul analizat 
Gradul de mulțumire 

(1- min, 5- max) 

Sistemul de colectare a deșeurilor menajere 4 

Calitatea aerului 4 

Calitatea solului 4 

Calitatea apei 4 

Numărul de grădinițe și școli 5 

Dotarea unităților de învățământ 2 

Transport public de persoane 5 

Iluminat public 5 

Străzile din comună 1 

Gradul de extindere a rețelei de alimentare cu apă 5 

Gradul de extindere a rețelei de canalizare 1 

Parcurile 4 

Numărul de dispensare  5 

Dotarea dispensarelor 2 

Valorificarea tradițiilor 4 

Relația cu instituțiile locale 5 

Informarea cetățenilor cu privire la proiectele de investiții locale 5 

Calitatea relațiilor interumane, în general 4 
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În funcție de răspunsurile oferite la întrebări de către locuitorii comunei, se poate extrage o 

diagramă a gradului de satisfacție a populației față de aspectele economice, sociale, 

educaționale, culturale, de guvernare locală, infrastructură şi mediu. 

 
Fig. 12 Gradul de satisfacție a populației 

Se pot extrage domeniile în care gradul de satisfacție al populației locale este scăzut, şi anume: 

 Gradul de extindere a rețelei de canalizare (inexistentă) 

 Străzile din comună 

 Dotarea unităților de învățământ 

 Dotarea unităților sanitare 

Un grad de satisfacție moderat este reprezentat de: 

 Sistemul de colectare a deșeurilor menajere (colectare regulată, dar nu şi selectivă) 

 Calitatea aerului 

 Calitatea apei 

 Calitatea solului 

 Valorificarea tradițiilor 

 Amenajarea parcurilor 
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5.1 Viziune 

Dezvoltarea economică și socială a comunei Braniștea prin respectarea principiilor de dezvoltare 

durabilă și echitate socială. Viziunea strategică pentru dezvoltarea comunei Braniștea în perioada 

2014-2020 prevede crearea condițiilor pentru o creștere economică durabilă a comunei împreună 

cu crearea a noi locuri de muncă și noi oportunități pentru dezvoltare.  

Stabilitatea și creșterea demografică este extrem de importantă pentru crearea condițiilor de 

dezvoltare economică a localității, acest scop urmând a fi atins prin crearea condițiilor necesare 

stabilizării situației demografice și diminuării  migrației sat-oraș. Serviciile sociale din cadrul 

comunei urmează a fi modernizate, extinse, iar accesul populației către ele urmează a fi lărgit. 

Nevoile specifice în ceea ce privește protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, precum și inovarea sunt evaluate în lumina tuturor priorităților Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală, în vederea identificării soluțiilor relevante în aceste trei domenii, la 

nivelul fiecărei priorități. 

În urma analizei SWOT realizate pe domenii și a inițiativelor locale identificate în urma interviurilor 

realizate pentru crearea acestei strategii, au fost identificate principalele proiecte de dezvoltare 

durabilă care vor fi incluse în lista proiectelor de realizat în perioada 2014-2020. Scopul acestor 

proiecte este asigurarea dezvoltării durabile a comunei Braniștea și satisfacerea necesităților care 

există la nivel local. În urma implementării a acestor proiecte urmează să fie obținute rezultate 

pozitive în ceea ce privește situația economică din localitate, serviciile sociale și protecția socială 

a grupurilor de populație vulnerabile, activizarea vieții culturale a comunei și dezvoltarea 

meșteșugurilor populare și prevenirea riscurilor climatice. 

Prezentele direcții de dezvoltare au fost stabilite în urma unei analize detaliate a comunei 

Braniștea, după consultarea cu autoritățile publice locale și actorii locali, în conformitate și cu 

obiectivele stabilite prin Regulamentul 1305/2013 și principiile de dezvoltare locală. 

Direcția de dezvoltare 1. Stimularea dezvoltării economice la nivel local și creșterea atractivității 
comunei pentru investitori. 

Obiectivul 1.1 Înlesnirea accesului la finanțare 

Obiectivul 1.2 Asigurarea accesului pe piețele de desfacere 

Obiectivul 1.3 Dezvoltarea serviciilor turistice 

Direcția de dezvoltare 2. Protecția mediului și a naturii 

Obiectivul 2.1 Prevenirea poluării  mediului prin eutrofizarea apelor 

Obiectivul 2.2 Creșterea nivelului de educație ecologica a locuitorilor comunei 
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Obiectivul 2.3 Promovarea activităților de voluntariat pentru protejarea mediului   

Obiectivul 2.4 Reducerea riscului de producere a calamităților naturale 

Direcția de dezvoltare 3. Modernizarea infrastructurii, serviciilor locale și a serviciilor sociale 

Obiectivul 3.1 Modernizarea școlilor din comună 

Obiectivul 3.2 Crearea centrelor de servicii sociale 

Obiectivul 3.3 Modernizarea infrastructurii 

Obiectivul 3.4 Modernizarea rețelei de apa si canalizare 

Obiectivul 3.5 Modernizarea rețelei de salubrizare 

Obiectivul 3.6 Modernizarea rețelei de iluminat public 

Direcția de dezvoltare 4. Îmbunătățirea comunicării autorității publice locale cu pululația și alte autorități 
similare 

Obiectivul 4.1 Crearea de relații de cooperare la nivelul autorităților publice locale cu alte 
autorități similare din  UE 

Obiectivul 4.2 Schimbul de know-how între autoritățile publice locale în cadrul parteneriatelor 

Obiectivul 4.3 Creșterea nivelului de comunicare a autorităților locale cu locuitorii 

Direcția de dezvoltare 5. Susținerea tradițiilor locale și a activităților culturale 

Obiectivul 5.1 Promovarea și susținerea ansamblurilor folclorice din comună 

Obiectivul 5.2 Organizarea periodică a evenimentelor culturale 

Obiectivul 5.3 Construirea atelierelor de lucru meșteșugărești 

Obiectivul 5.4 Promovarea tradițiilor locale 

 

 La implementarea direcțiilor de dezvoltare ale comunității locale se va accentua atenția pe 

următoarele domenii de bază: 

 Infrastructura fizică de bază -  străzile și drumurile centrale, rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare/tratarea apelor reziduale; infrastructura de alimentare cu energie electrică. 

 Serviciile comunitare de bază – facilități pentru copii și vârstnici; servicii de transport public; 

facilități de petrecere a timpului liber și sport; centre comunitare, cămine culturale și alte 

facilități culturale; 

 Păstrarea și conservarea patrimoniului rural – și a identității culturale, tradițiilor și obiceiurilor, 

precum și a meșteșugurilor populare. 
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5.2 Stimularea dezvoltării economice la nivel local și creșterea atractivității 

comunei pentru investitori 

Economia comunei Braniștea este bazată, în mare parte, pe agricultură. La nivelul comunei sunt 

înregistrați 33 agenți economici, din care numai 4 activează în domeniul agriculturii, restul 

activând în așa domenii ca: industrie, comerț și servicii de transport. În perioada 2002- 2011 

populația comunei a scăzut cu 3,05%, la momentul actual este de 3972 persoane.  

Populația activă constituie 54% din numărul total de persoane care locuiesc în comună, 126 de 

persoane fiind șomeri, ceea ce constituie 5,85% din totalul populații active. Reducerea populației 

ocupate este o tendință care poate fi observată și la nivel național. Astfel, pe parcursul ultimilor 

ani, din cauza lipsei oportunităților de angajare în localitățile din mediul rural populația ocupată s-

a redus semnificativ.  

Practic, majoritatea populației active se poate orienta în cele mai multe cazuri doar spre 

agricultură, în special, spre prelucrarea individuală a pământului, ca urmare a proceselor de 

împroprietărire. Cum se poate observa din analiza economică a comunei Braniște, majoritatea 

populației apte de muncă activează în domeniul agricol (40,06%). Antreprenorialul la nivel de 

comună este slab dezvoltat și este prezentat doar de un număr mic de antreprenori. Nivelul redus 

al afacerilor mici și mijlocii este determinat de lipsa unui climat favorabil, precum și de lipsa de 

pregătirii și informării îndestulătoare a persoanelor  care doresc șa inițieze o afacere. 

În cadrul Direcției de Dezvoltare Stimularea dezvoltării economice la nivel local și creșterea 

atractivității comunei pentru investitori sunt propuse trei obiective prioritare: 

Obiectiv 1.1 – Înlesnirea accesului la finanțare 

Obiectiv 1.2 – Asigurarea accesului pe piețele de desfacere 

Obiectiv 1.3 – Dezvoltarea serviciilor turistice 
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Obiectivul 1.1 Înlesnirea accesului la finanțare 

Oportunitatea Creșterea, din ultimele decade, a nivelului de conștientizare asupra 
importanței întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul dezvoltării economice a 
determinat multe administrații publice, ale căror membri provin din toate 
formațiunile politice și la toate nivelurile administrative, să creeze politici care 
să favorizeze și stimuleze crearea de noi firme. 

Promovarea antreprenoriatului ar trebui să devină parte integrantă a oricărui 
plan de dezvoltare rurală. El este condiționat de cadrul instituțional local și de 
aceea nu ar trebui izolat de celelalte politici rurale. Caracterul de sector de 
bază al majorității politicilor rurale a creat o prăpastie între corpurile 
administrative care au formulat de-a lungul timpului politici rurale și cele care 
au promovat antreprenorialul.  Datorită importanței în creștere a 
antreprenoriatului și diversificarea structurii economice rurale, politicile rurale 
ar trebui să devină un exercițiu de guvernare încrucișată între sectoare, unind 
sub același scop toate deciziile publice ce afectează zonele rurale, inclusiv 
promovarea antreprenoriatului. 

Impactul Creșterea numărului de IMM-uri și a asociaților agricole care își desfășoară 
activitatea în raza comunei Braniștea 

Reducerea ratei șomajului 

Crearea unui mediu economic sănătos la nivelul comunei, care să atragă 
potențiali investitori și să amelioreze procesul de migrare a forței de muncă 

Diversificarea surselor de venit la bugetul local. 

Tipuri de proiecte 

Promovarea pe piețele locale; Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR ). 

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

Perioadă de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 1.2 Asigurarea accesului pe piețele de desfacere 

Oportunitate Caracterul de sector de bază al economiei la nivel de comună acordă 
agriculturii o importanță deosebită iar accesul producătorilor agricoli locali la 
piețele de desfacere este crucial pentru dezvoltarea acestora. 

La nivel unional și național sunt elaborate sistemele de calitate, inclusiv 
scheme de certificare a exploatațiilor pentru produsele agricole și alimentare, 
care oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și la caracteristicile 
produselor sau ale procesului de producție utilizat ca urmare a participării 
fermierilor la aceste scheme, conferă valoare adăugată produselor în cauză și 
sporesc oportunitățile de piață ale acestora. 

Strategiile unionale își propun ameliorarea performanțelor economice și de 
mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, 
eficientizarea sectorul comercializării și prelucrării produselor agricole, care să 
includă înființarea de unități de procesare și comercializare de mici dimensiuni 
în contextul lanțurilor scurte de aprovizionare și al piețelor locale, asigurarea 
infrastructurii necesare pentru dezvoltarea agriculturii și a silviculturii și  
sprijinul investițiilor care nu sunt remunerative, dar care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de mediu, se acordă sprijin pentru investițiile fizice care 
contribuie la atingerea acestor obiective. 

Impactul Asigurarea condițiilor de dezvoltare pentru producătorii agricoli locali 
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Crearea pentru producătorii agricoli mici a oportunității de a-și vinde producția 
în condiții mai avantajoase 

Tipuri de proiecte 

Organizare piață alimentară 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice. 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 1.3 Promovarea serviciilor turistice 

Oportunitatea Exploatarea potențialului turistic al zonei reprezintă un factor important pe 
care se poate baza mediul economic local, așa cum reiese din analiza SWOT 
efectuată pe segmentul economie locală, dar care nu este exploatat.  

Situarea în raza comunei ai bălții Lozova oferă oportunitatea de a dezvolta 
serviciile turistice locale, existând un potențial turistic semnificativ.  

Existența meșteșugului popular al olăritului de asemenea sporește potențialul 
turistic al comunei 

Impactul  Ca urmare a dezvoltării serviciilor turistice pot apărea noi locuri de muncă, iar 
sursele de venit la bugetul local se vor diversifica. Pe lângă asta, dezvoltarea 
turistică generează beneficii ce țin de păstrarea tradițiilor și promovarea 
valorilor istorice locale. 

Tipuri de proiecte 

Promovarea turismului în zona ”Balta Lozova” 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

Programul Operațional Regional (POR).  

Perioada de realizare 2014-2020 

 

5.3 Protecția mediului și a naturii  

Dezvoltarea durabilă  la nivelul comunei Braniștea va fi realizată cu protejarea mediului 

înconjurător și a naturii, în strânsă legătură cu obiectivele Planului Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). 

Îmbunătățirea mediului și spațiului natural în zona rurală este urmărită a se realiză, conform 

PNDR, prin urmărirea următoarelor obiective strategice:  

 Continuarea utilizării terenurilor agricole din zonele defavorizate și promovarea agriculturii 

durabile. 

 Conservarea și îmbunătățirea stării resurselor naturale și a habitatelor. 

 Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere. 
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Programul de protecția mediului va trebui să urmărească, printre acțiunile identificate la nivelul 

intervenției: 

 Creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor, și de 

serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile. 

 Reducerea cantității de deșeuri depozitate. 

 Înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor. 

 Informarea populației despre necesitatea separării deșeurilor. 

În cadrul Direcției de Dezvoltare Protecția mediului și a naturii au fost stabilite patru obiective 

prioritare: 

 Prevenirea poluării mediului prin eutrofizarea apelor. 

 Creșterea nivelului de educație ecologică a locuitorilor comunei. 

 Promovarea activităților de voluntariat pentru protejarea mediului. 

 Reducerea riscului de producere a calamităților naturale 

Obiectivul 2.1 Prevenirea poluării  mediului prin eutrofizarea apelor  

Oportunitatea În analiza situațională a comunei Braniștea au fost identificați o serie de factori 
care au un impact negativ asupra mediului. Depozitarea necorespunzătoare a 
gunoiului de grajd, direct pe pământ poate produce infiltrarea mustului de 
gunoi, foarte bogat în nutrienți, în apele freatice și de suprafață. Ca consecință 
există riscul distrugerii biodiversității prin eutrofizarea produsă de nutrienții 
care pot proveni din infiltrarea în apele freatice și de suprafață a mustului de 
gunoi de grajd. De asemenea, prezența nitriților în apele freatice din care se 
alimentează și fântânile poate reprezenta o amenințare serioasă și la adresa 
sănătății umane. Producția agricolă se poate reduce ca urmare a folosirii 
gunoiului de grajd incorect fermentat ca îngrășământ natural prin prezența 
semințelor de buruieni cu putere germinativă neafectată. 

Impactul Ameliorarea situației ecologice generale în comuna Braniștea 

Reducerea riscului de poluare prin eutrofizare 

Îmbunătățirea calității apei potabile  

Creșterea productivității agricole 

Tipuri de proiecte 

Informarea locuitorilor despre necesitatea depozitării  corespunzătoare a deșeurilor zootehnice 

Surse de finanțare 
recomandate 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Perioada de finanțare 2014-2020 
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Obiectivul 2.2   Creșterea nivelului de educație ecologica a locuitorilor comunei 

Oportunitatea Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Braniștea se bazează pe o serie 
de principii fundamentale, menite să asigure respectarea prevederilor 
unionale și naționale, precum și a valorilor comune oricărei societăți. Protecția 
mediului și atitudinea responsabilă față de problemele ecologice este 
esențială pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă a comunei.  

Impactul  Sporirea nivelului de educație ecologică în rândul populației. 

Scăderea impactului negativ al poluării asupra mediului. 

Sporirea interesului pululației pentru problemele ecologice  

Tipuri de proiecte 

Informare despre necesitatea separării deșeurilor/educație ecologică 

Surse de finanțare 
recomandate 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Perioada de realizare 2016-2020 

 

Obiectivul 2.3  Promovarea activităților de voluntariat pentru protejarea mediului 

Oportunitatea Nivelul înalt de activitate civică și de implicare în viața comunității precum și în 
soluționarea problemelor acesteia este caracteristică pentru toate societățile 
civilizate. Interesul locuitorilor pentru problemele comunității, inclusiv cele 
ecologice denotă o înaltă cultură politică și civică a societății. Lipsa de 
informare a locuitorilor comunei în privința problemelor ecologice poate 
constitui o piedică în calea dezvoltării durabile a comunei și poate duce la 
pasivitatea civică a acestora. Actualele probleme ecologice existente la nivelul 
comunei Braniștea ar putea fi o piedică pentru implementarea altor proiecte și 
strategii, care depind, direct sau intermediat, de situația ecologică din 
localitate. Un exemplu ar putea fi promovarea turismului, care devine dificilă în 
cazul în care situația ecologică nu e corespunzătoare. De asemenea poluarea 
cauzează scăderea producției agricole și a calității apei potabile.   Analiza 
SWOT efectuată pe domeniul mediu relevă faptul că există lipsă de informare 
și conștientizare a populației locale cu privire la problemele de mediu. 

Impactul Informarea populației despre posibilitățile de implicare în activitățile de 
voluntariat 

Creșterea interesului cetățenilor pentru problemele ecologice ale comunei 

Informarea cetățenilor despre impactul negativ al poluării mediului asupra 
calității vieții 

Posibilitatea pentru locuitorii comunei de organiza grupuri cu inițiative 
ecologice, ONG –uri. 

Tipuri de proiecte 

Organizarea activităților de voluntariat 

Surse de finanțare 
recomandate 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Perioada de realizare 2014-2020 
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Obiectivul 2.4 Reducerea riscului de producere a calamităților naturale 

Oportunitatea Datorită poziției sale fizico-geografice și condițiilor climatice existente comuna 
Braniștea este supusă riscului de producere a calamităților naturale, cum ar fi 
inundații, secete sau înzăpeziri. 

Ca urmare a acestor evenimente deseori se deteriorează sau se distruge 
infrastructura locală, sunt afectate plantațiile agricole, sunt grav prejudiciate 
gospodăriile locuitorilor comunei. 

Întreprinderea de măsuri pentru protejarea localității de calamități naturale are 
ca scop diminuarea consecințelor negative produse și contribuirea la un 
mediu sigur pentru locuit. 

Crearea unui mediu sigur și protejat de impactul negativ al calamităților 
naturale poate spori atractivitatea comunei Braniștea atât pentru locuitori cât 
și pentru investitori.  

Impactul Reducerea efectelor negative ca urmare a calamităților naturale 

Diminuarea prejudiciului cauzat de către aceste calamități infrastructurii 
comunei și populației acesteia. 

Tipuri de proiecte 

Perdele forestiere de protecție 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)  

Submăsura 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populației 
cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în principal de inundații şi eroziune costieră. 

Perioada de realizare 2016-2020 

5.4 Modernizarea infrastructurii, serviciilor publice locale și serviciilor sociale 

Odată cu dezvoltarea durabilă la nivelul comunei Braniștea va fi realizată și modernizarea 

infrastructurii, în strânsă legătură cu obiectivele Planului Național de Dezvoltare Rurală(PNDR). 

Astfel, PNDR propune încurajarea diversificării economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții din 

spațiul rural, prin 3 obiective strategice, dintre care unu face referire la creșterea atractivității 

zonelor rurale. Măsurile propuse în direcția dezvoltării infrastructurii în spațiul rural se definesc 

prin: 

 Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale. 

 Îmbunătățirea calității mediului social, natural și economic din spațiul rural. 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social 

și din punct de vedere al dimensiunii, diversității resurselor naturale și umane pe care le dețin. 

Pentru  PNDR  2014-2020, spațiul  rural  este  definit  ca  totalitatea  comunelor,  la  nivel  de  

unitate administrativ teritorială, împreună cu satele componente. Din punct de vedere 

administrativ, spațiul rural românesc cuprinde 2861 de comune. 
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 Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de 

îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Infrastructura şi serviciile de 

bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zonele  

rurale  şi  zonele  urbane  din  România  şi  care,  cu  atât  mai  mult,  reprezintă  o  piedică  în  

calea egalității de șanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. După analiza 

necesităților au fost identificate  următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului rural 

românesc:  

 Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;  

 Crearea de locuri de muncă în mediul rural;  

 Conservarea moștenirii rurale şi a tradițiilor  locale;  

 Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

Conform PNDR, renovarea și dezvoltarea satelor și mai ales, îmbunătățirea infrastructurii, 

protejarea resurselor de apă și aer nu sunt doar o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității 

vieții și creșterea atractivității zonelor rurale, ci și un element esențial în utilizarea eficientă a 

resurselor și protecția mediului. Îmbunătățirea/extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de 

canalizare/tratare a apei reziduale, precum și a unor activități de protejare a moștenirii rurale pot 

contribui la eforturile comune de asigurare a dezvoltării în comunitățile rurale. Realizarea unei 

infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod esențial la dezvoltarea activităților economice în 

spațiul rural, la creșterea ponderii serviciilor și implicit a locurilor de muncă. 

Direcția de dezvoltare Modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale se axează pe următoarele 

obiective: 

 Modernizarea școlilor din comună 

 Crearea centrelor de servicii sociale 

 Modernizarea infrastructurii 

Obiectivul 3.1 Modernizarea școlilor din comună 

Oportunitatea Accesul la educație și un nivel crescut de educație al populației rurale are un 
rol important in procesul de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale în 
mediul rural.   

Crearea unor condiții prielnice pentru desfășurarea procesului educațional 
este esențială pentru a asigurarea unui nivel înalt de educație. Scoală din 
comuna Braniștea se confruntă cu lipsa de echipament și  de spațiu, în 
special spațiu destinat desfășurării orelor de sport. 

Abandonul școlar este un fenomen care s-a accentuat în ultimii ani mai ales în 
rândul grupurilor vulnerabile fiind generat atât de veniturile scăzute, cât şi de 
infrastructura şi serviciile locale slab dezvoltate. Fenomenul este mai 
accentuat în mediul rural cu efecte negative asupra dezvoltării sociale şi a 
economiei locale. 
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Impactul Creșterea calității serviciilor sociale în comună 

Scăderea cazurilor de abandon școlar, prin urmare, pe termen lung – 
diminuarea excluziunii sociale și a sărăciei. 

Crearea condițiilor necesare pentru ca procesul educațional să se desfășoare 
în mod eficient 

Tipuri de proiecte 

Sala de sport comuna Braniștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP).         
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

Perioada de realizare 2014-2020 

Dotarea școlii  comunei Braniștea cu echipament modern 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Regional (POR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Perioada de realizare 2014-2020 

Lărgirea spațiilor de clasă, școala comunei Braniștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Regional (POR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Perioada de realizare 2014-2020 

Obiectivul 3.2 Crearea centrelor de servicii sociale 

Oportunitatea Existența serviciilor sociale destinate protecției grupurilor sociale vulnerabile 
este un aspect important pentru asigurarea dezvoltării durabile a comunităților 
rurale. La nivelul comunei Braniștea există necesitatea creării unor servicii 
sociale eficiente, menite să asigure protecția și asistența necesară  
persoanelor defavorizate, vârstnicilor și copiilor defavorizați. 

Impactul Sporirea calității învățământului în comuna Braniștea. 

Asigurarea protecției pentru păturile sociale vulnerabile. 

Diminuarea abandonului școlar. 

Îmbunătățirea calității protecției sociale acordate persoanelor defavorizate 

Tipuri de proiecte 

Înființare de cămine pentru vârstnici 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Regional (POR). 

Perioada de realizare 2014-2020 

Centru de suport pentru copii defavorizați 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Regional (POR). 

Perioada de realizare 2014-2020 
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Obiectivul 3.3 Modernizarea infrastructurii 

Oportunitatea Proiectele de infrastructură se prezintă a fi de o mare importanță atât pentru 
mediul rural in general cât și pentru comuna Braniștea în special. 

Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătățirea infrastructurii, 
protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerință esențială pentru 
îmbunătățirea calității vieții şi creșterea atractivității zonelor rurale, ci şi un 
element esențial in utilizarea eficienta a resurselor si protecția mediului. 
Îmbunătățirea/extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare/tratare a apei reziduale, precum şi a unor activităţi de protejare a 
moștenirii rurale pot contribui la eforturile comune de asigurarea a dezvoltării 
durabile în comunităților rurale. Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate 
contribuie în mod esențial la dezvoltarea activităților economice în spațiul 
rural, la creșterea ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. 

O infrastructură rurală bine dezvoltată şi funcțională reprezintă baza pentru 
dezvoltarea economică în zonele rurale. 

Infrastructura modernă reprezintă punctul de pornire pentru creșterea 
atractivității a  zonelor rurale, în care cetățenii să-și desfășoare activitatea 
economică și condiții de trai conform politicii europene. Analiza SWOT 
realizată în domeniul de infrastructură, relevă faptul că, localitatea Braniștea 
prezintă oportunități dezvoltarea infrastructurii, în special extinderea rețelelor 
electrice, construirea și repararea drumurilor, extinderea rețelei de transport și 
distribuire a apei, precum și crearea propriului sistem de canalizare a apelor 
uzate. 

Impactul Crearea infrastructurii necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile a 
comunei Braniștea. 

Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele electrice. 

Modernizarea infrastructurii existente și aducerea acesteia la un nivel ridicat 
de calitate. 

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei. 

Creșterea nivelului de atractivitate a comunei Braniștea pentru investitori.  

Tipuri de proiecte 

Reabilitare șanțuri, zona centrală sat Braniștea  

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

Amenajare șanțuri și scurgeri în zona Sud-Est sat Braniștea, comuna Braniștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 3.4 Modernizarea rețelei de apa si canalizare 

Oportunitatea Hotărârea nr. 246 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, stabilește 
obiectivele generale ale serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare 
a apelor uzate, la nivel național, astfel: 
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 - Obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile 
este „de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării 
apei destinate consumului uman şi de a asigura ca apa destinată consumului 
uman este potabilă şi curată”. 

 - Obiectivul conformării cu legislația privind epurarea apelor uzate orășenești 
este „de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în 
receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localităților şi a apei 
uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din industria 
alimentară”. 

Impactul Asigurarea apei potabile de calitate adecvată (alinierea la Directiva 98 /83 a 
Comunității Europene cu privire la calitatea apei destinate consumului uman) 
până în anul 2015; 

Asigurarea 100% a serviciilor de furnizare apă potabila la tarife acceptabile 
pentru populație; 

Reducerea pierderilor din sistemul de distribuție, sub 7%, până în anul 2020; 

Alinierea la Directiva 91/271 a Comunității Europene privind tratarea apei 
urbane uzate până în 2020. 

Extinderea rețelelor de evacuare a apelor uzate (100%), până în 2020; 

Îmbunătățirea calității cursurilor de apă; 

Îmbunătățirea nivelului de utilizare/valorificare/eliminare a nămolului provenit 
din stațiile de epurare. 

Tipuri de proiecte 

Extinderea rețelelor de evacuare a apelor uzate in comuna Braniștea  

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 3.5 Modernizarea rețelei de salubrizare 

Oportunitatea Obiectivul general constă în creșterea standardelor de viață şi de mediu din 
comuna Braniștea, cu respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

Obiectivele specifice vizează: 

1) Creșterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul comunei 
Braniștea; 

2) Extinderea colectării selective a deșeurilor; 

3) Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, la tarife 
acceptabile pentru populația din localitate; 

4) Creșterea cantității de deșeuri colectate şi valorificate prin reciclare, 
reutilizare sau alte procese, prin care se obține energie sau materii prime 
reciclate la nivelul comunei Braniștea; 

5) Creșterea gradului de conștientizare a populației 

Impactul Dotarea suplimentară cu echipamentele de colectare necesare în vederea 
creșterii gradului de acoperire cu servicii de salubritate şi colectare selectivă a 
deșeurilor; 

Creșterea ratei de reciclare şi îmbunătățirea calității materialelor reciclate, prin 
colaborarea autorităților locale cu sectorul de afaceri şi cu unitățile şi 
întreprinderile care valorifică deșeurile; 

Organizare de campanii de instruire/educare ecologică a populației, începând 
de la vârste cât mai mici, de la școală, din clasele primare; 
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Instruirea şi urmărirea modului de operare al muncitorilor din sector în 
vederea respectării principiilor elementare ale colectării / transportului fracțiilor 
reciclabile.  

Tipuri de proiecte 

Crearea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul Comunei Siliștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor; 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 3.6 Modernizarea rețelei de iluminat public 

Oportunitatea Provocarea energetică este una dintre marile încercări cu care se confruntă 
Europa de astăzi. Creșterea prețurilor şi a dependenței de importul de energie 
pune în pericol securitatea şi competitivitatea. În acest scop, Strategia 2020 
oferă un cadru european solid şi ambițios pentru politica energetică, eficiența 
energetică fiind unul dintre obiectivele centrale care trebuie atinse de țările 
europene până în anul 2020: Economii de energie de 20%. 

Obiective naționale: 

a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai 
comunității; 

b) asigurarea calității şi performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel 
compatibil cu directivele Uniunii Europene; 

c) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității 
locale la serviciul de iluminat public; 

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat 
performanțe, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat 
public judicios; 

f) promovarea investițiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de 
iluminat public; 

g) promovarea de soluții tehnice şi tehnologice performanțe, cu costuri 
minime; 

Sistemele de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, 
clădiri publice, spitale, unități de învățământ, etc. 

Introducerea de: 

- Sisteme de monitorizare şi control a consumului de energie electrică 

- Tehnologie LED (lămpi cu tehnologie LED); 

- Economizoare de energie electrică, pentru tele-gestiune, monitorizare şi 
control 

- Surse alternative de producere a energiei („verde”). 

Impactul Obiectivul general constă în creșterea gradului de confort şi a calității vieții 
locuitorilor comunei Braniștea prin asigurarea cu energie electrică la 
parametrii necesari funcționării în condiții optime a iluminatului public. 

Obiective specifice: 

1) Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public; 

2) Asigurarea accesului nediscriminatoriu şi al tuturor membrilor comunității 
locale la serviciul de iluminat public; 
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3) Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat 
performante, a unor  echipamente specializate care să asigure un iluminat 
public de calitate şi performant; 

Tipuri de proiecte 

Modernizare/reabilitare infrastructură rețea de iluminat public in comuna Braniștea  

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

Extinderea rețelei de iluminat public în zonele din comună unde nu există (ex. parcuri, drumuri recent 
construite/reabilitate), comuna Braniștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

Înlocuirea surselor de iluminat actuale cu cele cu tehnologie LED in comuna Braniștea 

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

Implementare sistem inteligent pentru gestiune iluminat şi eficientizarea consumului energetic 

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

Modernizarea punctelor de aprindere a iluminatului public 

Surse de finanțare 
recomandate 

Bugetul național 

Perioada de realizare 2014-2020 

5.5 Îmbunătățirea comunicării autorității publice locale cu populația și alte 

autorități similare.  

O serie de provocări există astăzi la nivelul autorităților locale. Aceste provocări pot viza serviciile 

sociale, utilitățile publice sau probleme de infrastructură. Sursa acestor provocări sunt multiple, 

dintre care amintim cu titlu de exemplu caracteristicile specifice ale unității administrativ-

teritoriale, cat si cel al serviciilor publice. Astfel, în cazul caracteristicilor locale de importanță 

deosebită în organizarea serviciilor publice menționăm factori precum: numărul locuitorilor, gradul 

de concentrare a activității economice locale, precum şi diferențele în gradul de polarizare 

geografică la nivelul diferitelor unități administrativ teritoriale.  

Variațiile în ceea ce privește aceste dimensiuni ale unităților administrativ-teritoriale sugerează 

că autoritățile publice locale pot asigura serviciile publice locale doar cu nivele de eficiență 
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semnificativ diferite. Astfel, caracteristicile specifice comunității locale şi ale unității administrativ-

teritoriale sunt la baza organizării serviciilor publice locale. 

Cooperarea intercomunitară nu reprezintă o noutate pentru comunele şi orașele din Romania. 

Aproape jumătate dintre acestea erau implicate in diferite forme de asociere sau parteneriate încă 

din anul 2006. Pentru a reglementa acest fenomen asociativ, a fost introdusă in legislația 

românească noțiunea de „asociație de dezvoltare intercomunitară”, prin promulgarea Legii 

nr.286/2006 de modificare şi completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001. 

In contextul descentralizării, autoritățile administrației publice locale vor primi noi competente şi 

prin urmare, responsabilitățile acestora vor deveni din ce in ce mai complexe, in condițiile in care 

acestea se confruntă cu o serie de provocări in ceea ce privește organizarea şi furnizarea de 

servicii publice de interes local şi a celor de utilități publice. Din această perspectivă, asocierea 

autorităților administrației publice locale poate constitui un instrument eficient pentru a face față 

acestor provocări şi pentru a oferi cetățenilor servicii publice locale de calitate. 

Legea 211 din 2011 a administrației publice locale specifică dreptul autorităților administrației 

publice locale de a se asocia cu alte entități similare. O referire la această posibilitate de asociere 

apare şi în Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, care, la articolul 6, 

alin. 3, precizează că regiunile, județele, şi/sau localitățile din județe care fac parte din regiuni 

diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale şi/sau 

interjudețene. Această precizare exclude posibilitatea de restrângere a dreptului de asociere al 

autorităților administrației publice locale la județul și/sau regiunea de dezvoltare din care fac parte.  

Una din prioritățile pe care se axează Strategia Europa 2020 este creștere inteligentă – 

dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Comunicarea strânsă între 

autoritățile locale din diferite state-membre UE și schimbul de know – how între ele poate contribui 

la atingerea acestui scop.  

Direcția de dezvoltare Îmbunătățirea comunicării autorității publice locale cu populația și alte 

autorități similare se bazează pe următoarele obiective: 

 Crearea de relații de cooperare la nivelul autorităților publice locale cu alte autorități similare 

din  UE. 

 Schimbul de know-how între autoritățile publice locale în cadrul parteneriatelor. 

 Creșterea nivelului de comunicare a autorităților locale cu locuitorii. 

Obiectiv 4.1  Crearea de relații de cooperare la nivelul autorităților publice locale cu alte autorități 
similare din  UE 

Oportunitate Cooperarea cu alte autorități similare poate avea loc în cadrul mai multor 
strategii deja existente la nivel UE.  
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Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) vizează 
dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale 
regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atât între 
autoritățile locale și regionale, cât și între autorități, mediul privat și ONG-uri, 
prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii. 

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE 
(Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania – ca stat federal şi prin 
landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci 
state ne-membre UE (Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica 
Moldova şi Ucraina). Acest fapt oferă largi oportunități de cooperare cu 
autorități din UE sau din state ne-membre UE. Unele din prioritățile acestei 
strategii este creșterea prosperității în regiunea Dunării și consolidarea 
regiunii Dunării, inclusiv prin ameliorarea capacității instituționale și a 
cooperării. 

Impact Elaborarea de proiecte comune împreună cu alte autorități similare din alte 
state UE 

Colaborare transfrontalieră cu autorități din state care nu sunt membre UE. 

Tipuri de proiecte 

Schimb de experiență, parteneriate cu instituții similare din UE, proiecte transfrontaliere  

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectiv 4.2 Schimbul de know-how între autoritățile publice locale în cadrul parteneriatelor. 

Oportunitate Pentru a fi posibilă dezvoltarea durabilă este necesară utilizarea celor mai 
eficiente modalități de dezvoltare, colaborarea strânsă între autorități similare 
și schimbul de experiență și know-how între acestea. Asociațiile de dezvoltare 
intracomunitară oferă un cadru prielnic pentru schimbul de experiență. 
Utilizarea de know-how la realizarea unor proiecte de dezvoltare complexe 
care necesită un mare volum de resurse. Parteneriatele de tip A.D.I. permit 
implementarea acestor proiecte prin atragerea de fonduri, schimb de know-
how și comunicare între autoritățile publice similare. 

Impact Transmiterea de know-how între autoritățile publice locale participante la 
parteneriatul A.D.I. 

Înlesnirea implementării proiectelor complexe și de mare anvergură, de 
exemplu: extindere și/sau modernizare drumuri rutiere, drumuri de exploatație 
agricolă. 

Eficientizarea activității autorităților publice locale. 

Tipuri de proiecte 

Asociație de Dezvoltare Intracomunitară 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectiv 4.3 Creșterea nivelului de comunicare a autorităților locale cu locuitorii. 
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Oportunitate Comunicarea între autoritățile publice locale și locuitori este un principiu de 
bază al activității autorităților publice locale la nivel european. Asigurarea 
colaborării strânse între autorități și locuitori permite sesizarea la timp a 
problemelor existente în localitate și înlăturarea acestora în timp util. De 
asemenea, informarea locuitorilor despre activitățile desfășurate de autoritățile 
locale permite acestora să se implice mai activ în viața comunității și în 
procesul decizional la nivel de comună. 

Impact Creșterea nivelului de informare a locuitorilor despre activitățile autorităților 
locale. 

Obținerea unui feed-back de către autoritățile locale în ceea ce privește 
calitatea activității lor. 

Tipuri proiecte 

Înființare Centru de informare 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 

Submăsura 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice 

Perioada de realizare 2014-2020 

5.6  Susținerea tradițiilor locale și a activităților culturale 

Diversitatea culturală reprezintă una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene, unitate prin 

diversitate fiind unul din principiile de bază al uniunii. Una din prioritățile planului de lucru în 

domeniul culturii pentru perioada 2011 – 2014 este diversitatea culturală, dialogul intercultural şi 

cultura accesibilă şi favorabilă incluziunii. UE susține acțiuni care au drept scop conservarea 

patrimoniului cultural și promovarea cooperării și a schimburilor transnaționale dintre instituțiile 

culturale din statele membre. 

Direcția de dezvoltare Susținerea tradițiilor locale și a activităților culturale se axează pe 

următoarele obiective prioritare: 

 Promovarea și susținerea ansamblurilor folclorice din comună. 

 Organizarea periodică a evenimentelor culturale. 

 Construirea atelierelor de lucru meșteșugărești. 

 Promovarea tradițiilor locale. 

Obiectivul 5.1 Promovarea și susținerea ansamblurilor folclorice din comună  

 

Oportunitate Comuna Braniștea are tradiții cultural-folclorice foarte bogate, în cadrul 
comunei activând ansamblurile folclorice „Lozioara” și „Fluierașii”. Au avut 
numeroase și apreciate participări la diferite manifestări culturale. Susținerea 
activității ansamblurilor folclorice și promovarea acestora duce la  păstrarea 
tradițiilor locale, a diversității culturale la nivel național și unional, așa cum 
prevăd principiile unionale. Asigurarea tuturor necesităților ce pot interveni în 
cursul activității lor face activitatea culturală mai atractivă și productivă.  
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Impact Creșterea nivelului de dotare materială a ansamblurilor. 

Participarea ansamblurilor la festivaluri naționale și internaționale. 

Creșterea atractivității a activităților culturale pentru localnici. 

Promovarea comunei Braniștea la nivel național și internațional.  

Tipuri de proiecte 

Procurarea de recuzită pentru ansamblurile folclorice 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 5.2 Organizarea periodică a evenimentelor culturale 

Oportunitate Comuna Braniștea trăiește o bogată viață culturală. Festivalul „Fluierașul 
Fermecat” se ține în fiecare an, în septembrie. Promovarea acestui festival 
precum și organizarea altor evenimente culturale ar pute diversifica și mai 
mult viața culturală a comunei, ar putea atrage noi investiții și contribui la 
dezvoltarea durabilă a comunității locale. 

Impact Popularizarea festivalului „Fluierașul Fermecat” 

Atribuirea festivalului „Fluierașul Fermecat” a statutului de festival internațional 

Festivalul va atinge o mai mare amploare, atrăgând mai multe colective 
folclorice din țară și de peste hotare 

Tipuri de proiecte 

Susținerea organizării periodice a festivalurilor folclorice și promovarea lor 

(Fluierașul Fermecat ș.a.) 

Surse de finanțare 
recomandate 

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).  

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 5.3 Construirea atelierelor de lucru meșteșugărești 

Oportunitate Arta populară a olăritului este o parte importantă a tradițiilor populare locale 
din comuna Braniștea. Olăritul, pe lângă faptul că menține tradițiile populare, 
prezintă și  un interes din punct de vedere al desfășurării de activități 
generatoare de profit. Obiectele artizanale produse de meșterii populari se 
bucură de o popularitate crescândă în rândul turiștilor. Comuna Braniștea are 
un potențial considerabil pentru dezvoltarea acestei îndeletniciri tradiționale 
precum și a altelor meșteșuguri. 

Impact Creșterea numărului de meșteri populari care practică olăritul. 

Popularizarea meșteșugurilor populare 

Diversificarea veniturilor la bugetul local. 

Creșterea fluxului de turiști. 

Tipuri de proiecte 
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Construcția unor ateliere de lucru pentru meșteșuguri 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone 
rurale. 

Perioada de realizare 2014-2020 

 

Obiectivul 5.4 Promovarea tradițiilor locale 

Oportunitate Locuitorii comunei Braniștea promovează la nivel local manifestări care  pun 
în evidență tradițiile și obiceiurile locale/zonale, folclorul literar și muzical. 
Bogatele tradiții locale cer a fi promovate la nivel atât național cât și 
internațional. Organizarea de târguri și expoziții este o oportunitate pentru a 
face cunoscute tradițiile locale la un nivel mai larg.   

Impact Păstrarea și promovarea tradițiilor locale 

Creșterea numărului de turiști care vizitează comuna 

Popularizarea meșteșugurilor populare 

Tipuri de proiecte 

Organizarea de târguri și expoziții pentru promovarea meșteșugurilor locale 

Surse de finanțare 
recomandate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Perioada de realizare 2014-2020 
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6.  Surse de finanțare identificate 

 

Strategia Europa 2020 prezintă următoarele obiective principale: 

 Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 

64 de ani de la 69%, cât este în prezent, la cel puțin 75%. 

 Atingerea obiectivului de a investi în cercetare și dezvoltare (C-D) 3% din PIB, în special prin 

asigurarea unor condiții mai favorabile pentru investiții ale sectorului privat în C-D și stabilirea 

unui nou indicator pentru inovare. 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau 

cu 30% dacă există condiții favorabile în acest sens, creșterea cu 20% a ponderii energiilor 

regenerabile în consumul nostru final de energie și creșterea cu 20% a eficienței energetice. 

 Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu de la 15%, cât este în prezent, la 10% și 

creșterea procentului de populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii 

postuniversitare de la 31% la cel puțin 40%. 

 Reducerea numărului cetățenilor europeni care trăiesc sub pragul sărăciei cu 25%, astfel 

încât 20 de milioane de oameni să nu mai trăiască în sărăcie. 

Însă per ansamblu, reforma din 2013 aduce o serie de schimbări: 

 îmbunătățește abordarea strategică pentru elaborarea PDR-urilor 

 consolidează conținutul măsurilor de dezvoltare rurală 

 simplifică normele și/sau reduce sarcina administrativă aferentă, atunci când este posibil și 

 corelează și mai mult politica de dezvoltare rurală cu celelalte fonduri structurale și de investiții 

europene (ESI). 

În elaborarea programelor naționale (PNDR), statele membre vor trebui să respecte cel puțin 

patru din cele șase axe prioritare comune la nivel european: 

 încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 

 creșterea viabilității/competitivității tuturor ramurilor agriculturii și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a fondului forestier 

 promovarea organizării lanțului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură 
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 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  

Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, este necesar să se pună accentul pe 

un număr limitat de priorități fundamentale privind transferul de cunoștințe și inovarea în 

agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, viabilitatea exploatațiilor, competitivitatea tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionării durabile a pădurilor, organizarea lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, bunăstarea animalelor, gestionarea riscurilor în agricultură, 

refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care au legătură cu agricultura și 

silvicultura, promovarea utilizării eficiente a resurselor și tranziția către o economie cu emisii 

reduse de dioxid carbon în sectoarele agricol, alimentar și silvic, precum și promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei în zonele rurale și a dezvoltării economice a acestora. În acest scop, 

ar trebui să se țină seama de diversitatea situațiilor care afectează zonele rurale cu caracteristici 

diferite sau diferitele categorii de beneficiari potențiali, precum și de obiectivele transversale 

legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la 

acestea.  

Acțiunile de atenuare ar trebui să vizeze atât limitarea emisiilor din agricultură și silvicultură, 

generate de activități-cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, cât și 

conservarea absorbanților de carbon și intensificarea activității de sechestrare a carbonului în 

ceea ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura. 

Pentru a ameliora performanțele economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale 

întreprinderilor din mediul rural, a eficientiza sectorul comercializării și prelucrării produselor 

agricole, care să includă înființarea de unități de procesare și comercializare de mici dimensiuni 

în contextul lanțurilor scurte de aprovizionare și al piețelor locale, a asigura infrastructura 

necesară pentru dezvoltarea agriculturii și a silviculturii și a sprijini investițiile care nu sunt 

remunerative, dar care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de mediu, ar trebui să se 

acorde sprijin pentru investițiile fizice care contribuie la atingerea acestor obiective. 

Crearea și dezvoltarea de noi activități economice sub formă de noi exploatații, diversificarea 

către activități neagricole, inclusiv furnizarea de servicii destinate agriculturii și silviculturii; 

activități legate de asistența medicală, integrarea socială și turism sunt vitale pentru dezvoltarea 

zonelor rurale. 
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Bunurile şi serviciile publice sunt accesibile tuturor şi fiecare se poate bucura de ele. Aceste 

bunuri şi servicii, așa cum reiese din definiție, de regulă nu sunt prestate prin intermediul 

mecanismelor standard ale pieței. Exemple de bunuri publice care sunt furnizate prin agricultură 

sunt: biodiversitatea terenurilor agricole, peisajele, resurse naturale, cum ar fi apa şi solul. Mai 

mult ca atât, agricultura influențează, prin intermediul  bunurile publice economice și sociale 

crearea unor comunități rurale prospere. În prezent, având în vedere schimbările tehnologice şi 

tehnice care au avut loc,(inclusiv intensificarea folosirii terenurilor agricole) 

Tipurile de proiecte propuse pentru perioada 2015- 2020 au fost selectate ca urmare a analizei 

SWOT multilaterale a comunei Braniștea și reflectă necesitățile comunei. Implementarea 

proiectelor va permite valorificarea maximă a punctelor tari a comunei și înlăturarea problemelor 

actuale care există la nivel local. Au fost selectate sursele de finanțare care corespund cel mai 

bine domeniului de desfășurare a proiectelor, fiind asigurate resursele financiare necesare 

desfășurării proiectelor.  

6.1 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR)   

Program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 

României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România. 

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat: 

    - Competitivitatea și dezvoltarea locală 

    - Oamenii și societatea 

    - Resursele 

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada 2014‐2020 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele 

rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 

sectoarele non agricole din mediul rural; 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicat; 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 

LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții 

și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 
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Accesul facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, a micilor antreprenori 

din  zonele rurale are ca scop facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea  performanței  economice  a  tuturor 

exploatațiilor  agricole  și  facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în 

vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților 

agricole. 

Tradițiile rurale, etno-folclorice, culturale, ecologice, gastronomice și caracteristicile locale de 

mediu sunt insuficient valorificate pentru dezvoltarea turismului, pentru crearea de locuri de 

muncă, pentru generarea de  venit  și  pentru  asigurarea  unui  impact  pozitiv  asupra  

sentimentului  de  demnitate  și mândrie  al comunităților locale. Conform PNDR, sprijinul  acordat  

în  cadrul  unui  proces  integrat  și  echilibrat  de dezvoltare  teritorială,  inclusiv  prin intermediul 

strategiilor de dezvoltare locală, va conduce la păstrarea și conservarea patrimoniului local, iar 

acțiunile de marketing aferente pot genera valoarea adăugată pentru produsele autohtone. 

În prezent, în România, oportunitățile de angajare sunt reduse, în special în sectorul non-agricol. 

Populația din  zonele  rurale  depinde  în  principal  de  activitățile  agricole  acestea  oferindu-le  

condiții  de  viață  de subzistență.  

Decalajul dintre mediul rural şi cel urban este redat de nivelul scăzut de venituri şi de rata de 

angajare. Nevoia obținerii de venituri suplimentare pentru populația ocupată în agricultura de 

subzistență și semi subzistență este absolut necesară, mai ales în contextul tendinței de 

depopulare. Totodată nevoia de stimulare a antreprenoriatului în mediul rural este ridicată și este 

în rezonanță cu nevoia de creștere a valorificării potențialului comunităților rurale din perspectiva 

peisajului, culturii, activităților tradiționale dar și a resurselor locale. 

 Dezvoltarea activităților afacerilor la scară mică de către fermieri și alții în domenii non-agricole 

poate contribui la obținerea de locuri de muncă și venituri suplimentare și la menținerea populației 

în mediul rural. Prin susținerea meșteșugurilor populare locale poate crește și se poate diversifica 

numărul de locuri de muncă în comuna Braniștea. 

 Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole și silvice 

Are ca scop îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării 

şi modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării şi orientării către piață, cât şi a 

diversificării agricole, îmbunătățirea performanței economice a pădurilor, cât și eficientizarea 

utilizării apei în agricultură, unul din obiectivele acesteia fiind asigurarea unei bune aprovizionări 

şi un acces mai facil către consumatori şi piețele de desfacere. 
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 Submăsura 6.2  - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în 

zone rurale 

Are ca scop sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice 

durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural, unul din obiectivele acestei 

submăsuri fiind încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. 

 Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

are scopul de a sprijini investițiile pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin 

dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și 

investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme 

mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

 Submăsura 7.6  - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.  

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este de protejare a patrimoniului cultural 

sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor 

monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale. Obiective ale acestei submăsuri sunt 

punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel 

la creșterea nivelului de trai în zonele rurale și dezvoltare locală sustenabilă. 

6.2 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020  

Este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care 

România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. POR 2014–2020 își 

propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 

infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își 

poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare 

a progresului tehnologic. 

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului este o axă prioritară a 

POR, accentuând atenția asupra valorificarea economică a potențialului turistic balnear, 

valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local, infrastructură turistică publică de 

agrement.  
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  Axa prioritară Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Prevede, printre altele, și construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

educaționale ante preșcolare (creșe), preșcolare (grădinițe) și a celei pentru învățământul general 

obligatoriu (școli I‐ VIII). 

6.3 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)  

A fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de 

Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziție al 

serviciilor Comisiei Europene. Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea 

obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci 

provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura şi Resursele.  

  Axa Prioritară 5  - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

Are ca unul din scopuri reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populației cauzate de 

fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal 

de inundații şi eroziune costieră.  

6.4 Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA)   

Promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-

economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, 

contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest 

rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un 

management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă 

adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. 

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează: 

 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane 

de euro (59%);    

  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 

187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);  

 Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%). 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la 

nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor 
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furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 

nivelul acestuia. 

6.5 Administrația Fondului pentru Mediu 

AFM Gestionează programe finanțate din fonduri naționale şi este finanțată integral din venituri 

proprii şi răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu. Fondul pentru mediu este fond public, 

deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte 

din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege specială ce stabilește şi destinațiile 

acestora. 

Administrația Fondului pentru Mediu susține finanțarea pentru 22 categorii de proiecte şi 

programe naționale în vederea dezvoltării durabile a României. Administrația Fondului pentru 

Mediu se adresează unei categorii largi de beneficiari: operatori economici; ONG-uri; unități 

administrativ-teritoriale; unități şi instituții de învățământ; composesorate şi ocoale silvice; unități 

de cult; instituții publice; asociaţii de dezvoltare intercomunitară; institute de cercetare-dezvoltare; 

asociaţii de proprietari; persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale şi 

întreprinderi familiale, care prin implementarea şi derularea de programe contribuie la 

îmbunătățirea condițiilor de viață, şi în același timp, conștientizează publicul asupra problemelor 

de mediu. 

6.6 Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)  

AFCN este o instituție publică autonomă înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 802/14 iulie 2005 

privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național cu scopul de a 

gestiona Fondul Cultural Național, de a finanța programele, proiectele și acțiunile culturale 

organizate în țară și/sau în străinătate precum și pentru a susține relațiile culturale internaționale 

ale României. Beneficiarii fondurilor nerambursabile sunt persoanele fizice autorizate și 

persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înființate în condițiile legii 

române ori străine, după caz, care desfășoară activități culturale fără scop patrimonial. 

Misiunea Administrației Fondului Cultural Național este de a promova întoarcerea la cultură, 

reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază sau 

activează în domeniul culturii. 

Prin finanțarea de programe și proiecte culturale, Administrația Fondului Cultural Național 

facilitează accesul publicului la manifestări culturale, artistice și educaționale variate precum: 

festivaluri, evenimente multiculturale și interdisciplinare, expoziții, concerte, reprezentații de 

teatru, spectacole, performance-uri, happening-uri, workshop-uri, seminarii, conferințe, lansări de 

carte și publicații periodice, cursuri de artă pentru toate categoriile de public. 
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6.7 Programul național de construcţii de interes public sau social  

Este derulat de Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. În cadrul programului sunt finanțate obiectivele de 

interes public sau social în domeniul construcțiilor, obiective definite ca fiind orice tip de construcţii 

care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităților locale. 

Subprogramul Săli de sport are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât 

şi în mediul rural, în vederea garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor, 

în conformitate cu normele şi standardele europene. Prin săli de sport se înțeleg spațiile special 

amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice fel. 

6.8 Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

Coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, stabilește cadrul legal 

pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională 

prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. Programul 

se finanțează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul 

MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. Obiectivul prioritar ale PNDL 

este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și 

sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în 

integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibă acces egal la 

resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților 

funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de 

competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții 

de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe 

programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru 

respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene. 

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanța Programul Operațional Comun România-

Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi va 

contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către 

o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră 

în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează. 

Accesarea surselor de finanțare menționate în prezentul capitol, dar și a altor surse de finanțare 

va permite administrației publice locale din comuna Braniștea să asigure dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a comunei, atât sub aspect economic și social, cât și cultural. Dezvoltarea comunei 
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Braniștea va avea loc în conformitate cu strategiile de dezvoltare aprobate la nivel național și 

unional, scopul fiind asigurarea unui nivel de trai ridicat al locuitorilor comunei, păstrarea și 

promovarea tradițiilor populare locale, creșterea economică sustenabilă, asigurarea populației cu 

servicii sociale de calitate sporită și protecția mediului înconjurător.    
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7. Indicatori de monitorizare și evaluare 

Indicatorii de monitorizare ai strategiei sunt grupați după criteriul obiectivului strategic pe care îl 

măsoară. 

Indicatorii de monitorizare propuși privind măsurarea gradului de atingere a obiectivelor direcției 

de dezvoltare 1 „Stimularea dezvoltării economice la nivel local și creșterea atractivității comunei 

pentru investitori”. 

 Accesul pe piața locală. 

 Creșterea veniturilor la bugetul local. 

 Diversificarea surselor de venit la bugetul local. 

 Gradul de migrare sat-oraș. 

 Numărul de facilități turistice și de agrement nou înființate. 

 Numărul de IMM-uri care au beneficiat de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor. 

 Numărul de IMM-uri existente.  

 Numărul de IMM-uri fondate la nivel de comună. 

 Numărul de persoane angajate în agricultură. 

 Numărul de persoane angajate în câmpul muncii. 

 Numărul de persoane șomeri în comună. 

 Numărul de turiști care au vizitat comuna. 

 Numărul producătorilor agricoli locali. 

 Productivitatea în domeniul agricol. 

 Volumul de investiții atrase. 

Indicatorii de monitorizare propuși privind măsurarea gradului de atingere a obiectivelor direcției 

de dezvoltare 2 „Protecția mediului și a naturii” 

 Calitatea apei potabile. 

 Gradul de poluare a zonei. 

 Numărul activităților de voluntariat desfășurate. 

 Numărul de km a perdelelor forestiere de protecție plantate. 

 Numărul de localități și locuitori protejați. 

 Numărul de materiale publicitare distribuite localnicilor. 

 Numărul de ONG- uri fondate în comună. 

 Prejudiciul cauzat localității de calamitățile naturale. 

 Productivitatea în domeniul agricol. 

 Suprafața terenurilor amenajate. 
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Indicatorii de monitorizare propuși privind măsurarea gradului de atingere a obiectivelor direcției 

de dezvoltare 3 „Modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale”. 

 Capacitatea sălilor de curs. 

 Echipamentul procurat. 

 Nivelul abandonului școlar. 

 Numărul de case conectate la sistemele de alimentare cu energie electrică. 

 Numărul de case conectate la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă. 

 Numărul de elevi care frecventează cursurile. 

 Numărul de persoane deservite de centrele de servicii sociale. 

 Numărul de săli de sport. 

 Numărul km de șanțuri reabilitate. 

 Numărul km de șanțuri și scurgeri amenajate. 

 Procentul de populație deservit. 

 Suprafața spațiilor construite. 

 Suprafața spațiilor modernizate. 

Indicatorii de monitorizare propuși privind măsurarea gradului de atingere a obiectivelor direcției 

de dezvoltare 4 „Îmbunătățirea comunicării autorității publice locale cu populația și alte autorități 

similare”. 

 Gradul de informare a administrației publice locale despre necesitățile locuitorilor. 

 Gradul de satisfacție a locuitorilor față de activitatea administrației locale. 

 Informarea locuitorilor. 

 Numărul de parteneriate stabilite. 

 Transparența activității autorității locale. 

Indicatorii de monitorizare propuși privind măsurarea gradului de atingere a obiectivelor direcției 

de dezvoltare 5 „ Susținerea tradițiilor locale și activităților culturale”. 

 Echipamentul procurat 

 Numărul ansamblurilor folclorice din comună. 

 Numărul de evenimente culturale la care au participat ansamblurile locale. 

 Numărul de evenimente culturale realizate în comună. 

 Numărul de participanți la evenimentele culturale locale. 

 Numărul de persoane care practică meșteșugurile populare. 

 Numărul de turiști. 

 Numărul expozițiilor și târgurilor organizate. 

 Numărul spațiilor amenajate pentru desfășurarea activităților culturale. 
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