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 Diversitatea structurilor interne ale unui oraș se constituie în premise ale 
dezvoltării și consolidării unui anumit tip de relații între acesta și mediul din care face 
parte. Un oraș cu o structură simplă va avea raporturi ușor de identificat, atât cu mediul 
în care se inserează cât și cu alte orașe situate la distanțe variabile.  

 Diferențierea structurală1 presupune existența unor orașe cu structuri cât mai 
diferite pentru a asigura integrarea tuturor în sistemul sau subsistemul urban. Această 
integrare valorifică multitudinea de relații generate de diversitatea structurilor pe care 
orașul le interconectează. 

 Specializarea funcțională2 rezultă din diferențierea structurală la nivelul orașului, 
este generată de activități care se adresează în mare parte teritoriului înfluențat direct 
de oraș. Specializarea funcțională poate să însoțească orașul încă de la începutul său, 
dacă orașul a apărut datorită potențialului de valorificare a unei resurse locale, sau s-a 
conturat în jurul unei noi activități apărute prin delocalizare. În același timp, 
specializarea funcțională poate să apară în urma unui proces mai îndelungat de 
conturare a unei ”nișe funcționale” în sistemul de relații interurbane, acolo unde un oraș 
își poate valorifica mai bine atuurile sale. 

 Specializarea funcțională înseamnă și o anumită prioritate deținută într-un 
domeniu, prioritate pentru care, în condițiile unor relații intense cu alte centre urbane, 
orașul manifestă un interes sporit în a le menține și a le dezvolta.  

 Astfel că în condițiile economice actuale, dezvoltarea locală a unui oraș se 
bazează foarte mult pe dinamica acestuia și pe capacitatea acestuia de a valorifica 
resursele intrinseci sau existente în cadrul său sau în imediata apropiere, dar și pe 
modalitățile de introducere în circuitul economic al produselor locale și pe valorile astfel 
create. 

 Orice oraș își caută propriile ”nișe funcționale” și identifică principalele resurse 
economico-sociale și culturale ale spațiului din care face parte, se specializează în 
anumite funcțiuni, având astfel o bază pe care poate construi relații durabile cu alte 
centre urbane sau rurale. De cele mai multe ori orașul își dezvoltă, în mod natural, 
activități care să genereze relații de complementaritate, care să aducă un plus de 
valoare în competiția inter-urbană regională sau județeană. 

 

 Localitatea Ianca din judeţul Brăila a devenit oraş în anul 1989 prin Legea 
nr. 2/1989 care, implementa politica de urbanizare şi industrializare a ţării, ce a 
caracterizat ultimele două decenii ale secolului XX.  

 În prezent, statutul urban al localităţii s-a păstrat şi a fost reconfirmat prin Legea 
nr. 351/2001, P.A.T.N. Secţiunea a IV – a Reţeaua de localităţi, Ianca prin importanţa 
s-a teritorială, fiind încadrată în categoria localităţilor de rang III. 

 Sub aspect administrativ teritorial în componenţa oraşului Ianca intră 
următoarele localităţi: Ianca şi satele Plopu (include Ianca Gară),  Oprişeneşti, 
Perişoru, Tîrlele Filiu, Berleşti. 

                                                 
1 Ioan Ianoș (2004), Dinamica urbană. Aplicații la orașul și sistemul urban românesc, Ed. Tehnică, București 

2 Ioan Ianoș (2004), Dinamica urbană. Aplicații la orașul și sistemul urban românesc, pag. 119, Ed. Tehnică, București 
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Sat Plopu – este așezat la 1 km nord de punctul de intersecție al căii ferate Făurei-
Brăila cu DN2B, din care se desprinde   DC 37,asfaltat. La 1 km sud, se află stația de 
cale ferată și satul Gara Ianca. 

- are o suprafață de 98,23 ha și o dispunere a străzilor într-un sistem rectangular 
perfect pe o lungime totală de 9,64 km.   (pietruite integral si asfaltate parțial) 

- are o populație de 1365 de locuitori, conform recensământului din 2011. 

Sat Perișoru – este situat la 45 km sud-vest de Brăila, este separat de Orașul Ianca 
prin calea ferată Făurei-Galați. 

- se leagă de Ianca prin DJ221 Șuțești-Perișoru, care traversează Ianca de la 
nord la sud,trece peste calea ferată, traversează apoi satul Perișoru, după care 
se continuă, spre sud, cu DC 36 Târlele-Filiu. 

- este un sat tipic linear, dezvoltat de-a lungul șoselei DC36. 
- are o suprafață de 100,58 ha și o lungime totală a străzilor de 11 km.    (pietruite 

integral si asfaltate parțial) 
- are o populație de 1 030 de  locuitori, conform recensământuluidin 2011. 

Satul Oprișenești – se află în Câmpia Brăilei și este așezat pe DN2B, care trece prin 
centrul satului de la est la vest. 

- are legături spre vest cu Gara și Orașul Ianca, iar spre est cu Urleasca. 
- are o suprafață de 88,33 ha și o lungime totală a străzilor de  7,54 km.  (pietruite 

integral) 
- are o populație de  748 de locuitori, la recensământul din 2011. 

Satul Târlele-Filiu – este așezat pe DC36, între Perișoru la nord și Ionești la sud. 

- are o suprafață de 68,6 ha și o lungime totală a străzilor de 6,6 km.   (pietruite 
integral) 

- are o pupulație de 549 de locuitori, la recensământul din 2011. 

Satul Berlești – este așezat la 5 km sud-vest de satul Perișoru și la cca 7 km sud-est 
de stația de cale ferată Dedulești. 

- principalul drum de acces este DC 35 Perișoru-Berlești- Batogu. 
- are o suprafață de 136,62 ha și o lungime totală a străzilor de 6,9 km.   (pietruite 

integral) 
- are o populație de 366 de locuitori, la recensământul din 2011. 

Satul Gara Ianca- este așezat în gara cu același nume, de pe linia ferată Brăila-Făurei, 
dată în folosință în 1872. 

- este un sat linear, foarte mic, ce are legături pe DN2B cu Ianca,spre vest, și cu 
Oprișenești spre est,iar pe DC 37 cu Plopu,spre nord. 

- are o suprafață de 50,72 ha; 
- are o populație de 57 de locuitori, la recensământul din 2011 

 Conform datelor statistice populaţia totală stabilă la nivelul localităţii Ianca este 
de 11110 locuitori pentru anul 2010 și de 10049 de locuitori în anul 2011, înregistrând o 
scădere de cca. 1000 de locuitori. 

 Delimitarea zonelor de influenţă a localităţilor urbane din județul Brăila,  realizată 
în etapele anterioare de analiză ale P.A.T.J., a condus la următoarele grupări de 
localităţi: 
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1. zona Brăila: comunele comunele Vădeni, Cazasu, Chiscani, Frecăţei, 
Măraşu, Siliştea, Romanu, Tichileşti, Gropeni, Unirea 

2. zona Ianca-Făurei: comunele Galbenu, Vişani, Jirlău, Mircea Vodă, 
Surdila- Greci, Surdila- Găiseanca, Bordei Verde, Movila Miresii, 
Şuţeşti 

3. zona Însurăţei: comunele Ciocile, Roşiori, Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Dudeşti, 
Bărăganu, Victoria, Berteştii De Jos, Stăncuţa, Tufeşti, Viziru 

4. zona de nord-vest (Măxineni): comunele Salcia Tudor, Racoviţa, Grădiştea, 
Râmnicelu, Gemenele, Scorţaru Nou. 

 În urma definirii intensității polarizării urbane a orașelor din județul Brăila (vezi 
planșa 3 – Intensitatea polarizării urbane în județul Brăila / cf. poligoanelor Thiessen 
delimitate), punctul 2 de mai sus, așa cum apare el descris în cadrul PATJ Brăila se 
redefinește după cum urmează: 

 zona periurbană a orașului Ianca – oraș Ianca + comunele Bordei 
Verde,Cireșu,  Mircea Vodă, Movila Miresei, Sutești, Grădiștea, 
Râmnicelul, Racovița 

 zona periurbană a orașului Făurei – oraș Făurei + comunele Surdilă Greci, 
Surdilă Găișeanca, Vișani, Jirlău, Galbenul, Ulmu, Cireșu 

 sistemul Ianca - Făurei 
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Fig.1                      -                              Localitățile componente ale Zonei Periurbane a Orașului Ianca 

IANCA         Suprafață U.A.T. = 18589 Ha. 
         Populație   = 10049 

BORDEI VERDE        Suprafață U.A.T. = 8648 Ha. 

         Populație   = 2608 

MOVILA MIRESEI       Suprafață U.A.T. = 8591 Ha. 
         Populație   = 3976 

CIRESU         Suprafață U.A.T. =10910 Ha. 

         Populație   = 3036 

MIRCEA VODA        Suprafață U.A.T. = 10641 Ha. 
         Populație   = 3107 

VISANI          Suprafață U.A.T. = 7677 Ha. 

         Populație   = 2398 

GRADISTEA         Suprafață U.A.T. = 6457 Ha. 
         Populație   = 2236 

RACOVITA         Suprafață U.A.T. = 5028 Ha. 
         Populație   = 1137 

RAMNICELUL          Suprafață U.A.T.  = 7894 Ha. 

         Populație    = 2034 

SUTESTI          Suprafață U.A.T.  = 6799 Ha. 
         Populație    = 4211 

TRAIAN         Suprafață U.A.T.  = 16419 Ha. 

         Populație    = 3264 

TOTAL SUPRAFAȚĂ            = 107653Ha. 

TOTAL POPULAȚIE            = 38056 
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 Din punct de vedere 
geomorfologic teritoriul orașului Ianca 
aparține unității Câmpia Brăilei, care se 
intinde de la est de linia Făurei – 
Țăndărei,până la est de Valea Ianca, iar 
din punct de vedere hidrografic se 
încadrează în bazinul râului Buzău, care 
este cel mai apropiat curs de apă. Pe 
teritoriu se găsesc lacurile: Plopu (3 
km²),situat în estul satului respectiv 
Ianca (3,4 km²), situat în vestul satului, 
care fac parte din grupa lacurilor 
clastocarstice (lacuri cantonate în 
crovuri- formă de relief cu aspect de 
depresiune circulară sau 
alungită,dezvoltată pe loess, prin 
tasare). 

 Bărăganul de Nord (Câmpia 
Brăilei) este delimitat la sud de Lunca 
Călmăţuiului, la vest de zona joasă de 
divagare presărată cu braţele părăsite 
ale Buzăului, în nord-vest şi nord de 
lunca Buzăului şi a Siretului, iar în est 
de Lunca Dunării. Altitudinea este mai 
mare în partea vestică între 35 – 40 m 
şi mai mică în est între 20 – 25 m. 

 Relieful este relativ uniform, reprezentat prin câmpuri netede, întinse, nedrenate 
superficial. Singurele microforme de relief le formează depresiunile de tasare, care 
ating cea mai mare dezvoltare din toată Câmpia Română şi câteva văi largi, fără 
scurgere. Depresiunile de tasare sunt transformate în lacuri şi se întâlnesc în partea 
centrală a câmpiei, între Ianca şi Comăneasca (Ianca, Plopu, Esna, Lutu Alb, Secu, 
Iazu etc.). 

 În ceea ce priveşte văile, Valea Ianca este cea mai mare, cu o direcţie sud-nord 
şi împarte Câmpia Brăilei în două părţi aproape egale: Câmpia Viziru şi Câmpia Iancăi. 
Valea are o lăţime exagerat de mare (uneori 2 Km) în raport cu lungimea (30 – 40 Km). 
Adâncimea ei este doar de 7 – 8 m şi are mai degrabă aspectul unui lac, deoarece 
datorită pantei mici a profilului longitudinal apa stagnează temporar, permiţând 
dezvoltarea unei vegetaţii acvatice. 

 Câmpia Iancăi situată între Valea Ianca în est şi Valea Buzăului în vest, se 
împarte în trei. În porţiunea centrală este Câmpul Ianca, străbătut de numeroase văiugi 
largi, puţin adânci, presărată cu lacuri de crov: Ianca, Plopu, Lutu Alb, Esna, Movila 
Miresii. În sectorul de sud-vest se află Câmpul Mircea Vodă cu înălţimi mai mari (35-40 
m), care este limitat la vest de Lunca Buzău iar în sud de Lunca Călmăţui. Are 
suprafaţa netedă, fără depresiuni de tasare. Pe latura de nord, bordând fruntea 
Câmpiei Brăilei, este Câmpul Gemenele care se întinde ca o fâşie acoperită de nisipuri 
sub formă de dune, cu grosimi mari şi altitudini care ajung până la 50 m între 
Constantineşti şi Şuţeşti, fixate şi folosite pentru culturi agricole. 
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 Lacuri de crov constituie singurele elemente hidrografice care se întâlnesc pe 
câmpuri, existent lor fiind în strânsă legătură cu procesele de tasare în depozitele 
loessoide. Acestea sunt grupate în două zone distincte: prima, în Câmpia Brăilei, cu 
lacurile Ianca, Plopu, Iazu-Movila Miresii, Secu-Movila Miresii, Lutu Alb, Esna şi valea 
Esnei; a doua, în Câmpia Călmăţuiului cu lacurile Plaşcu, Colţea, Chichineţu, Tătaru şi 
Unturos. 

 Forma acestor depresiuni este circulară, ovală sau neregulată, cu fundul plat, cu 
adâncimi obişnuite de 2,5 m şi maxime de 5-10 m (Ianca 9m, Plopu 10m, Iazu-Movila 
Miresii 11m, Lutu Alb 11m, Tătaru 12m, Plaşcu 7m, Chichineţu 8m, Colţea 6m). 
Suprafaţa depresiunilor de tip crov variază de la câţiva zeci de metri pătraţi până la 8-
10 Km2 (Ianca 3,32 Km2, Iazu – Movila Miresii 1,8 Km2 , Plopu 1,80 Km2, Tătaru 3,28 
Km2, Plaşcu 1,88 Km2). 

 Dintre lacurile menţionate în Câmpia Brăilei, salinitatea cea mai mare o are lacul 
Iazu – Movila Miresii, al cărui nămol cu calităţi terapeutice se foloseşte pentru băi pe 
scară locală. Tipul hidrochimic al lacurilor din această zonă este clorurat sodic pur. 

 
2. Cadrul teritorial de realizare a dezvoltării economice a orașului Ianca 
 
 Reţeaua de localităţi a judeţului Brăila este formată din: 

 1 municipiu : Brăila, reşedinţa de judeţ- 2129811 locuitori (an 2008) 

 3 oraşe: 

• Ianca - 11196 locuitori (2008) / 10049 locuitori cf. recensământ 
2011 – înfiinţat în anul 1989 - cu satele Berleşti, Gara 
Ianca,Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele, Filiu 

• Însurăţei - 7234 locuitori (2008) - înfiinţat în anul 1989- cu satele 
Lacu Rezii, Măru Roşu, Valea Călmăţui 

• Făurei- 4067 locuitori (2008)- o singură localitate 

 40 de comune cuprinzînd 131 de sate. 

 Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de UAT2. Dintre acestea : 

 4 UAT sunt urbane, însumând un număr de 13 localităţi ( 4 localităţi 
urbane propriu-zise şi 9 sate aparţinătoare) ; 

 40 UAT sunt rurale (comune) însumând 131 sate. 

 Ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale din judeţul Brăila include următoarele 
ranguri stabilite prin Legea nr. 351/2001: 

 Rangul I - municipiul Brăila, municipiul reşedinţă de judeţ este un centru 
de importanţă naţională, cu influenţă potenţial europeană funcţionînd ca 
un sistem urban împreună cu municipiul Galaţi; centru industrial, 
administrativ şi cultural important, pol regional important în zona de sud-
est a României; 

 Rangul III- 3 localităţi urbane, oraşe de importanţă judeţeană sau zonală, 
cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi sau de servire în cadrul zonei 
imediate: oraşele Ianca, Făurei, Însurăţei; 

 Rang IV- 40 sate reşedinţe de comune ; 
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 Rang V- 91 sate componente ale comunelor şi 9 sate aparţinătoare de 
oraşe. 

 Reţeaua de localităţi urbane cuprinde un municipiu şi trei oraşe însumând o 
populaţie de 239610 locuitori (an 2006) pe o suprafaţă de 46173ha (9,68% din 
suprafaţa judeţului)3. Analiza distribuţiei populaţiei în cadrul reţelei de localităţi indică o 
mare concentrare de populaţie urbană în municipiul reşedinţă de judeţ (216814 
locuitori), respectiv 58,97% din populaţia totală a judeţului şi 90,48% din populaţia 
urbană(cartograma 1). 

 Populaţia municipiului Brăila reprezintă 13,7% din totalul populaţiei urbane a 
Regiunii Vest, fiind al treilea ca mărime după Constanţa (305550 locuitori) şi Galaţi 
(296697 locuitori). Celelalte oraşe sunt de talie foarte mică: populaţia lor variază între 
4097 locuitori (Făurei) şi 11383 locuitori (Ianca). Comparînd populaţia din UAT-uri se 
remarcă faptul că oraşul cel mai mic, Făurei 4097 locuitori este întrecut de 2 comune: 
Chiscani(5490 locuitori) şi Movila Miresii (4367 locuitori). 

 Din cauza risipirii populaţiei în localităţi numeroase cele două oraşe au valori 
apropiate ale numărului de locuitori: Ianca- 6669 locuitori, iar Însurăţei- 6695 locuitori. 
Din structura reţelei de localităţi lipseşte segmentul mediu, respectiv oraşele de talie 
mijlocie (20-50 mii locuitori). Evoluţia medie a populaţiei în localităţile urbane (la nivelul 
UAT) în perioada 2000-2006 a înregistrat o reducere la 93,61%, din populaţia anului 
2000, mai mare decât evoluţia medie pe judeţ, de 95,31%4. 

 Reducerea de populaţie în mediul urban este mai accentuată şi comparativ cu 
cea înregistrată de populaţia urbană a ţării (97,29%) şi cea înregistrată de populaţia 
urbană a Regiunii Sud-Est (94,42%). Comparativ cu aceşti indici de evoluţie, o situaţie 
mai gravă se remarcă în oraşele Ianca şi Făurei. Municipiul Brăila se înscrie în valorile 
medii ale judeţului şi ale Regiunii Sud-Est. 

 Analiza tipologiei funcţionale5 a localităţilor urbane, s-a realizat pe baza 
valorilor populaţiei ocupate pe principalele ramuri de activitate ale economiei 
(Recensământ 2002). Se identifică astfel trei categorii funcţionale de oraşe: (50% şi 
peste populaţie ocupată în industrie şi construcţii), de servicii (50% şi peste în sectorul 
terţiar), combinaţii între aceste două categorii şi mixte (nici un sector nu înregistrează 
valori peste 50%). 

 S-au identificat astfel următoarele : 

1. industriale complexe şi de servicii (populaţia ocupată în sectorul secundar 
este cuprinsă între 50-75%, cea din servicii este între 25-50% face parte 
doar municipiul Brăila. 

2. industriale şi de servicii : oraşul Făurei şi oraşul Însurăţei 

3. oraşe mixte: oraşul Ianca. 

 

                                                 
3 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 

4 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 

5 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 
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Rețeaua județeana de căi de comunicație 

 Din analiza echipării tehnice cu drumuri publice – DN, DJ şi DC – a judeţului 
Brăila au rezultat următoarele: 

 reţeaua de drumuri cuprinde 6 trasee de drumuri naţionale, DN 2B, DN 21, 
DN 21A, DN 22, DN 22B şi DN 23 din care două trasee de drum europene E 
87 şi E584, 

 21 trasee de drumurile judeţene şi 45 trasee de drumuri comunale. 

 Drumurile naţionale sunt modernizate, în cea mai mare parte, cu o stare tehnică 
considerată ca fiind bună. Aceste drumuri situându-se în clasele tehnice III şi IV. 
Drumurile locale, judeţene şi comunale, sunt modernizate într-un procent foarte mic, cu 
o stare tehnică considerată în general nesatisfăcătoare. Drumurile judeţene sunt de 
clasă tehnică IV şi V, iar cele comunale, sunt de clasă tehnică V. 

 Legătura mai directă între drumurile judeţene existente, cu cele naţionale, cu 
centrele de comună, sau între satele aparţinând unor comune învecinate, trebuie 
îmbunătăţită, analizând situaţia drumurilor comunale care îndeplinesc condiţii pentru a 
fi clasate ca drumuri judeţene. Accesul de la centrul comunei la satele componente, 
legătura între satele aparţinând comunelor învecinate şi legătura directă a unor 
localităţi cu drumurile naţionale şi judeţene, trebuie rezolvată, analizând situaţia 
drumurilor care pot fi clasate ca drumuri comunale. 

 La nivelul județului Brăila există drumuri judeţene care nu sunt practicabile tot 
timpul anului, în special în perioada de iarnă, căderile masive de zăpadă îngreunând 
traficul și chiar blocândul complet. 

 Pe reţeaua de drumuri naţionale şi locale există lucrări de artă (pasaje, poduri şi 
podeţe). Lucrările de artă de pe traseul drumurilor naţionale au o stare tehnică bună, 
dar nu toate sunt la clasa de încărcare E. 

 Din analiza stării de viabilitate a drumurilor locale, judeţene şi comunale, s-a 
observat că de regulă starea de viabilitate a podurilor este similară cu cea a drumurilor, 
fiind necorespunzătoare cerinţelor de capacitate portantă (clasa E de încărcare), şi 
cerinţelor traficului actual. 

 Judeţul Brăila dispune de o reţea feroviară în lungime de 158 km din care 124 
km (70 %) sunt electrificaţi, 32 km (20 %) linie cu o cale şi 126 km (80 %) linie cu două 
căi. Densitatea reţelei feroviare pe 1000kmp este de 33,2 km, fiind su densitatea pe 
ţară care este de 45,3 km. 

 Teritoriul studiat este deservit de următoarele sectoare de căi ferate: 

1. magistrala 700    Bucureşti – Urziceni – Brăila - Galaţi 

cale ferată dublă electrificată: 

● sectorul       Făurei – Brăila – Galaţi –reţeaua TEN-F 

cale ferată simplă neelectrificată: 

● sectorul       Făurei – Urziceni – Bucureşti 

2. magistrala 600    Făurei – Tecuci – Iaşi 

cale ferată simplă neelectrificată: 

● sectorul       lim.judeţ Galaţi - Făurei 
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3. linia 702     Buzău –Făurei – Feteşti - reţeaua 
TEN-F 

cale ferată dublă electrificată: 

● sectorul       lim.judeţ Buzău - Făurei – lim. judeţ 
Ialomiţa 

 Din punct de vedere al numărului de trenuri magistrala 700 înregistrează valori 
medii de până la 60 trenuri/zi, iar linia 702 are valori mai ridicate de trafic. In ceea ce 
priveşte gradul de ocupare-în pasageri/km, procente cumulate- se prezintă astfel: 
tronson Buzău –Făurei 47,03%, tronson Făurei – Feteşti 66,34% şi tronson Făurei - 
Barboşi 72,60% (conform Planului judeţean de transport durabil – IPTANA-2008) 

 Starea tehnică a reţelei de cale ferată este în general bună. Nivelul dotărilor şi 
starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h .Lucrările de artă 
întâlnite pe reţeaua de căi ferate a zonei în studiu, sunt: viaductele, podurile cu 
deschideri mai mari de 10m şi podeţe cu deschideri între 0,5 -10m. 

 
Rețeaua zonală de căi de comunicație 

 În zona periurbană a orașului Ianca, circulația rutieră principală se desfățoară pe 
următoarele drumuri: 

1. DN2B – Brăila – Făurei – Buzău – care tranzitează de la est la vest 
localitățile Traian, Ianca și Mircea Vodă 

2. DN22 – Brăila – Râmnicu-Sărat – care tranzitează de la est la nord-vest 
localitățile Movila Miresei, Sutești și Grădiștea 

3. DJ221 – face legătura dintre orașul Ianca și comuna Sutești, pe relația 
DN2B – DN22, la nord 

4. DJ211 – face legătura între oraș Ianca și comuna Roșiori, la sud 

5. DJ202B – face legătura dintre comuna Movila Miresei și comuna 
Gemenele(DN2B – DN22) 

6. DJ202H – 202A – face legătura dintre comuna Grădiștea și comuna 
Racovița 

7. DC36 – face legătura dintre orașul Ianca și satul component Târlele 
Filiului 

8. DC35 – face legătura dintre orașul Ianca și satul component Berlești6 

 Zona Ianca este traversată de calea ferată magistrala 700 Bucureşti – 
Urziceni – Brăila – Galaţi, cale ferată dublă electrificată pe sectorul Făurei – Brăila – 
Galaţi –reţeaua TEN-F și cale ferată simplă neelectrificată pe sectorul Făurei – Urziceni 
– Bucureşti

7
. 

Rețeaua locală de căi de comunicație 

 În orașul Ianca rețeaua rutieră principală este formată din drumul national DN2B 
Brăila - Făurei - Buzău, care este strada cea mai importantă din oraș, drumul județean 

                                                 
6 cf. PUG Oraș Ianca, elaborat de SC. PRODOMUS SA.,Brăila, 2001 
7 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 
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DJ221 către comuna Sutești și drumurile comunale DC35 și DC36 care asigură relația 
cu două din sate componente, Târlele Filiului și Berlești. 

 
3. Economia judeţului Brăila - poziţia economică a judeţului în spaţiul economic 
regional, Regiunea Sud-Est 
 
Economia regională 
 
 Prin tradiţie, Regiunea Sud Est este o zonă agricolă. Condiţiile pedoclimatice din 
regiune favorizează cultivarea porumbului (în principal, în nord), a grâului (în special, în 
centrul regiunii), a orzului, a plantelor industriale, inclusiv floarea soarelui (regiunea 
ocupă locul I la nivel naţional; Constanţa se află pe locul I şi Brăila, pe locul II dintre 
toate judeţele ţării).  

 Regiunea Sud-Est se caracterizează printr-o puternică stabilitate la nivelul 
superior al sistemului de așezări și al rangului orașelor, perioada 1992-2002, și printr-o 
instabilitate evidentă la nivelul median și inferior8. Stabilitatea pe palierul superior de 
așezări se datorează faptului că între cele mai mari orașe există o diferență 
semnificativă care nu poate fi atenuată de la un an la altul și nici macăr pe perioade 
mai lungi.  

 Instabilitatea la nivelul inferior de așezări al regiunii este explicată de procesul 
de revitalizare pe care îl cunosc orașele noi, unele datorită funcțiilor agricole 
(Pogoanele, Negru-Vodă) sau al industriei extractive (Ianca) și îsi câștigă locul în 
ierarhia urbană.  De asemenea, orașe precum Măcin, Panciu, Isaccea sau Sulina, 
cunosc un regres evidențiat clar de variația rangurilor. Unele din aceste orașe 
cunoscuseră un început al industrializării extensive, înregistrând în ultimi ani ai 
regimului totalitar o creștere a populației totale datorită primului val de muncitori sosiți 
din mediul rural. Imediat după dizolvarea sistemului centralizat aceștia s-au reîntors în 
zonele de proveniență, determinând o scădere a numărului de locuitori al acestor 
centre urbane. 

Sectorul primar 

 Suprafaţa agricolă9 reprezintă peste 65,20% din totalul suprafeţei regiunii, iar 
suprafaţa arabilă reprezintă 78,3% din totalul suprafeţei agricole, aceasta crescând 
uşor în perioada 2000-2008. La această situaţie au contribuit şi lucrările de îmbunătăţiri 
funciare executate în Balta Brăilei, în special asanări, care au permis reintroducerea în 
circuitul producţiei agricole a unei suprafeţe importante de soluri aluvionare. Astfel, în 
Regiunea Sud- Est se află a doua exploataţie agricolă ca mărime din România, pe 
primul loc situându-se Regiunea Sud- Muntenia a cărei suprafaţă agricolă reprezintă 
71% din suprafaţa totală.  

 Sectorul privat deţine cea mai mare pondere a terenului agricol şi totodată 
produce cea mai mare parte a producţiei agricole (95,26% din producţia agricolă totală 
a regiunii, în anul 2007).  

 Fragmentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este un obstacol important în 
calea dezvoltării sectorului, la care se adaugă faptul că potenţialul economic scăzut al 

                                                 
8 Ioan Ianoș (2004), Dinamica urbană. Aplicații la orașul și sistemul urban românesc, Ed. Tehnică, București 

9 Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est (MasterPlan Regional SudEst) / Auditul teritorial 2010-2020, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud Est 
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micilor ferme şi managementul ineficient al exploatărilor agricole au determinat 
subdezvoltarea sectorului de prelucrare a produselor agricole. 

 Suprafaţa agricolă a regiunii, 2.332,61 mii de hectare în anul 2008, reprezintă 
15,85% din suprafaţa agricolă a ţării. Suprafaţa agricolă care nu este teren arabil, 
cuprinde păşuni (14,33%), vii şi pepiniere viticole (3,68%), fâneţe (2,68%) şi livezi 
(0,95%). 40,02% din viile şi pepinierele viticole din România sunt concentrate pe 
teritoriul regional, punând în evidenţă importanţa sectorului viticol în economia 
regională.  

 Infrastructurile pentru irigat sunt prezente pe o suprafaţă de 51% din suprafaţa 
agricolă regională, un procent ridicat faţă de 21% înregistrat la nivel naţional, iar 
suprafaţa agricolă irigată efectiv a fost, în anul 2008, de doar 5,8% din întreagă 
suprafaţă agricolă. 

 În anul 2008, producţia agricolă10 în regiune a înregistrat o valoare de 
10.558.172 mii lei, reprezentând 15,76% din producţia agricolă la nivel naţional.  

 Componenţa producţiei agricole este similară cu cea naţională. Producţia 
vegetală reprezintă 72,29% din producţia totală, în creştere cu 234,11%, în perioada 
2001-2008. Mai modestă a fost creşterea producţiei animale (+117,05% în aceeaşi 
perioada) a cărei ponderi în totalul producţiei agricole a scăzut progresiv, de la 33,87% 
în anul 2001 până la 25,12% în anul 2008. Serviciile agricole sunt încă slab dezvoltate, 
valoarea lor situându-se la 2,6% din valoarea totală a producţiei. 

Componenţa producţiei agricole judeţene comparativ cu nivel regional şi naţional 

 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Calculele pe baza datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistica Brăila 

Producţia vegetală este în mare parte concentrată asupra culturilor 
extensive. Cu 3.319.913 de tone produse în anul 2008, cerealele pentru boabe 
reprezintă 19,73% din producţia vegetală naţională: Regiunea Sud Est se poziţionează 
pe locul 39 din cele 267 regiuni europene pentru producţia de porumb şi, în ţară, este 
primul producător de orz şi orzoaică (29,77% din producţia naţională) fiind, în acelaşi 
timp printre primele 2 regiuni în ceea ce priveşte producţia de grâu şi printre primele 3 
regiuni pentru porumb. 

Regiunea Sud Est se situează pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte 
cultivarea viţei de vie, deţinând 41,62% din suprafaţa viticolă a ţării (numai judeţul 
Vrancea deţine peste 12,77% din suprafaţa viticolă a ţării). Regiunea Sud Est este 
recunoscută, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, prin calitatea vinurilor provenite 
din podgorii renumite, care se găsesc pe tot cuprinsul regiunii: Panciu, Odobeşti, 
Pietroasele, Nicoreşti, Niculiţel, Murfatlar, Însurăţei. În ciuda existenţei unor condiţii 
excelente pentru cultivarea viţei de vie, precum şi a unei tradiţii viticole consolidate, 

                                                 
10 Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est (MasterPlan Regional SudEst) / Auditul teritorial 2010-2020, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud Est 
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suprafeţele cultivate şi producţia de vii pe rod s-au redus în mod considerabil în 
perioada 2000-2008 (- 14,49% şi, respectiv, -20,57%). 

 Producţia animală reprezintă 12,91% din producţia naţională (anul 2008). La 
sfârşitul anului 2008 au existat în regiune:  

 221 mii de capete de caprine, reprezentând 24,68% din efectivele existente 
la nivel naţional. În perioada 2000-2008, populaţia de caprine a înregistrat o 
creştere importantă de 82%, animalele fiind concentrate în mod special în 
judeţul Constanţa precum şi în judeţul Tulcea.  

 1.510 mii de capete de ovine, reprezentând 17% din efective existente la 
nivel naţional.  

 864 mii de capete de porcine, reprezentând 14% din animale existente la 
nivel naţional, efectivele de porcine au crescut cu 52% în perioada 2000-
2008.  

 312 mii de capete de bovine. Populaţia bovină, a scăzut cu 5,7% în perioada 
2000- 2008, şi reprezintă 11,64% faţă de datele existente la nivel naţional.  

 124 mii de capete de cabaline. Un trend negativ a caracterizat şi efectivele 
de cabaline, care au scăzut cu 8% în perioada 2000-2008.  

Agricultura are un rol deosebit de important în economia Regiunii Sud Est dar, în 
pofida resurselor şi a potenţialului agricol ridicat, productivitatea sectorului este 
modestă. 

Productivitatea scăzută a sectorului este strâns corelată cu fragmentarea 
proprietăţii agricole, care determină o agricultură de tip tradiţional cu un număr mare de 
exploatări de subzistenţă sau semi-subzistenţă. 

 În regiune există disparităţi la nivel de dezvoltare a zonelor rurale, fiecare judeţ 
având trăsături şi caracteristici diferite din punct de vedere al agriculturii.  

Judeţul Brăila se remarcă prin calitatea solurilor (cernoziomuri) unde se obţin 
producţii mari la porumb (locul I la nivel regional), floarea-soarelui, soia, cereale pentru 
boabe (locul I la nivel regional şi locul VII la nivel naţional), leguminoase pentru boabe 
şi mazăre (locul I la nivel naţional). 97,68% din totalul suprafeţei agricole este 
amenajată pentru irigat, judeţul deţinând ponderea cea mai mare din regiune, în acest 
sens. 

Sectorul secundar 

 Sectorul industrial concentrează 7.767 întreprinderi, 11,68% din totalul 
regional, active în marea majoritate în domeniul industriei prelucrătoare, care 
concentrează 41,75% din marile întreprinderi. În perioada 2002-2008, numărul de 
unităţi active a crescut cu 51,37%, mai mult decât la nivel naţional (46,35%). 44,22% 
din cifra de afaceri regională a fost generată de către sectorul industrial, creşterea fiind 
uşor mai slabă decât la nivel naţional - +175% faţă de +180%. Restructurarea 
sectorului a determinat o scădere cu -14,73% a numărului de salariaţi care, în anul 
2008, a reprezentat 36,74% din totalul angajaţilor din regiune. 

 Activităţile industriale sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în special de 
mari dimensiuni, şi sunt foarte puţin prezente în mediul rural. Aproape toate sectoarele 
fiind reprezentate, iar primele 5 sub-sectoare de producţie industrială din Regiunea Sud 
Est scot în evidenţă preponderenţa industriei tradiţionale precum şi a mecanicii grele. 
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Industria alimentară (CAEN 10) şi industria mobilei (CAEN 33) sunt sectoarele 
tradiţionale principale concentrând 12,45%, respectiv 7,3% din întreprinderile 
industriale; sectorul mecanic concentrează aproximativ 24% din întreprinderi, ramurile 
de vârf fiind industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (CAEN 25) cu 
10,3%, repararea, întreţinerea şi instalarea de maşini şi echipamente (CAEN 33) cu 
7,42%, precum şi fabricarea altor mijloace de transport (CAEN 30) cu 7,35%: de 
remarcat că mijloacele de transport fabricate sunt aproape în totalitate construcţii 
navale. Cu tradiţie şi caracterizată prin calitatea produselor sale apreciate atât pe piaţa 
internă cât şi pe cea externă, industria construcţiilor navale este specifică acestei 
regiuni unde se constituie ca un „cluster” în forma incipientă11, iar şantierele navale de 
la Brăila, Galaţi, Mangalia, Tulcea şi Constanţa pun în valoare avantajul poziţionării la 
Marea Neagră sau pe malul Dunării. 

 Industria alimentară, prezentă în aproape toate oraşele, şi industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din metal sunt sectoarele industriale care concentrează o mare 
pondere de firme în toate judeţele. Mai mult, analiza localizării operatorilor din sectorul 
industrial pe teritoriu scoate în evidenţă următoarele concentrări:  

 Industria petrochimică, este reprezentată prin Combinatul de la Năvodari 
(judeţul Constanţa);  

 Industria metalurgică este localizată în Galaţi şi Tulcea;  

 Industria constructoare de maşini în Brăila, Buzău, Constanţa, Tecuci;  

 Industria construcţiilor navale şi platforme de foraj marin la Galaţi, Constanţa, 
Brăila, Tulcea, Mangalia;  

 Industria materialelor de construcţie în Medgidia;  

 Industria confecţiilor în Brăila, Buzău, Constanţa, Focşani, Galaţi, Tulcea.  

  Domeniile industriale principale în judeţul Brăila sunt domeniul alimentar, cu 
care se ocupă aproape 20% din întreprinderile localizate pe teritoriul judeţului şi 
producţia de îmbrăcăminte (11,28%). 

 

Economia județeană 

Judeţul Brăila se caracterizează prin predominanţa reliefului de câmpie, cu 
avantajul situării în zona de luncă a Dunării. Aceste condiţii geografice influenţează 
structura utilizării fondului funciar, a cărui principale caracteristici sunt: 

 pondere foarte importantă a terenurilor agricole (81%), ponderea mare a 
terenurilor agricole determină caracterul predominant agricol al judeţului; 

 ponderea pădurilor în judeţ este deosebit de redusă; 

  judeţul deţine importante suprafeţe de luciu de apă; situarea în lunca 
Dunării este de asemenea unul dintre elementele determinante în utilizarea 
trenurilor; 

 structura terenurilor agricole este dominată de terenurile arabile cu o 
pondere de 90% din totalul agricol; există un procent mic de păşuni(8,5%), 
terenuri cu vii (1,2%), livezi (0,2%);  

                                                 
11 „Către o politică industrială bazată pe aglomerări economice competitive – clustere (II) Identificarea clusterelor emergente în România”. Grupul de 

Economie Aplicată. http://www.gea.org.ro/documente/ro/clustere/identificareclusteredragospislaru.pdf 
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 terenurile arabile sunt predominante în jumătatea estică a judeţului, dar 
sunt preponderente în toate comunele (doar 4 comune nu au peste 50% 
teren agricol din suprafaţa totală). 

 o varietate relativ mare în utilizarea terenurilor se prezintă în zonele din 
apropierea văilor Râului Călmăţui şi a Râului Buzău.  

Un specific al teritoriul judeţului îl constituie zonele de luncă internă ale Dunării 
întinse pe o lungime de 70 Km între Braţul Măcin sau Dunărea Veche spre Podişul 
Dobrogei şi un braţ complex – Dunărea cu braţe secundare (Valciu, Cremenea, Calia şi 
Cravia). 

Structura utilizării terenurilor12 este adaptată formei de relief predominante, 
câmpia precum şi existenţei lucrărilor de amenajare şi ameliorare funciară. 
caracteristicile categoriilor de folosinţă a fondului funciar reprezintă o bună oportunitate 
de desfăşurare a  unor activităţii economice viabile şi profitabile în diverse sectoare de 
activitate ale economiei rurale din judeţului Brăila.  

Judeţul Brăila are o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării sectorului 
agricol, datorită ponderii ridicate a terenurilor agricole, care la sfârşitul anului 2007, 
însumau 81,4% din suprafaţa totală a judeţului.  

Terenurile forestiere ocupă 5,9% din suprafaţa totală  (28300 hectare) fiind 
extrem de scăzute în raport cu media naţională (28%).  O caracteristică deosebit de 
importantă a judeţului Brăila este dată de ponderea însemnată ocupată de ape şi bălţi 
(6,5%), pondere aproape dublă faţă de media naţională (3,5%). În condiţiile trecerii la 
economia de piaţă majoritatea componentelor fondului funciar au fost privatizate într-o 
proporţie considerabilă: 69,1% din suprafaţa judeţului.  

Terenuri agricole 

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative de 
dezvoltare a economiei rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate, cu largi 
posibilităţi de îmbinare a ramurilor şi de dezvoltare a unei agriculturi complexe.  

La sfârşitul anului 2007 cea mai mare pondere în structura fondului funciar 
agricol a fost deţinută de terenurile arabile (90%) care au fost urmate de păşuni (8,5%).  
Se poate discuta, în cazul judeţului Brăila, de existenţa unei ponderi însemnate a 
terenurilor arabile, care se situează mult deasupra mediei naţionale (64,5%). Ponderea 
celorlalte categorii de folosinţă este redusă ele însumând împreună numai 10% din 
totalul suprafeţei agricole.  

Prin aplicarea legilor fondului funciar, în judeţul Brăila, ponderea terenului agricol 
aflat în proprietate privată a crescut an de an, ajungând în anul 2007  să reprezinte o 
pondere de 80%.   

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative de 
dezvoltare a economiei rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate. 

Analiza la nivel de localitate a ponderii păşunilor a condus la identificarea unor 
microsisteme rurale, în funcţie de ariile de convergentă geografică favorabile acestor 
categorii  de folosinţă: zona de sud-est se caracterizează prin prezenţa unor comune în 
care ponderea păşunilor şi a fâneţelor deţine valori mai reduse de 4%; zona vestică a 

                                                 
12 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU   EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 
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judeţului unde sunt localizate o serie de comune care deţin păşuni şi fâneţe într-o 
pondere cuprinsă între 24,75% şi 46,31%. 

Ponderea viilor şi livezilor în suprafaţă agricolă totală defineşte, în sens 
statistic, oportunităţile economice de care anumite zone rurale ale judeţului pot 
beneficia. În anul 2006, în judeţul Brăila viile prezentau următoarea structura: 18% vie 
altoită şi 82% vie hibridă. Acest fenomen a avut loc contrar tendinţei ţărilor europene 
care au eliminat viile hibride. Un potenţial viti-pomicol mai însemnat se găseşte în 
comunele: Tichileşti, Viziru, Tufeşti şi Berţeştii de Jos.  

Calitatea solurilor 

Calitatea solului este determinată de factori naturali cum sunt relieful, clima, 
vegetaţia, timpul, dar şi de factori antropici.  

Datorită uniformităţii condiţiilor pedoclimatice, în  judeţul Brăila s-a dezvoltat o 
gamă de soluri mai puţin variată: cernoziomurile carbonatice cu variantele lor afectate 
de hidromorfie, soluri nisipoase (cca. 25ooo ha), solurile aluviale, inclusiv aluviunile 
(cca. 150000 ha), solonceacurile şi soloneţurile (cca. 54000 ha).  

Terenurile agricole se clasifică din punct de vedere geomorfologic în 
următoarele clase principale: 

I. Clasa cernisoluri (molisoluri): kastanoziomuri (soluri balane), cernoziom 
(tipic, cambic), faeoziom;         

II. II.Clasa hidrisoluri (hidromorfe): gleisol (lacoviste, sol gleic);  

III. Clasa solurilor halomorfe: solonceac, solonet 

IV. IV.Clasa solurilor neevoluate (protisolurilor): regosol, psamosol, aluviosol 
(sol aluvial, protosol) 

Restricţiile calităţii solurilor, cu referire la degradare şi potenţialul productiv 
redus, se regăsesc în următoarele grupări de soluri: soluri sărăturate sau afectate de 
sărăturare, soluri afectate de exces de umiditate, soluri afectate de compactare, soluri 
afectate de eroziune eoliană, zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu 
nitraţi din surse agricole.  

Gruparea terenurilor in clase de calitate (după pretabilitatea la folosinta arabila) 

Din punct de vedere al calităţii, pe baza notelor de bonitare, terenurile agricole13 
se clasifică în 5 clase de pretabilitate la arabil (I, II, III, IV, V). Cele mai severe limitări 
se întâlnesc la terenurile din clasele a IV şi a V-a (11,5%) din teritoriu. Dintre acestea 
cca. 4,3% sunt terenuri neproductive.  

Clasa I. (Foarte bună)- Terenuri fără limitări în cazul utilizării ca arabil (48.615 
ha - 10,2% din total judeţ) 

Clasa a II-a. (Bună) - Terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca arabil 
(184.024 ha – 38,6%) - în general aceste terenuri au o pretabilitate bună la arabil, ele 
constituind a doua clasă ca pondere în cadrul judeţului.  

Clasa a III-a. – (Mijlocie) - Terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării  
198.805 ha (39,7%) - este clasa cea mai răspândită în cadrul judeţului iar împreună cu 
clasa a II-a are o pondere de cca. 78,3%. Şi aici limitările moderate sunt cele legate de 

                                                 
13 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 
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sol, de teren. Apare ca nouă limitarea de pantă, pentru terenurile moderat înclinate (15-
20%) situate pe versanţii văilor din cuprinsul judeţului. 

Clasa a IV-a. – (Slaba)- Terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil 
(34.497 ha -7,2%). 

Clasa a V-a. – (Foarte slaba)- Terenuri cu limitări extrem de severe care nu pot 
fi folosite ca arabil (20.634 ha -4,3%) 

 
Lucrări de imbunatatiri funciare 

Judeţul Brăila ocupă unul din primele locuri din ţară în ceea ce priveşte 
suprafaţa amenajată cu sisteme de îmbunătăţiri funciare (irigaţii şi desecări). 

Pentru înlăturarea efectelor negative ale fenomenelor climatice extreme 
(alternarea pe o lungă perioadă de timp a perioadelor de secetă cu cele de exces de 
umiditate pe aceleaşi terenuri) şi pentru prevenirea degradării terenurilor prin eroziuni 
ale solurilor în judeţul Brăila au fost executate, în majoritate înainte de 1990, 
următoarele tipuri de lucrări de îmbunătăţiri funciare: irigaţii (379.579 ha), desecări 
(257.915 ha), combaterea eroziunii solului (2.247 ha). 

Judeţul Brăila a urmat tendinţa generală de reducerea a suprafeţelor cu lucrări 
de îmbunătăţiri funciare ce a caracterizat întreaga ţară. 

Amenajările de îmbunătăţiri funciare din judeţul Brăila sunt de tip complex - 
irigaţii şi desecare care funcţionează simultan sau alternativ primavara, vara sau 
toamna în funcţie de necesităţile zonei:  

Amenajări pentru irigaţii 

În prezent utilizarea acestor amenajări rămâne redusă: în anul 2007 a fost 
irigată efectiv  o suprafaţă de numai 111776 hectare (31,1%). Reducerea suprafeţelor 
efectiv irigate reprezintă de fapt rezultatul unui cumul de factori dintre care cai mai 
importanţi sunt: scăderea interesului micilor producători agricoli care sunt lipsiţi de 
mijloace materiale; reforma funciară care a pulverizat terenurile agricole în mici 
proprietăţi şi numeroase parcele; costurile mari pentru irigarea culturilor; reorganizările 
instituţionale frecvente; constituirea cu dificultate a Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigaţii (OUAI) al căror cadru legal a fost creat prin Legea Fondului Funciar  
nr.138/2004 etc.   

Amenajări pentru desecare 

În scopul ameliorării procesului de sărăturare a solurilor, în sistemele 
hidroameliorative există amenajări de îmbunătăţiri funciare aplicate în regim complex: 
irigaţii şi desecare – drenaj, care au şi rolul de spălare a solurilor.  

Amenajari pentru combaterea eroziunii solului 

Pe teritoriul judeţului au fost amenajate lucrări de Combaterea Eroziunii Solului 
executate în majoritate înainte de 1990, pe o suprafaţă de 2247 ha în sistemul Ialomiţa- 
Călmăţui. 
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Potenţialul agricol14 

Suprafaţa cultivată la nivelul judeţului Brăila, în anul 2006, a fost de 294.254 ha 
reprezentând 3,7% din suprafaţa cultivată la nivel naţional. În perioada 2002-2006 s-a 
înregistrat o scădere cu 12%,  tendinţa de scădere a suprafeţei cultivate fiind 
înregistrată şi la nivel naţional. 

Principalele culturi întâlnite, la nivelul judeţului Brăila,  sunt porumbul, grâul, 
floarea soarelui, legumele şi cartofii. Din suprafaţa totală cultivată cu aceste culturi, 
ponderea cea mai mare o deţine porumbul 38,6%, urmat de grâu 35,1%, floarea 
soarelui 24,4%, legume 1,5% şi cartofi 1,5%.  

Producţia vegetală  

Producţiile medii pe hectar la culturile de cereale, în judeţul Brăila, au 
înregistrat o creştere de 1,1% în anul 2006 faţă de 1990, existând fluctuaţii anuale 
mari, în funcţie de condiţiile climatice. În anul 2006, producţia medie la cereale la 
nivelul judeţului Brăila este de 3.641 kg/ha mai mare decât media pe regiune 3.152 
kg/ha  şi pe ţară 3.081 kg/ha. Valorile producţiei de porumb la hectar sunt cuprinse într-
un interval de la 1.514,4  kg/ha în comuna Roşiori până la 4.900,1 kg/ha în comuna 
Frecăţei. Grâul este a doua cultură ca importanţă la nivelul judeţului, cultivată pe o 
suprafaţă de 87.658 ha, producţia totală de grâu este de 217.954 tone, cu o 
productivitate medie la hectar de 2.486,4 kg/ha.   

Dintre categoria plante pentru industrializare,  pe teritoriul judeţului Brăila, se 
cultivă: tutun, plante oleaginoase şi sfeclă de zahăr.   

Plantele de nutreţ prezente la nivelul judeţului Brăila, sunt: furajele verzi 
anuale, porumb verde furajer, furaje perene (lucernă şi trifoi). Producţia medie la 
hectar, în perioada 1990-2006, a crescut la următoarele culturi: furaje verzi perene 
12,4% (lucernă 9,5%) şi porumbului verde furajer 115,7%; şi a scăzut în cazul furajelor 
verzi anuale 35,4%.  

Suprafeţele ocupate cu vii pe rod, în judeţul Brăila, au înregistrat o creştere, în 
perioada 1990-1995, de la 5.409 ha la 7.754 ha având la bază creşterea suprafeţelor 
cu vii hihride. În perioada 1990-2006, producţia de struguri a evoluat cu variaţii mari de 
la un an la altul sub influenţa mutaţiilor semnificative ale suprafeţelor cu vii pe rod şi a 
condiţiilor de umiditate si căldură specifice.  

Producţia totală de fructe, în judeţul Brăila, a fost de 10.608 tone, în 2006. 
Această producţie reprezintă 6,4% din producţia de fructe a regiunii de dezvoltare Sud-
Est şi 0,7% din cea a ţării.  

Potenţialul zootehnic  

Judeţul Brăila are tradiţie în creşterea animalelor, dar cu toate acestea, din 
cauza lipsei de integrare a activităţilor dintre sectorul agricol (vegetal şi animal) cu 
sectoarele de procesare şi comercializare, zootehnia a devenit o afacere neatractivă 
pentru mulţi crescători de animale.  

Exprimat în unităţi convenţionale şeptelul judeţului Brăila, în anul 2006, însuma  
284.804 UVM. Faţă de anul 1990, numărul de unităţi vită mare  a scăzut cu 38,6%. 
Categoriile de animale care au înregistrat cele mai accentuate scăderi au fost bovinele 
(54%)  şi porcinele (51%).   

                                                 
14 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 
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În anul 2006, structura producţiei de carne, din judeţul Brăila, a fost următoarea: 
73,6% carne de porc, 10,8% carne de bovine, 9,3% carne de păsări, 6,3% carne de 
ovine şi caprine. Producţia de lapte de vacă a fost  compusă din 90,9% lapte de vacă şi 
9,1% lapte de oaie.  

Exploataţii agricole 

La sfârşitul anului 2005, numărul exploataţiilor agricole din judeţul Brăila era de 
61314 unităţi, din care 352 exploataţii cu personalitate juridică şi 60962 exploataţii 
agricole individuale. Numărul total al exploataţiilor agricole din judeţul Brăila, în 
perioada 2002-2005, a scăzut cu 3,75%, reduceri înregistrându-se atât la nivelul 
exploataţiilor individuale (3,74%) cât şi la nivelul unităţilor cu personalitate juridică, de 
la 373 la 352, respectiv cu 5,63%.  

La sfârşitul anului 2005, cele mai multe exploataţii agricole din judeţul Brăila 
deţineau, la categoria construcţii agricole: adăposturi pentru păsări (37380), urmate de 
adăposturi pentru porcine (35098), adăposturi pentru bovine şi cabaline (30873), 
pătule/şure sau fânare (24203), magazii/hambare pentru cereale (17528) şi 
saivane/adăposturi pentru ovine şi caprine (12915).  Un număr de 215 exploataţii 
agricole deţineau silozuri pentru depozitarea nutreţurilor, iar staţii de epurare şi bazine 
pentru dejecţii deţineau doar 12 exploataţii agricole.  

Industria 

Economia actuală a judeţului Brăila se caracterizează printr-o industrie 
dinamică, ce are în componenţă o serie de obiective industriale de interes naţional. 
Printre acestea se numără: Şantierul naval de la Brăila, SC Laminorul SA, SC Promex 
SA, SC Braiconf SA, Combinatul de celuloză şi hârtie. 

Principalele caracteristici ale industriei sunt: industria este concentrată în marile 
oraşe (cu pondere de peste 90% în mun. Brăila), reprezentată semnificativ în 
localităţile din proximitatea municipiului Brăila şi mai puţin în celelalte localităţi rurale. 
Industria prelucrătoare reprezintă principala ramură economică ce contribuie 
semnificativ la realizarea cifrei de afaceri, veniturilor şi în acelaşi timp la contribuţia 
populaţiei ocupate sau a numărului de salariaţi. 

Prezentarea ramurilor industriale15 

Industria extractivă 

În cadrul acestei industrii se remarcă exploataţiile de ţiţei din jurul lacurilor Balta 
Albă, Ciulniţa, Ianca, Plopu şi Valea Călmăţuiului. Principalele centre de extracţie a 
ţiţeiului sunt la Bordei Verde, Plopu, Filiu, Oprişeneşti, iar cele de gaze naturale 
sunt pe raza localităţilor Bordei Verde, Ulmu, Jugureanu şi Oprişeneşti. Din categoria 
rocilor utile  şi a materialelor de construcţii, se extrag argile comune, în mun. Brăila, 
argile marnoase la Făurei, nisipuri şi pietrişuri (la Brăila şi Însurăţei), balast (la 
Grădiştea). 

Industria prelucrătoare 

Structura producţiei globale industriale a judeţului Brăila scoate în evidenţă ca 
ramură principală, industria construcţiilor de maşini şi echipamente, reprezentată de 
Şantierul naval Brăila, prin SC Promex SA.  În cadrul SC Promex SA se produc 
excavatoare pe pneuri şi pe şenile, rulouri compresoare, vagoane siderurgice, rotoare 

                                                 
15 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 
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pentru turbine hidroenergetice, piese forjate pentru motonave şi cargouri, roţi dinţate 
cilindrice şi roţi de mare complexitate, linii de fabricaţie pentru fabricile de ciment, piese 
hidraulice pentru cărămizi prefabricate, motoare, cilindrii pentru laminoare, etc.  

Industria metalurgiei feroase - Tot pe raza municipiului Brăila se află şi SC 
Laminorul SA, societate comercială în cadrul căreia se laminează oţeluri aliate, se 
produc sârme speciale, fier-beton, bare trase, etc. Industria textilă şi a confecţiilor – 
reprezentată în mun. Brăila de societatea Braiconf, care produce în proporţie de peste 
80% pentru export, pentru mari brand-uri europene ; industria textilă fiind reprezentată 
de mici întreprinzători, pe teritoriul localităţilor Brăila, Făurei, Ianca şi Însurăţei. 
Industria chimică, producţia acestei subramuri industriale se realizează în mare parte la 
Combinatul de fibre artificiale, de pe raza localităţilor Ciscani-Brăila. Industria de 
exploatare şi prelucrare a lemnului – Combinatul de industrializare a lemnului, cu sediul 
în mun. Brăila, produce plăci aglomerate de PAL, chibrituri şi mobilă. In oraşul Făurei 
se află societatea “Arta lemnului„ care produce diferite sortimente de mobilă. Industria 
alimentară – se dezvoltă pe raza mai multor localităţi brăilene, printre care menţionăm : 
mun. Brăila (fabricarea făinoaselor, pâinei şi produselor de panificaţie, prepararea 
brânzeturilor, industrializarea cărnii, a produselor zaharoase şi a berii), la Vădeni 
(producţia de conserve din legume şi fructe), la Însurăţei, Făurei, Cireşu, Viziru, 
Bărăganu, Movila Miresii (prepararea brânzeturilor), Ianca (prepararea brânzeturilor şi 
a produselor zaharoase).  Industria celulozei şi hârtiei – se dezvoltă la Chiscani prin 
Combinatul de Celuloză şi Hârtie unitate economică activă din punct de vedere 
economic, care şi-a restrâns activitatea la începutul anului 2009. 

Industria energiei electrice şi termice, gaze şi apă  

Din anul 1973, principalul producător şi furnizor de energie electrică de pe plan 
local este Termocentrala Brăila.  

În Municipiul Brăila  sursa pentru producere a energiei termice şi electrice  
este reprezentată de CET II Brăila, amplasată pe platforma industrială SC Celhart – 
Donaris SA, la o distanţă de circa 9,4 km de zona urbană.  

Dezvoltarea economică şi socială din ultimii ani a afectat dezvoltarea 
infrastructurii în domeniul alimentărilor cu apă, precum şi dinamica consumurilor în 
domeniul casnic şi în cel industrial.  

Prezentarea întreprinderilor mari  

Intreprinderile mari, cu peste 250 de angajati, pot actiona ca adevarate 
locomotive de crestere economica atât la nivel judeţean cât şi regional. Desi numarul 
lor este foarte redus in comparatie cu cel al IMM-urilor (sub 1%), ponderea 
intreprinderilor mari in forta de munca ocupata si respectiv in cifra de afaceri totala este 
semnificativa.  

In anul 2007 în procent de 88% acestea se aflau pe teritoriul municipiului Brăila, 
desfăşurând activităţi economice precum :  fabricarea de articole de lenjerie 
(BRAICONF S.A, DORIA CONFEZIONI SRL, MISTRAL DUE SA, BLAZER SRL), 
construcţii şi reparaţii de nave (AKER BRAILA S.A), fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte (SOLO TEXTIL SRL, ENTERPRISES ET CO BUCURESTI SRL), 
fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii (PROMEX SA), produsţia şi 
conservarea cărnii (MAREX SA), producţia şi distribuţia energiei electrice (CET SA), 
produsţia metalelor feroase (LAMINORUL SA), captarea, tratarea şi distribuţia apei 
(Compania de Utilităţi Publice), activităţi de construcţii (TRACON SRL, CONCIVIA SA), 
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activităţi de transport (BRAICAR SA), construcţii şi reparaţii de nave (GREENY YARD 
SAL), construcţii de clădiri (ALCO PLUS SA). 

Unităţi economice active - IMM-uri 

Analiza procentuală a unităţilor locale active, grupate pe activităţi ale economiei 
naţionale, şi în acelaşi timp împărţite pe clase de mărime a acestora, în funcţie de 
numărul de salariaţi, relevă că ponderea cea mai mare o deţin IMM-urile.  

Unităţile locale active ce funcţionează în activităţi de servicii, sunt în proporţie de 
aprox. 90% microîntreprinderi şi întreprinderi mici ce au în structura lor sub 50 de 
salariaţi. Excepţie fac unităţile din construcţii şi transport-depozitare, care au o 
distribuţie relativ mare pe toate clasele de mările, înregistrând creşteri a populaţiei 
ocupate de 23.8% respectiv 5.8%. Unităţile economice ce desfăşoară activităţi 
industriale, au o distribuţie constantă pe toate clasele  de mărime analizate, 
înregistrând scăderi drastice a populaţiei ocupate (sub 20%). 

Distribuţie teritorială relevă faptul că cele mai multe IMM-uri sunt 
microîntreprinderi (sub 9 salariaţi) ce activează mai mult pe plan rural, excepţie făcând 
municipiul Braila, oraşele Ianca, Însurăţei şi loalităţile cu influenţe economice 
favorabile, amplasate în zona municipiului Brăila şi pe axa centrală a căilor de 
comunicaţie. 

Resursele naturale 

Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă 
pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă.  

Cernoziomurile ocupă 70-75% din suprafaţa judeţului şi cuprind o gamă foarte 
variată: cernoziomuri castanii şi ciocolatii, cernoziomuri carbonatice, cernoziomuri 
levigate argiloase compacte, cernoziomuri levigate nisipoase, cernoziomuri aluviale 
etc. În zona nisipurilor de pe malul drept al Călmăţuiului se găsesc cernoziomurile 
levigate nisipoase şi nisipurile slab solificate – psamosolurile, reflectând un proces 
incipient de pedogeneză, ca urmare a fixării recente a nisipurilor de dune. Solurile 
aluviale sunt răspândite în lunca Dunării (inclusiv Balta Brăilei) a Siretului şi a Buzăului. 
Sub influenţa predominantă a unui exces de umiditate de lungă durată s-au format o 
serie de soluri hidromorfe, reprezentate prin lăcovişti şi soluri gleice în diverse stadii de 
evoluţie. Solurile halomorfe reprezentate prin salonceacuri şi soloneţuri sunt răspândite 
insular în judeţul Brăila, îndeosebi în arealul crovurilor. Salonceacurile se găsesc pe 
suprafeţe mari în lunca Călmăţuiului între Ulmu şi Însurăţei, aproape în toate 
depresiunile de tip crov. Soloneţurile sunt mult mai restrânse în comparaţie cu 
solonceacurile fiind răspândite în jurul lacului Batogu, al localităţilor Surdila – Greci şi 
Romanu.  
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 Resurse naturale neregenerabile  

 În judeţul Brăila, zăcămintele de 
ţiţei şi gaze se află situate în două unităţi 
geologice distincte şi anume: 

 în zona sud-estică a 
Platformei Moesice 

 în zona nordică a 
Promotoriului Nord 
Dobrogean. 

 În cadrul zonei sud-estice a 
Platformei Moesice sunt puse în evidenţă 
şi se află în exploatare o serie de 
zăcăminte de ţiţei şi gaze pe aliniamentul 
structural orientat sub-vest nord-est 
Urziceni-Gârbova-Brăgăneasa-Padina-
Jugureanu-Oprişeneşti-Plopu-Bordei 
Verde-Lişcoteanca-Stăncuţa-Berteşti. 

 Luând ca obiect de studiu 
zăcămintele de hidrocarburi din cadrul 
Promotoriului Bordei VerdeÎnsurăţei au 
fost puse în evidenţă zăcămintele de ţiţei 
de la Oprişeneşti, Plopu, Bordei Verde 
Est, Bordei Verde Vest, Filiu, 
Lişcoteanca, Berteşti, Stăncuţa. 

 În zona vestică a ridicării Bordei 
Verde-Însurăţei, într-o zonă delimitată 
convenţional, între această ridicare şi râul Dâmboviţa, se întâlnesc zăcăminte de ţiţei 
şi gaze asociate în lungul anticlinalului principal Moara Vlăsiei-Urziceni-Jugureanu. 
Dintre acestea sunt exploatate zăcămintele de ţiţei Jugureanu şi Padina. 

 Zăcămintele de gaze libere în zona de sud-est a Platformei Moesice au fost 
puse în evidenţă şi se află în exploatare la Oprişeneşti, Bordei Verde, Lişcoteanca, 
Berteşti, Stăncuţa, Jugureanu, Padina,Grădiştea, Balta Albă. 
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4. Activităţi economice în zona Ianca - analiza economică sectorială 
 4.1. Bazele economiei locale 
  Sectoare de activitate în orașul Ianca şi zona periurbană 
   Primar   – Agricultură, silvicultură 
   Secundar   – Industrie, Construcţii 
   Terţiar   – comerţ, transport, servicii 
 4.2. Profilul economic local 
 
 Judetul Brăila include o serie de caracteristici aparte, care reprezintă atuurile 
judeţului în raport cu teritoriile de nivel superior (regional, naţional,european):  

 poziţia geografică strategică (legătura cu estul continentului, Marea Neagră); 

 situarea pe cursul navigabil al Dunării la confluenţa cu traseul fluvio-maritim;  

 situarea înzona de câmpie şi luncă a Dunării caracterizată prin resurse 
agricole şi piscicole 

 valoroase;  

 valori ale cadrului natural specifice (avifaunistice); tradiţii economice şi 
culturale cu valenţe multietnice; 

 situarea municiului Brăila în vecinătatea municipiului Galaţi, poziţia lor 
strategică, potenţialul social şi economic pe care îl deţin favorizează 
conturarea unui pol de dezvoltare/zonă metropolitană de importanţă 
naţională; 

 Zona Ianca - zonă centrală , situată şi axată pe două trasee majore de transport 
rutier DN 22 şi DN2B, magistrala C.F. Bucureşti-Brăila – Galaţi:16 

 prezenţa a două localităţi urbane, Ianca şi Făurei 

 prezenţa traseelor şi nodurilor majore de transport naţional rutier şi CF, 
magistrale de transport energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, 
cablu fibra optică 

 potenţial agricol ridicat şi cu posibilitate de diversificare a activităţilor agricole 

 resurse hidrografice- lacuri cu proprietăţi terapeutice şi fond piscicol (Movila 
Miresii, Lacul Sărat Câineni, Jirlău, Plopu, Esna, Lutul Alb, Ianca) 

 arii naturale protejate (Balta Albă- Amara- Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Inaca-
Plopu-Sărat, Movila Miresii) 

 zonă cu relativă concentrare de valori de ptrimoniu natural, alături de cele de 
patrimoniu cultural, fond etnografic şi tradiţii pescăreşti (comunele Traian, 
Bordei Verde şi cele din lunca Buzăului) 

 resurse minerale: resurse energetice- zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale 
(oraş Ianca, comunele Surdila-Greci, Bordei Verde); roci utile(Grădiştea) 

 relativ mare productivitate agricolă, varietate in producţia vegetală, producţie 
animală 

 prevederi de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi CF  

                                                 
16 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, Faza III – Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situaţia 

actuală şi cea anticipată şi dorită pentru orizontul stability, INCD URBANPROIECT, 2009 
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 Probleme principale17: 

• oraş de dimensiuni foarte reduse, cu echipare şi dotare deficitară, caracter 
rural al localităţii, calitate redusă a fondului construit şi a spaţiilor publice 

• deficit de vegetaţie forestieră 
• peisaj lipsit de varietate 
• frecvente scăderi de populaţie, populaţie îmbătrînită, îndeosebi în partea 

vestică 
• deficit de servicii medicale şi de educaţie, insuficiente dotări culturale şi 

sportive 
• volum şi pondere mică a salariaţilor în industria prelucrătoare 
• insuficientă valorificare a potenţialului hidrografic, infrastructură turistică slab 

dezvoltată 
• localităţi cu zone inundabile-cursul râului Buzău insuficient apărat 
• păduri cu tăieri abuzive 
• risc de poluare a apei, aerului, solului  
• seismicitate ridicată 
• insuficientă dezvoltare a activităţilor economice: industrie prelucrătoare, 

servicii, turism 
• suprafeţe relativ mici ale exploataţiilor agricole 

 
 Zona Ianca- Faurei- zonă centrală  a județului Brăila – este o zonă de 
dezvoltare importantă la nivel județean, situată şi axată pe două trasee majore de 
transport rutier DN 22 şi DN2B și  magistrala CF Bucureşti-Brăila – Galaţi 
 Printre măsuri de dezvoltare ale zonei se numără: 

1. Susţinerea dezvoltării localităţilor urbane Ianca şi Făurei sub aspect 
social- economic, al echipării edilitare, îmbunătăţirea calităţii fondului 
construit. 

2. Realizarea traseelor de infrastructură de transport care vor creşte 
accesibilitatea localităţilor la reţeaua europeană de transport. 

3. Diversificarea activităţilor economice în rural prin dezvoltarea serviciilor 
conexe transporturilor şi prin dezvoltarea industriei 
prelucrătoare/extractive. 

4. Protejarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural prin turism 
resurse hidrograficelacuri cu proprietăţi terapeutice şi fond piscicol 
(Movila Miresii, Lacul Sărat Câineni, Jirlău, Plopu, Esna, Lutul Alb, Ianca); 
arii naturale protejate (Balta Albă- Amara- Jirlău-Lacul Sărat Câineni, 
Inaca-Plopu-Sărat, Movila Miresii) 

5. Utilizarea eficientă a fondului funciar agricol şi creşterea performanţelor 
agricole. 

6. Creşterea ponderii suprafeţelor împădurite asigurate de studii de 
amenajare peisagistică a zonelor de agrement. 

 4.1. Bazele economiei locale 

 Amplasarea geografică pe axa de circulaţie feroviară Buzău – Brăila reprezintă 
un principal factor de dezvoltare a oraşului Ianca. Distanţele faţă de municipiul 

                                                 
17

 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, Faza III – Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre 

situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită pentru orizontul stability, INCD URBANPROIECT, 2009 
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reşedinţă de judeţ (Brăila) sunt: 40 km pe calea ferată şi 36 km rutier (DN 2B). La 
distanţe mai mici sunt se află oraşul Făurei adică, 20 km feroviar şi respectiv     17 km 
rutier (DN 2B). 

 Prezenţa resurselor de hidrocarburi, intrate în exploatare după anul 1970, a 
constituit elementul cheie în dezvoltarea numerică şi transformarea urbană a localităţii. 

 La cele de mai sus  se adaugă magistralele de transport petrol şi gaze, reţeaua 
de fibră optică şi potenţialul agricol ridicat. 

 Prin dezvoltarea economică industrială, oraşul Ianca este al doilea ca mărime în 
judeţul Brăila, după reşedinţa de judeţ. 

 Principala resursă ce se găseşte în subsolul teritoriului administrativ al oraşului 
Ianca este zăcământul de hidrocarburi localizat la Oprişeneşti, Plopu şi Perişoru. 

 Sondele de la Oprişeneşti se află în partea de nord-est, sud şi sud-vest a vetrei 
satului, împărţite în parcurile de extracţie nr. 2, 4, 5, 15 şi 16. 

 Totodată, există o staţie reglare - măsurare gaze în partea de sud-vest a 
localităţii Oprişeneşti, la marginea incintei Schelei de Petrol Oprişeneşti. 

 Resursele forestiere aproape lipsesc din peisajul delimitat administrativ al 
oraşului Ianca şi sunt reprezentate de aliniamentele de tip lizieră. Vegetaţia arbustivă şi 
subarbustivă mai apare malul estic al lacului Plopu şi în arealul aerodromului militar. 
Din bilanţul structurii fondului funciar suprafeţele cu păduri şi alte tipuri de vegetaţie 
ocupă 64 ha (la nivelul anului 2010). 

 Această notă austeră este specifică judeţului Brăila, ponderea suprafeţelor 
forestiere în structura fondului funciar fiind sub 10% la nivel judeţean. 

 Deşi nevalorificate încă, în subsolul administrativ a oraşului Ianca, au fost 
identificate prin foraje ape minerale18 (clorurate, sulfatate, sodice, magneziene 
concentrate). 

 Orașul Ianca și zona sa periurbană se încadrează, ca profil economic principal, 
la activităţile economice complexe: industriale, agricole şi de servicii. În cadrul 
localităților componente ale Z.P.O.Ianca  se regăsesc următorii agenți economici 
importanți care îsi desfășoară activitățile: 

1. Oraș Ianca 

Nr. 

crt 
Obiectiv economic Profilul si activitatea Adresă / Telefon 

1 S.C Bona Avis S.R.L Abatorizare carne pasăre 
Str.Brăilei, 

nr.3/0239668166 

2 S.C Agrimon S.R.L Creştere păsări ouătoare 
Str.Brăilei, 

nr.1/0239668124 

3 D.S.P Ianca Salubritate şi întreţinere spaţii verzi 
Str. Gării, 

nr.6/0239668806 

4 S.C Roagrigest S.R.L Activitaţi cu profil agricol 
Str.Brăilei, nr.9 / 

0239668251 

5 S.C Fortino S.R.L Construcţii civile şi instalaţii 
Str. N.Oncescu, 

nr.30/0239668255 

6 B.C.R - agenţia Ianca Activităţi bancare 
Str. Gării, 

nr.2/0239668555 

7 S.C Carvapet S.R.L Depozit materiale construcţii 
Str. Gării, 

nr.16/0239668288 

                                                 
18 Min. Sănătăţii (1986), Cura balneo-climatică indicaţii şi contraindicaţii, Ed. Medicală, Bucureşti. 
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Nr. 

crt 
Obiectiv economic Profilul si activitatea Adresă / Telefon 

8 S.C Galanthus S.R.L Activităţi farmaceutice 
Str.Brăilei, nr.18 / 

0239668432 

9 S.C Hepites S.A Activităţi farmaceutice 
Str. Morii, nr.1 / 

0239668495 

10 S.C Farmavet S.A Activităţi farmaceutice veterinare Str.Brăilei, nr.31 

11 S.C Lactas S.R.L 
Activitate de prelucrare a laptelui şi comercializare 

produse lactate 

Str.Brăilei, nr.110 / 

0239668048 

12 S.C Radovici Servcom Staţie G.P.L 
Str.Brăilei, nr.110 / 

0239668117 

13 S.C Estival S.R.L Comercializare produse alimentare şi activităţi morărit Str. N.Oncescu 

14 P.F.A Ionel Marcel Activităţi de reparaţii auto 
Str.Brăilei, nr.109 / 

0239668094 

15 S.C Senin S.R.L Producţie produse panificaţie 
Str.Brăilei, nr.112 / 

0239668111 

16 S.C Corandri Com S.R.L Activităţi turistice - hotel, restaurant 
Str.Brăilei, nr.112 / 

0239668054 

17 S.C Energopetrol S.A Activităţi cu profil electric  
Str. Sărăţeni, nr.4 / 

0239668212 

18 P.F.A Iancu Gigel  Activităţi cu profil agricol Str. Sărăţeni  

19 
C.N Autostrăzi si Drumuri 

Naţionale - district Ianca 
Activităţi de întreţinere drumuri  

Str. Şcolilor, nr.3 / 

0239668470 

20 
C.U.P Braila - staţia de tratare 

Ianca 
Furnizare apă potabilă-canalizare 

Str. Şcolilor, nr.4 / 

0239668436 

21 S.C MCR Prod S.R.L 
Comercializare produse alimentare şi 

produse petroliere 

Str. Brăilei nr.13 / 

0239668417 

22 S.C Electrica Muntenia Nord Lucrări întreţinere reţele electrice 
Sat Perişoru / 

0239669062 

23 S.C Matador 04 S.R.L Activităţi cu profil agricol 
Sat Perişoru / 

0239669181 

24 P.F.A Barbu Vasile  Activităţi cu profil agricol Sat Perişoru 

25 S.C Dan Radi S.R.L Activităţi cu profil agricol Sat Plopu 

26 S.A Record Activităţi cu profil agricol Sat Plopu 

27 S.C Anareli S.R.L Activităţi cu profil agricol Sat Plopu 

28 S.C Spartan Trade S.R.L 
Comercializare produse alimentare şi 

activităţi cu profil agricol 
Sat Plopu / 0239669705 

29 S.C Vilacrus Trade S.R.L Activităţi turistice - motel ,restaurant Str. Brăilei / 0239668163 

30 P.F.A Dragomir Stelică Activităţi cu profil agricol Sat Tîrlele Filiu 

31 P.F.A Moise Stelian Activităţi cu profil agricol Sat Tîrlele Filiu 

32 P.F.A Banciu Mihai Activităţi cu profil agricol Sat Tîrlele Filiu 

33 S.C Senin S.R.L  
Activităţi turistice - motel,restaurant şi 

producţie produse panificaţie 

Sat Oprişeneşti / 

0239650700 

34 P.F.A Mitrea Stan Activităţi cu profil agricol Sat Oprişeneşti  

35 S.C Daria Cosmi S.R.L Activităţi cu profil agricol 
Sat Oprişeneşti / 

0239650724 

36 S.C Petrom S.A - staţia Peco Comercializare produse petroliere 
Sat Oprişeneşti / 

0239650950 

37 O.M.V Grup Activităţi de extracţie şi stocare ţiţei 
Sat Oprişeneşti / 

0239650900 

38 S.C Cerealcom S.A  Însilozare produse agricole Str. Brăilei / 0239668476 

39 
S.N Radiocomunicaţii S.A - Staţia 

de radio releu Ianca 
Activităţi de comunicaţii Str. Brăilei / 0239668296 

40 P.F.A Chiriţa Tudorache Activităţi cu profil agricol 
Sat Berleşti / 

0239669324 
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2. Comuna Traian - Comerţ, depozitare cereale, creşterea păsărilor pentru 
ouă, preluarea şi prelucrarea laptelui, morărit. 

3. Comuna Șuțești- Ocupaţia tradiţională a locuitorilor este agricultura 
(cultivarea pământului şi creşterea animalelor). Pe raza comunei 
funcţionează un număr de 35 societăţi comerciale şi 30 mici întreprinzători. 
Majoritatea îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, dar şi în alte 
domenii. Astfel, funcţionează o secţie de confecţii (SC. “GAMA 
PRESTIMPEX” SRL) şi o unitate de prelucrare a lemnului. 

4. Comuna Ramnicelul - S.C. Agroindustriala Rimnicelu S.A. s-a infiintat in 
anul 1975 si in prezent este o unitate economica cu capital majoritar privat. 
Compusa din doua ferme vegetale si doua ferme animale ocupa un teren in 
suprafata de 24,9 ha, irourile celor patru ferme, locuintele de serviciu si 
celelae constructii administrative ocupa 10,17 ha. Societatea are in prezent 
un numar de 80 de angajati, si in prezent cultiva suprafata de 1049 ha. 
Depozitul de armasari Rimnicelu, aflat in prezent in structura Romsilva – 
Directia Silvica Braila, ocupa o suprafata de 256,73 ha din care o incinta de 
6,73 ha, avand un numar de 50 de angajati. Unitatea se ocupa cu cresterea 
si ameliorarea raselor de cabaline si anume intretinere armasri si monta 
publica. In localitate isi mai desfasoara activitatea si unle societati comerciale 
private cu profil agricol dupa cum urmeaza : SC Ioti - Sil Prest SRL care 
exploateaza o suprafata de 161 ha, SC Midiador Impex SRL cu suprafata de 
110 ha, SC Terraserv Agro SRL cu suprafata de 198 ha. In domeniul 
comercial in comuna sunt active mai multe societati comerciale care prin 
punctele sale de lucru comercializeaza produse industriale si alimentare : SC 
Damitim Prod Com SRL, Federalcoop, SC Antolima Com SRL, SC Adgelo 
SRL, SC Terminox Prod SRL, SC Nadomih Com SRL, SC Misonica Com 
SRL precum si persoane fizice si asociatii familiale infiintate potrivit 
prevederilor Legii nr. 300/2004, avand ca domeniu de activitate : comert si 
prestari de servicii in agricultura 

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative de 
dezvoltare a economiei rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate, cu largi 
posibilităţi de îmbinare a ramurilor şi de dezvoltare a unei agriculturi complexe. 
Calitatea solului este determinată de factori naturali cum sunt relieful, clima, vegetaţia, 
timpul, dar şi de factori antropici.  

Datorită uniformităţii condiţiilor pedoclimatice, în  judeţul Brăila s-a dezvoltat o 
gamă de soluri mai puţin variată: cernoziomurile carbonatice cu variantele lor afectate 
de hidromorfie, soluri nisipoase (cca. 25ooo ha), solurile aluviale, inclusiv aluviunile 
(cca. 150000 ha), solonceacurile şi soloneţurile (cca. 54000 ha). Judeţul Brăila ocupă 
unul din primele locuri din ţară în ceea ce priveşte suprafaţa amenajată cu sisteme de 
îmbunătăţiri funciare (irigaţii şi desecări). 

Pentru înlăturarea efectelor negative ale fenomenelor climatice extreme 
(alternarea pe o lungă perioadă de timp a perioadelor de secetă cu cele de exces de 
umiditate pe aceleaşi terenuri) şi pentru prevenirea degradării terenurilor prin eroziuni 
ale solurilor în judeţul Brăila au fost executate, în majoritate înainte de 1990, 
următoarele tipuri de lucrări de îmbunătăţiri funciare: irigaţii (379.579 ha), desecări 
(257.915 ha), combaterea eroziunii solului (2.247 ha). Judeţul Brăila a urmat tendinţa 
generală de reducerea a suprafeţelor cu lucrări de îmbunătăţiri funciare ce a 
caracterizat întreaga ţară. 
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  Sectoare de activitate în orașul Ianca şi zona periurbană 
   Primar   – Agricultură, silvicultură 

 Structura fondului funciar cuprinde în cele18614 ha suprafaţă totală următoarele 
utilizări la nivelul anului 2010: arabil 15070 ha, vii şi pepiniere viticole 151 ha, păşuni 
1389 ha, suprafeţe neproductive 90 ha. Suprafeţele neagricole deţin 2004 ha. 

 În prezent structura fondului funciar indică predominarea terenurilor arabile  
comparativ cu cele viticole, pomicole, forestiere şi păşuni.  

 Agricultura se bazează pe calitatea ridicată a solului din teritoriul administrativ a 
Iancăi, caracteristică insuficientă pentru o agricultură modernă şi competitivă. 

 Funcţia agricolă a oraşului se materializează în producţia de origine vegetală, 
animală precum şi, prelucrarea primară a produselor vegetale şi animale pentru 
consum intern. Activitatea agricolă din Ianca se desfăţoară în cadrul a 44 asociaţii 
agricole majoritatea asociaţii familiale. 

 În celelalte sate componente oraşului Ianca sunt active următoarele societăţi 
agricole: 5 în localitatea Perişoru, 6 în localitatea Oprişeneşti, 5 ferme la Berleşti, 3 la 
Târlele Filiu. 

 În structura producţiei agricole un loc important îl ocupă cultura plantelor în 
principal cerealiere şi plantele tehnice, remarcabilă fiind cea de grâu.  

 Creşterea animalelor este o activitate specifică spaţiului de câmpie, predominant 
fiind creşterea păsărilor, pocilor, taurine şi ovine. 

 Societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea la nivelul teritoriului 
administrativ Ianca sunt:  

- S.C. Agrimon S.R.L.  Creştere păsări ouătoare (Ianca) 

- S.C. Tomaselli S.R.L. – activităţi cu profil agricol 

- P.F.A. Iancu Gigel – activităţi cu profil agricol  

- S.C. Matador 04 S.R.L. activităţi cu profil agricol - sat Perişoru 

- P.F.A. Barbu vasile activităţi cu profil agricol - sat Perişoru 

- S.C. Dan Radi S.R.L. activităţi cu profil agricol – sat Plopu 

- S.A. Record activităţi cu profil agricol - sat Plopu 

- S.C. Amareli S.R.L. activităţi cu profil agricol - sat Plopu 

- S.C. Spartan Trade S.R.L. comercializare produse alimentare şi activităţi cu 
profil agricol - sat Plopu 

- P.F.A. Dragomir stelică activităţi cu profil agricol 

- P.F.A. Moise Stelian activităţi cu profil agricol 

- P.F.A. Banciu Mihai activităţi cu profil agricol 

- P.F.A. Mitrea Stan – activităţi cu profil agricol - sat Oprişeneşti 

- S.C. Daria Cosmi S.R.L. - activităţi cu profil agricol - sat Oprişeneşti 

- S.C. Cerealcom S.A. – depozitare şi stocare în silozuri a produselor 
agricole 
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- P.F.A. Chiriţă Tudorache - activităţi cu profil agricol – sat Berleşti 

- S.C. Miofan S.R.L. cu locaţia DJ 221. 

- S.C. Goliath S.R.L. 

 Legumicultura nu este practicată la scară mare, ci preponderent pentru consum 
local. Cultura viţei de vie se face pentru consum local pe baza unor soiuri hibride, slabe 
din punct de vedere calitativ şi al producţiei. 

 În Ianca nu există o tradiţie floricolă, astfel încât această ramură agricolă nu este 
deloc reprezentată ca activitate aducătoare de venituri comunităţii locale. 

 În sistemul de îmbunătăţiri funciare se înscriu amenajările pentru irigaţii, oraşul 
Ianca făcînd parte din sistemul Ianca – Surdila – Greci cu o suprafaţă de 25654 ha 
(după PATJ Brăila - 2008). Cu toate acestea utilizarea amenajărilor de irigaţii este 
redusă din raţiuni financiare sau organizatorice. 

 Asociate sistemelor de irigaţii sunt cele de desecare Ianca aparţinînd sistemului 
Ianca – Surdila – Greci cu o suprafaţă de 9905 ha din care, 8114 ha desecare de tip 
gravitaţional şi respectiv 1791 ha desecare prin pompare.  

 Degradarea acestor lucrări de îmbunătăţiri funciare face ca ele să nu fie utilizate 
decât parţial. 

 

   Secundar   – Industrie, Construcţii 

 Profilul economic tradiţional al oraşului Ianca este de cel tip agro-industrial. 
Principalele activităţi care constituie economia acestui oraş de câmpie sunt industria 
extractivă, la care se adaugă transporturi, depozitare şi servicii. Puţin dezvoltate sunt 
construcţiile, comerţul, activitatea turistică şi activităţile meşteşugăreşti. 

 În cadrul teritoriului administrativ al oraşului Ianca sunt cuprinse mai multe sate 
(Plopu, Oprişeneşti, Perişoru, Tîrlele Filiu şi Berleşti) unde activităţile sunt 
preponderent agricole. Prezenţa resurselor de hidrocarburi a generat dezvoltarea 
industriei extractive de petrol şi gaze naturale la Oprişeneşti, activitatea fiind relativ mai 
restrânsă în ultimii ani. La acestea se adaugă serviciile asociate extracţiei petrolului şi 
gazelor naturale cum ar fi activităţi cu profil electric SC Energopetrol SA. 

 În sectorul energetic activează Electrica Muntenia Nord pentru lucrări întreţinere 
reţele electrice – sat Perişoru. 

 Societăţile care au ca profil extracţia hidrocarburilor sunt G.S.P. (General Petrol 
Services) şi Schela Petrol Oprişeneşti. Exploatarea zăcămintelor se face prin extracţie 
de către S.C. Petrom S.A. E&P Field Cluster 04 Independenţa – Oprişeneşti. De 
asemenea, în satul Oprişeneşti OMV Grup desfăşoară activităţi de extracţie şi stocare 
ţiţei.  

 Teritoriul afectat de activitatea economică extractivă constituie zona industrială a 
localităţii. 

 Legate de domeniul petrolier sunt sociatăţile comerciale care comercializează 
produse petroliere (S.C. Petrom S.A. – staţia Peco, sat Oprişeneşti, S.C. Radovici 
Servcom – Staţie G.P.L. , S.C. M.C.R. Prod S.R.L. - motorină). 

 Sectorul comunicaţiilor este repezentat de S.N. Radiocomunicaţii S.A. – Staţia 
de radio releu Ianca. 
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 Alte ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor locale sunt industria 
alimentară, industria mobilei etc. 

 Industria de morărit şi panificaţie este reprezentată de cele două mori din satul 
Târlele Filiu, care aparţin de S.C. Mozaic S.A. Brăila pentru măcinat porumb şi S.C. 
Farina Mes (privată) pentru grâu. Produsele de panificaţie sunt asigurate local prin 
activitatea micilor întreprinzători: S.C. Senin S.R.L. – producţie produse panificaţie, 
S.C. Estival S.R.L.  - comercializare produse alimentare şi activităţi de morărit. 

 Activitatea de prelucrare a cărnii constă în abatorizarea cărnii de pasăre, 
reprezentativă pentru acest domeniu de activitate fiind S.C. Bona Avis SRL  - 
abatorizare carne pasăre (localizată în Ianca). 

 Industria laptelui utilizează materia primă locală prin societăţile comerciale (de 
exemplu S.C. Lactas S.R.L.  cu activitate de prelucrare a laptelui şi comercializare 
produse lactate). 

 Alte domenii de activitate la nivelul oraşului Ianca sunt: 

 depozitare (baza de aprovizionare Floreşti – activităţi de depozitare şi 
recuperare materiale),  

 activităţi din domeniul farmaceutic uman şi veterinar (S.C. Hepites S.A., S.C. 
Galanthus S.R.L. , S.C. Farmavet S.A.) 

 producţie mobilier S.C. Valy Tran S.R.L. - sat Perişoru 

 activităţi reparaţii auto P.F.A. Ionel Marcel  

 
   Terţiar   – comerţ, transport, servicii 

 Având statut urban, localitatea Ianca deţine un număr de dotări social-edilitare 
care să răspundă nevoilor vieţii urbane. Astfel, este semnalată prezenţa aici a 
instituţiilor administrative, financiar – bancare, social-culturale etc. 

 Legat de activitatea de distribuţie apă potabilă autorităţile locale au instituit 
serviciul public, avînd ca operator concesionar Compania de Utilităţi Publice “Dunărea” 
Brăila. 

 Alte servicii publice sunt salubritate şi întreţinere spaţii verzi D.S.P. Ianca şi 
activităţi de întreţinere drumuri C.N. Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – district Ianca etc. 

 Sectorul de servicii cuprinde servicii de transport, poştă şi telecomunicaţii, 
imobiliare, juridice, contabile de sănătate şi educaţie. 

 Magazine cu profil mixt, spaţii cu profil alimentaţie publică şi meşteşugăreşti în 
oraşul Ianca. 

 Activitatea din domeniul construcţiilor este relativ slabă în localitate activînd 
societăţile comerciale S.C. Fortino SRL Construcţii civile, instalaţii şi               S.C. 
Carvapet S.R.L. depozit materiale construcţii. 
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 4.2. Profilul economic local 
 Zona brăileană19 se mai caracterizează şi printr-o străveche viaţă economică, 
socială şi cultură unitară, care a gravitat constant de-a lungul secolelor în jurul 
principalului său centru, oraşul Brăila, ce a polarizat întreaga viaţă economică, socială, 
administrativă şi culturală a acestei zone. Acest mod de viaţă unitar, desfăşurat în 
condiţii istorice deosebite, a generat o adevărată conştiinţă de grup, zonală, brăileană, 
net distinctă de celelalte zone din jur. 

 În raport cu specificul cadrului geografic local, care şi-a pus amprenta asupra 
ocupaţiilor tradiţionale îndeosebi, în actuala zonă a Brăilei se conturează subzona 
dunăreană brăileană, în cuprinsul căreia se delimitează: microzona Balta Brăilei şi 
microzona Viziru. Fondul etnografic de bază al celor două microzone este comun, 
legăturile dintre aceste sate fiind evidente, diferenţierile apar doar în raport cu cadrul 
geografic care şi-a pus amprenta în special asupra aşezărilor şi ocupaţiilor. După 1900 
şi prin asanarea luncii Dunării, îndiguirea şi asanarea celei mai mari părţi a Bălţii 
Brăilei, aceste diferenţieri etnografice dispar, întregul mod de viaţă modificându-se 
radical. Ocupaţiile principale specifice Câmpiei Brăilei, au fost în egală măsură 
creşterea animalelor şi agricultura, apoi creşterea albinelor, a viermilor de mătase, a 
plantelor textile: cânepa şi inul, pescuitul (acolo unde era cazul), mai nou viticultura şi 
pomicultura. În privinţa creşterii animalelor: vaci, boi, cai, oi, porci, se evidenţiază 
sistemul pendulării oilor, vara pe islazul satului sau în Balta Brăilei, iarna în sat. 

Meşteşugurile 

 Cultura materială a locuitorilor satelor a fost determinată de cadrul natural în 
care s-a desfăşurat. Astfel, pentru judeţul Brăila se poate spune că este definitorie 
relaţia cu Dunărea şi situarea în câmpie. Meşteşugurile erau legate de activităţile 
specifice pescuitul, creşterea animalelor, agricultura, confecţionarea pieselor de 
îmbrăcăminte şi decorarea caselor. Astăzi se păstrează puţine dintre ele, probabil şi 
din cauza trecerii la practicarea agriculturii socialiste, care aici a angrenat masiv 
populaţia satelor. 

 Mărturii ale meşteşugurilor specifice se păstrează în muzeu şi mai puţin la 
meşteri populari. Aceste se referă la confecţionarea uneltelor din lemn pentru pescuit, 
agricultură, bărci, obiecte de depozitare, decoruri pentru case („florăriile”), cojocăritul, 
ţesutul pieselor din portul popular, al ştergarelor, scoarţelor/ foiţelor de pat, foiţelor de 
perete, s.a. 

 

5. Resursele umane din orașul Ianca – forţa de muncă locală 

 Populaţia în vârstă de muncă este reprezentată de populaţia peste 15 ani 
capabilă să desfăşoare o muncă în orice domeniu economic. 

 În anul 2010 populaţia stabilă cu vârsta cuprinsă între 18-62 ani din oraşul Ianca 
atingea valoarea de 7173 locuitori, reprezentînd cca. 65% din total. Populaţia ocupată 
este alcătuită din persoanele a căror ocupaţie aduce venituri indiferent forma muncii 
prestate. 

 Dinamica volumului salariaţilor din oraşul Ianca indică pentru intervalul 2005 – 
2010 o scădere,  marcată de dinamica pieţei muncii la nivel judeţean şi naţional. 

                                                 
19 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

DEZVOLTAREA, CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 
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 Profilul educaţional liceal este structurat şi modulat profilului economic al 
oraşului, în localitate fiind funcţionale un grup şcolar şi un liceu avînd profil agro-
industrial şi, respectiv teoretic.  

 Din datele statistice, se observă că, industria cuprinde cel mai mare număr de 
salariaţi din oraşul Ianca, respectiv 824 persoane (anul de referinţă 2010). Salariaţii din 
industria prelucrătoare erau cca 400 persoane, iar cei din din domeniul educaţiei 124 
persoane, pentru aceeaşi perioadă de raportare statistică. 

 Evoluţia volumului şomerilor înregistraţi la data de 30 iunie indică pentru 
perioada 2008 – 2011 tendinţa de creştere datorită degradării mediului antreprenorial. 

 Ponderea medie a şomerilor înregistraţi în total populaţie stabilă cu vârta 
cuprinsă între 18-62 ani din oraşul Ianca pentru intervalul 2006-2010, se prezintă astfel: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

7,2 4,6 4,9 6,4 8,1 
Sursa datelor: AJOFM Braila - 2012 

 Şomajul îi afectează în egală măsură pe cei cu studii generale şi pe cei fără 
studii. Resursa umană din satele componente poate constitui baza pentru dezvoltarea 
pe termen lung a unităţii administrativ teritoriale Ianca dacă, nu se neglijează aspecte 
ca educaţia, calitatea locuirii şi a vieţii. 

La nivelul orașului Ianca, cel mai important pol al zonei periurbane și al doilea 
oraș ca mărime din județ după municipiul Brăila, sunt înregistrate următoarele valori ale 
forței de muncă: 

denumire  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Salariati - total - numar mediu 1958 1821 1822 1906 1689 1487 

număr salariați în sectorul primar 360 306 289 222 346 111 

număr salariați în sectorul secundar 967 838 871 943 775 824 

număr salariați în sectorul terțiar 631 677 662 741 568 552 
Sursa: FIȘA LOCALITĂȚI ORAȘ ÎANCA / INSSE 0.52 - Direcția Regională de Statistică Brăila, 2012 

denumire  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Salariati - total - numar mediu 1958 1821 1822 1906 1689 1487 

număr salariați în sectorul primar                        

% 18% 20% 20% 19% 21% 24% 

număr salariați în sectorul secundar                   

% 49% 53% 53% 51% 57% 65% 

număr salariați în sectorul terțiar                         

% 32% 35% 35% 33% 37% 42% 
Sursa: FIȘA LOCALITĂȚI ORAȘ ÎANCA / INSSE 0.52 - Direcția Regională de Statistică Brăila, 2012 

 

anul 2005       anul 2010 
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6. Resurse turistice 

 În localitatea Ianca nu există elemente de atractivitate turistică de tipul ariilor 
naturale protejate. Totuşi, fragmentar, 5% din teritoriul administrativ al oraşului Ianca 
este cuprins în aria de protecţie specială avifaunistică Ianca – Plopu Sărat (ROSPA 
0048) instituită conform H.G. 1284/2007 privind declararea  ariilor de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000. 

 Ca obiective culturale, care să susţină turismul, se menţionează monumetele 
istorice20 următoare amplasate primele două în Ianca iar,  cel de-al treilea în satul 
Perişoru: 

 Cruci de piatră (în cimitirul de lângă biserică) sec. XVIII-XIX -                 cod 
BR-IV-m-B-02171 

 Statuia eroilor 1877-1878, 1916-1918 (Calea Brăilei în faţa Casei de 
Cultură), 1938 – cod BR-IV-m-B-02172 

 Monumentul Eroilor 1877-1878, 1916-1918 (în perimetrul şcoală biserică), 
1924 – cod BR-IV-m-B-02176 

 Turismul este o activitate economică slab dezvoltată, singura formă de turism 
din oraşul Ianca fiind cea de tranzit, datorită amplasării oraşului pe drumul naţional DN 
2B Buzău – Brăila. 

 Turismul local este sustinut de infrastructura de agrement din oraşul  Ianca, 
constituită din stadion, spaţii sportive, parcul public şi lacurile Ianca şi Plopu. 

 Oraşul Ianca deţine o colecţie de obiecte cu valoare istorică în Muzeul Ianca. 

 În satul Târlele Filiu se află un muzeu reprezentînd Casa Memorială a 
Arhimandritului Dometie Manolache, cu numeroase obiecte de cult. 

 Infrastructura de cazare este reprezentată de unităţi de tipul motelurilor şi un 
hotel. 

 Societăţile comerciale care activează în domeniul turismului în Ianca sunt: 

 S.C. Corandri Com S.R.L. activităţi turistice – hotel restaurant  

 S.C. Senin S.R.L. activităţi turistice – motel restaurant, sat Oprişeneşti 

 S.C. Vilacrus Trade S.R.L. activităţi turistice – motel restaurant 

 S.C. Muşatinii Trade S.R.L. activităţi turistice – motel restaurant 

 Hotelul Ianca se află în oraş este clasat la 2 stele şi deţine 12 camere. Alte 
unităţi de cazare sunt pensiunea Laura şi motelul Mimi în satul Oprişeneşti. 

 

Potențial turistic dat de resursele naturale locale  

Cadrul natural al judeţului se prezintă destul de monoton, dar are în componenţă 
şi areale de mare atractivitate turistică. Acestea sunt legate în principal de hidrografie - 
cursul fluviului şi lacurile, destul de numeroase, cu apă sărată sau dulce şi de  
vegetaţia forestieră şi ierboasă asociată Luncii Dunării şi mai ales Parcului Natural, 
care îmbogăţeşte aspectul cadrului natural prin peisaje pitoreşti, asemănătoare Deltei. 

                                                 
20 Lista Monumentelor Istorice 2010, M.O. Partea I nr. 670 bis/2010 
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 Lacurile de câmpie şi de luncă de pe teritoriul judeţului Brăila sunt numeroase, 
peste 30 la număr, a căror geneză şi caracteristici hidrochimice conduce la gruparea 
lor în mai multe categorii. Cele mai importante pentru dezvoltarea turismului sunt cele 
sărate, cu caracter terapeutic şi cele foarte slab mineralizate, utilizate ca lacuri 
piscicole. 

 Lacurile piscicole sunt ca prezenţă cele mai numeroase, dar nu toate au 
amenajări specifice care să le recomande a fi de interes turistic. Cu toate acestea, prin 
poziţia lor geografică şi aspectele peisagistice date de oglinda de apă şi cadrul natural 
înconjurător prezintă oportunităţi în dezvoltarea turismului. 

 Lacul Lutu Alb este situat pe teritoriul administrativ al comunei Movila Miresii, în 
apropierea DN 22 (Rm. Sărat – Brăila – Tulcea – Constanţa), la circa 1 km este populat 
cu specii piscicole de genul caras, şalău, ştiucă, crap, plătică, somn, biban, şoim, 
roşioară ş.a. Lacul este alimentat permanent cu apă din Dunăre, ceea ce face să nu fie 
afectat de perioadele de secetă şi prin urmare, în jurul lui se dezvoltă vegetaţia şi 
avifauna specifică lacurilor de câmpie, ceea ce îi sporeşte atractivitatea peisagistică şi 
implicit turistică. Au fost amenajate prin fonduri europene (SAPARD) standuri depescuit 
pe mal sau pe platforme montate în larg şi se asigură facilităţi pentru cazare şi 
alimentaţie.  

Formele de turism actuale si de perspectiva 

 In prezent, activitatea de turism in judetul Braila concretizeaza cele trei forme de 
turism cunoscute - turismul balnear, de sfarsit de saptamana si de circulatie, dar 
registrul formelor de turism este destul de redus. Turismul balnear si de circulatie au 
cea mai mare pondere. Ca tipuri de turism retinem: turismul de tratament, turismul de 
odihna cu o acceptie de forma asociata, pescuitul sportiv, turismul nautic- ce se 
realizeaza spontan, picnicul si, ca forma inclusa, nedisociata, valabila pentru toate 
tipurile, turismul de cunoastere, confundabil pana la un punct, cu turismul cultural. 

 Campia Brailei si Campia Calmatuiului, desi monotone la prima vedere, nu sunt 
lipsite de elemente peisagistice care sa atraga atentia turistilor. Lacurile sarate, 
salmastre si cele cu apa dulce sunt cele mai importante obiective in acest sens. Prin 
compozitia chimica a apei si calitatea namolurilor, o serie de lacuri sunt sau pot fi 
antrenate in circuitul turistic balnear. Se detaseaza in acest sens Lacu Sarat- Braila, 
Ciineni, Movila-Miresii, Lacu Sarat-Batogu, Bentu-Batogu si Tataru. 

 Obiective valoroase sunt si resursele piscicole, cu larga audienta in cadrul 
cererii; retinem posibilitatile reale existente pe cele doua brate ale Dunarii, la Blasova, 
Ianca, Jirlau, Dudesti si Maxineni. 

 O atractie deosebita, atat pe plan national, dar mai ales international, o 
constituie vanatoarea. In judetul Braila exista cateva zone cu conditii bune si chiar 
foarte bune pentru vanatoare: Vadeni, Lunca Siretului, Blasova, Insula Mica, Viisoara si 
Camnita. 
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7. Propuneri de dezvoltare 
 7.1. Racordarea la prioritățile de dezvoltare economică naționale, regionale  
             și județene 
 

Prioritățile naționale în domeniul agriculturii21 

Programul Naţional Strategic este centrat pe trei aspecte-cheie: 

1. Facilitarea transformării şi modernizării structurii duale a agriculturii şi 
silviculturii, precum şi a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face 
mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa 
veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea 
condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone. 

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României, 
prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi 
pe cele forestiere. 

3. Gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către 
alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de 
vedere social şi economic. 

 Acest lucru necesită o abordare complexă, care să asigure o 
complementaritate între PNDR – inclusiv coordonarea şi coerenţa strânsă între Axele 
1, 2 şi 3 – şi alte POS-uri (Dezvoltare Regională, Dezvoltare Umană, Mediu, etc.) şi 
programe naţionale (de exemplu, programele de pensii şi asistenţă socială, programul 
naţional de înregistrare a terenurilor). 

 Pentru a aborda primul aspect cheie, PNDR trebuie să se concentreze în 
principal pe modul de abordare şi atenuare a dezavantajelor structurale din 
sectorul agricol şi cel forestier, în vederea modernizării, consolidării şi restructurării, 
care să permită atingerea unui nivel ridicat de competitivitate şi durabilitate din 
perspectiva protecţiei mediului. Acest lucru va oferi un mechanism puternic de 
conservare a vieţii din spaţiul rural, lărgind gama de locuri de muncă viabile atât în 
cadrul fermei cât şi în afara ei şi contribuind astfel la atingerea obiectivului de 
convergenţă a veniturilor în paralel cu păstrarea texturii sociale. Apoi, se are în vedere 
sprijinirea iniţiativelor asociative ale agricultorilor, pentru a se evita intensitatea 
excesivă a capitalului şi costurile fixe ridicate, permiţânduse, totodată, captarea 
economiilor la scară, alături de utilizarea eficientă a resurselor insuficiente de capital şi 
a fondurilor acordate de UE. 

 Pentru a aborda cel de-al doilea aspect cheie, PNDR se va axa pe 
îmbunătăţirea echilibrului dintre dezvoltarea economică a zonelor rurale şi 
utilizarea durabilă a resurselor naturale, prin menţinerea şi creşterea atractivităţii 
zonelor rurale - ca elemente de bază în diversificarea exploataţiilor şi identificarea unor 
activităţi economice alternative. Pentru a realiza acest lucru, este prevăzută sprijinirea, 
în continuare, a agriculturii din zonele defavorizate, abordându-se astfel problema 
abandonului terenurilor; de asemenea, agricultorii vor fi sprijiniţi pentru a 
introduce/aplica în continuare practici agricole care nu afectează mediul. O atenţie 
deosebită va fi acordată ajutorului oferit agricultorilor şi silvicultorilor pentru ca aceştia 
să poată gestiona dezavantajele şi obligaţiile care decurg din implementarea reţelei 
Natura 2000. 

                                                 
21 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea consolidată, Martie 2012 
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 Pentru a aborda cel de-al treilea aspect cheie, ar fi necesar ca PNDR să 
aibă în vedere nevoile a două mari categorii din zonele rurale: populaţia trecută de 
vârsta pensionării şi populaţia activă, dar angajată cu timp de ocupare parţial sau 
şomeră. În ceea ce priveşte prima categorie, PNDR, completat prin programele 
naţionale, va juca un rol important în facilitarea transferului de terenuri între generaţii, 
pe baza dinamicii pieţei, de la agricultorii vârstnici, care în prezent deţin 31% din totalul 
suprafeţelor, la agricultorii mai tineri. Pentru cea de-a doua categorie, PNDR, în special 
prin axele 3 şi 4, va juca un rol important în facilitarea diversificării economiei rurale 
non-agricole şi dezvoltarea sectorului agricol cu timp de ocupare parţial14. 

 Strategia prezentată necesită realizarea unor investiţii în cadrul celor patru axe 
ale PNDR: (a) Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (41,44% 
din alocarea FEADR pentru cele patru axe), (b) Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a 
spaţiului rural (26,46% din alocarea FEADR pentru cele patru axe), (c) Axa 3 – 
Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (27,53% din alocarea 
FEADR pentru cele patru axe) şi (d) Axa 4 – LEADER (4,57% din alocarea FEADR 
pentru cele patru axe). 

 
Prioritizarea obiectivelor şi măsurilor aferente Axei 1 

Măsurile sprijinite prin Axa 1 vizează creşterea competitivităţii sectoarelor 
agroalimentar şi forestier din România, recunoscându-se astfel importanţa 
următoarelor aspecte: 

 Consolidarea potenţialului suprafeţelor mari de teren, pretabile pentru 
agricultură, pentru a profita de ocaziile oferite de o piaţă internă şi europeană 
aflată în plină dezvoltare, prin aducerea la potenţialul real a segmentului de 
exploataţii neperformante, prin intermediul eforturilor de modernizare şi 
restructurare; 

 Abordarea problemei productivităţii scăzute a muncii şi a nivelului scăzut de 
educaţie şi competenţă din agricultură prin reînnoirea generaţiilor de şefi de 
exploataţii, îmbunătăţirea competenţelor prin organizarea de formări 
profesionale şi sprijinirea agenţiei publice de consultanţă precum şi a 
sectorului privat de consultanţă nou-apărut, în eforturile lor de a răspunde 
cerinţelor segmentului exploataţiilor, fie individual, fie prin asociere; 

 Abordarea problemei canalelor subdezvoltate de comercializare a produselor 
fermelor, prin sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători şi asigurarea unei 
coordonări verticale între procesatorii agricoli şi lanţurile de distribuţie; 

 Abordarea problemei numărului mare de întreprinderi mici din sectorul de 
procesare agroalimentar şi forestier - cu slabe economii de scară, utilizare 
redusă a capacităţilor şi nivel scăzut de conformitate cu normele europene, 
prin facilitarea activităţilor de modernizare şi restructurare a acestora. 

 
 Sub aspect financiar, cea mai importantă prioritate, îmbunătăţirea 
competitivităţii exploataţiilor comerciale şi de semi-subzistenţă şi a asociaţiilor 
lor este abordată în obiectivul strategic nr. 2 din PNS. Această componentă este 
abordată în PNDR atât prin măsuri de investiţii (modernizarea exploataţiilor agricole, 
îmbunatăţirea şi dezvoltarea infrastructurii), cât şi prin măsuri care nu presupun 
investiţii (instalarea tinerilor fermieri, sprijinirea exploataţiilor de semi-subzistenţă). 



38 
 

 Statutul prioritar al obiectivului strategic nr. 2 este în acord cu nivelurile ridicate 
de investiţii şi de restructurare necesare în sectoarele primare din agricultură şi 
silvicultură, identificate în analiza situaţiei actuale şi SWOT. Măsurile obiectivului 
strategic nr. 2 se axează în special pe activităţile necesare abordării dezavantajelor 
structurale cu care se confruntă agricultura României, care s-au desprins şi ele în urma 
analizei situaţiei actuale şi SWOT: o suprafaţă prea mare de teren care este deţinută, 
în mod neproductiv, de: (a) prea multe exploataţii mici şi (b) de prea mulţi agricultori 
care se apropie sau au depăşit vârsta pensionării, în toate aceste exploataţii.  

 În domeniul producţiei vegetale se va acorda prioritate sectoarelor deficitare: 
legume, pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, culturi de câmp, 
pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei 
plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, precum şi sectorului de creştere a 
animalelor. Criteriile de selecţie au în vedere fermele de semi-subzistenţă, tinerii 
fermieri, membrii formelor asociative etc. În ceea ce priveşte procesarea produselor 
agricole sprijinul va fi acordat către sectoarele care au înregistrat deficit: lapte şi 
produse lactate, carne şi ouă; cereale şi panificaţie; legume, fructe şi cartofi; obţinerea 
şi utilizarea biocombustibililor; seminţe oleaginoase; miere de albine, vin.  

 Criteriile de selecţie au în vedere sectoarele prioritare, încurajarea produselor 
tradiţionale, folosirea surselor de energie regenerabilă etc. Măsurile care nu presupun 
investiţii contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei sectorului agricol. Agricultorii 
sunt încurajaţi să se adapteze pieţei şi nevoilor consumatorilor. Iniţiativele de formare şi 
informare vor ajuta la diseminarea procedurilor. Astfel, agricultorii vor fi încurajaţi să-şi 
îmbunătăţească calitatea produselor. Pentru aplicaţiile privind sprijinirea tinerilor 
fermieri, fermele de semi-subzistenţă şi grupurile de producători se vor aplica criterii de 
selecţie: zone defavorizate, număr de membrii, realizarea de investiţii etc. 

 Investiţiile în infrastructura agricolă şi modernizarea exploataţiilor sunt necesare 
pentru a creşte nivelul de competitivitate, a îndeplini standardele comunitare şi a 
atenua gradul de vulnerabilitate în faţa ameninţărilor externe de tipul modificărilor 
climatice. 

 Sectorul producţiei primare are nevoie de o îmbunătăţire a competitivităţii şi de 
modernizare a exploataţiilor. Investiţiile care vizează producţia de biocombustibili, 
utilizarea biomasei şi a energiei din surse regenerabile vor fi încurajate, din cauza 
necesităţii de a reduce emisiile de gaze de seră. În ce priveşte diminuarea schimbărilor 
climatice, investiţiile din exploataţii legate de cerinţele Directivei nitraţilor au în vedere 
reducerea emisiilor de amoniac. 

 Acţiunile de modernizare a exploataţiilor nu vor viza numai sprijin pentru 
agricultorii individuali ci vor viza şi asociaţiile acestora, pentru a încuraja dezvoltarea 
economiei de scară, în paralel cu utilizarea eficientă a resurselor de capital limitate, a 
fondurilor europene şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă, prin adoptarea unei 
mentalităţi de întrajutorare în rândul fermierilor. Asemenea acţiuni îi vor ajuta să profite 
de oportunitatea dezvoltării pieţei interne şi externe europene prin aducerea sectorului 
neperformant la potenţialul său real, prin modernizare şi restructurare. 

 A doua mare prioritate este abordată în obiectivul strategic nr. 3 din PNS, 
care vizează nevoia de restructurare şi modernizare a sectoarelor de procesare şi 
comercializare din domeniile agroalimentar şi forestier. Măsurile elaborate pentru 
atingerea acestui obiectiv cuprind înfiinţarea grupurilor de producători şi investiţiile 
axate pe crearea de valoare adaugată pentru produsele agricole şi forestiere şi 
îmbunătăţirea valorii economice a pădurii.  



39 
 

 Măsurile referitoare la înfiinţarea grupurilor de producători abordează problema 
canalelor de comercializare a produselor din exploataţiile mici, care sunt slab 
dezvoltate în prezent, într-o manieră care va asigura cooperarea verticală între 
agricultori, procesatori şi distribuitorii cu amănuntul. Investiţiile din sectoarele de 
procesare alimentară şi forestieră vor viza problemele cu care se confruntă acestea, 
caracterizate prin numărul mare de întreprinderi insuficient dotate, concomitent cu 
înregistrarea unei creşteri a investiţiilor străine directe. 

 După cum se precizează în analiză, formele asociative joacă un rol important în 
procesul de adaptare calitativă şi cantitativă a materiei prime la cerinţele industriei 
agroalimentare. Astfel, prin Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere”, s-a stabilit un plafon de sprijin mai ridicat pentru investiţiile 
realizate de diverse forme de asociere. 

 Astfel, prin sprijinirea formelor asociative, atât prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, cât şi prin Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere”, se asigură atât integrarea în lanţul agroalimentar, cât şi coerenţa 
programului. 

 Investiţiile realizate pentru îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor vor servi 
la creşterea şi lărgirea suprafeţelor mari de pădure din România care au o valoare 
ridicată şi sunt bine administrate, pentru a putea profita de ocaziile oferite de pieţele 
europene, din ce în ce mai mari, pentru cheresteaua certificată. Motivul stabilirii acestui 
obiectiv ca unul prioritar constă în faptul ca sunt necesare investiţii mari pentru 
restructurarea, modernizarea şi creşterea competitivităţii din sectorul de procesare 
agro-forestier, pentru a asigura o bună integrare pe piaţă a exploataţiilor. De 
asemenea, competitivitatea sectorului agricol şi forestier primar depinde de gradul de 
competitivitate al canalelor sale de comercializare (atât pentru input, cât şi 
pentruoutput) şi al industriei de procesare. 

 
 

POLITICI ÎN SECTORUL VEGETAL, CERCETARE AGRICOLĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE 

I. SECTORUL VEGETAL 

 Aplicarea schemelor de plăţi pe suprafaţă, al căror cuantum a fost de 
131 euro/ha în anul 2010, faţă de 115 euro/ha în anul 2009. (Plata unică 
pe suprafaţă (SAPS) de 80,36 euro/ha, respectiv plăţile naţionale 
complementare directe (CNDP) de 50,64 euro/ha ) 

 Acordarea de ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 
agricole în sectorul de agricultură ecologică, acordat exploataţiilor aflate 
în perioada de conversie către agricultura ecologică. Suma alocată pentru 
anul 2010 este de 3.098.000 euro. 

 Plata la hectar pentru tomate destinate procesării, acordată 
producătorilor ce au un contract încheiat cu un procesator recunoscut şi 
livrează pentru procesare cel puţin echivalentul a 8.000 kg/ha tomate. Pentru 
anul 2010, prin HG nr. 273/2010 cuantumul care se acordă este de 1725 
euro/ha. 
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 Sprijin financiar acordat grupurilor de producători recunoscute 
preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, în 
perioada 2009-2013, astfel: 

 pentru constituire, sprijin pe 5 ani (max 100 mii euro/an) în procent 
annual din valoarea producţiei comercializate (VPC) de respectiv 
10%,10%,8%,6%,4%; 

 pentru investiţii din planul de recunoaştere, se acordă 75% din 
volumul investiţiilor; 

Organizaţiile de producători primesc sprijin pe 3-5 ani în procent de 
4,1%(poate ajunge la 4,6%) din VPC (max 50% din cheltuieli) pentru 
finanţarea unor măsuri ce duc la accesarea fondurilor comunitare specifice 
sectorului. 

 Sprijin pentru restructurarea sectorului vitivinicol în cuantum anual de 42 
mil. euro, pe perioada 2009-2013 pentru restructurarea şi reconversia 
plantaţiilor viticole, asigurarea recoltei, utilizarea mustului de struguri 
concentrat şi/sau concentrat rectificat la creşterea tăriei alcoolice naturale a 
vinurilor şi promovarea acestora pe pieţele ţărilor terţe 

 
II. ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI FOND FUNCIAR 

 Avizarea şi autorizarea constituirii a 19 organizaţii ale utilizatorilor de apă 
pentru irigaţii şi a 4 federaţii de organizaţii de utilizatori de apă pentru irigaţii. 

 Aprobarea protocoalelor privind transmiterea, fără plată, a infrastructurii 
amenajărilor interioare pentru irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, 
în proprietatea a 15 organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din 
judeţele Galaţi, Brăila, Olt, Tulcea, Buzău, Iaşi, Călăraşi şi Vâlcea. 

 Aprobarea protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 
administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) ori în 
administrarea sau în folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor 
de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol, situată pe 
teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii. 

 Finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare pentru asigurarea 
cadrului legal necesar desfăşurării de către Administraţia Naţională a 
îmbunătăţirilor Funciare .- OUG nr. 20/2011. 

 Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind 
modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul 
de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor 
reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât 
irigaţiile. 
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Propunerile de dezvoltare economică ale județului Brăila22 

 
SECTORUL PRIMAR 
 Sectorul agricol este prin tradiţie un domeniu de performanţă pentru judeţul 
Brăila. Cu toate că în ultimele decenii a fost afectat de acelelaşi probleme care s-au 
manifestat generalizat în România, importanţa sa în cadrul regiunii de dezvoltare şi la 
nivel naţional este una majoră. 

 

 Dintre atuurile dezvoltării sectorului agricol se pot distinge următoarele mai 
importante: 

 potenţialul agricol ridicat : producţii medii la hectar peste nivelul 
regional/naţional la cereale, plante industriale; 

 dimensiunea relative mare a exploataţiilor agricole; 

 existenţa unor societăţi agricole mari cu profil vegetal şi zootehnic; 

 tradiţii în creşterea animalelor; 

 creşterea gradului de mecanizare înregistrat în ultimii ani; 

 proporţia mare de trenuri aflate în proprietate privată. 

 Dintre disfuncţionalităţile ce afectează obţinerea performanţelor în agrcultură 
sunt de emintit: 

 starea deficitară a sistemului de irigaţii; 

 practicarea unei agriculturi extensive; 

 insuficienta diversificare a producţiilor agricolr 

 declinul sectorului zootehnic, 

 forţa de muncă îmbătrânită 

 nivel insuficient al investiţiilor realizate în domeniul dotării tehnice a 
exploataţiilor agricole; 

 numărul încă ridicat al exploataţiilor agricole de subzistenţă; 

 nivel redus de cooperare/asociere a micilor producători. 

 
Direcţiile de acţiune şi măsurile propuse sunt: 

 finalizarea reformei proprietăţii funciare; 

 încurajarea/facilitarea investiţiilor în exploataţiile agricole; 

 susţinerea activităţilor destinate colectării şi prelucrării producţiei agricole; 

 promovarea unor metode de producţie agricolă care vizează protecţia 
mediului (agricultură ecologică); 

 promovarea/susţinerea activităţilor de legumicultură în comunele existente ( 
Traian, Movila Miresii) şi în alte zone pretabile. 

                                                 
22 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, Faza IV – STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI PROGRAMUL DE 

MĂSURI, INCD URBANPROIECT, 2009 
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 încurajarea pluriactivităţii în agricultură, prin crearea unor oportunităţi de 
diversificarea a activităţilor economice în mod special în comunele care au în 
prezent un profil occupational mixt (Măraşu, Tufesti, Siliştea, Măxineni, 
Traian, Cireşu, Ciocile); 

 susţinerea serviciilor de extensie agricolă; 

 asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea realizării de 
proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă care să 
conducă la modernizarea exploataţiilor agricole şi silvice; 

 identificarea unor modalităţi de susţinere a tinerilor fermieri şi măsuri de 
lobby pentru transferul exploataţiilor agricole conduse de persoanele în 
vârstă către persoanele tinere; 

 susţinerea unor măsuri care să asigure premisele comasării terenurilor; 
acţiuni privind protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie a solurilor; 

 măsuri de prevenire şi combatere a surselor de degradare. 

 Măsurile de sprijinire este necesar să se îndrepte deopotrivă spre lansarea 
economică a localităţilor cu performanţe, dar şi spre atenuarea problemelor economice 
ale celor aflate în dificultate. 

 Astfel se recomandă sprijinirea localităţilor care: 

1. deţin capacităţi de producţie importante: Brăila, Chiscani, Tichileşti, 
Frecăţei, Măraşu, Bărăganu, Viziru, Cireşu, Ianca, Traian, Movila Miresii, 
Râmnicelu; 

2. au suprafeţe agricole mari: Siliştea, Vădeni, Traian, Stăncuţa, Însurăţei, 
Dudeşti. 

 Diversificarea activităţilor agricole este prioritară în acele comune în care 
dependenţa de producţia agricolă este mare, iar nivelul de dezvoltare economică este 
redus: Romanu, Râmnicelu, Salcia Tudor, Roşiori. 

 De asemenea, în comunele unde se înregistrează un profil mixt al activităţilor 
agricole (producţie vegetală, animală, piscicultură) se recomandă sprijinirea acestor 
tendinţe de diversificare a activităţilor agricole: comunele Stăncuţa, Tichileşti, Movila 
Miresii, Ulmu, Surdila Greci, Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Racoviţa. 

 
Piscicultura 

 Judeţului Brăila deţine o bogată reţea hidrografică alcătuită din cursurile Dunării, 
rîurile Siret, Buzău, Călmăţui, numeroase lacuri naturale şi artificiale şi bălţi. 

 Alături de fondul funciar agricol, fondul de pescuit constituie unul dintre 
elementele de potential care pot constitui o şansă de relansare economică a teritoriului 
judeţean. 

 Pescuitul se realizează în cursurile de apă şi în lacurile amenajate pentru 
piscicultură şi pescuit: 

 Lacuri artificiale : Maxineni, Grădiştea, Lutul Alb, Însurăţei, Brotăcelu, Ulmu, 
Rezi; 

 Lacuri naturale: Blasova, Ianca, Jirlău, Plopu, Lacul Dulce, Şeicuţa, Popa, 
Vultureni, Zăvoaia; 
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 Alte lacuri/bălţi: Movila Miresii, Iezna, Seaca, Filipoiu, Gura Călmăţuiului, 
Corbu şi Corbu Nou, Albina, Iazul cu crapi. 

 Ihtiofauna este reprezentată de peştii autohtoni (crap, caras, plătică, roşioară, 
somn, şalău, ştiucă, lin, mreană, oblete, ghiborţ), precum şi de peştii migratori care se 
reproduc în fluviul Dunărea (nisetru, cegă, morun, scrumbie). La nivelul judeţului Brăila, 
activitatea de pescuit se desfăşoară, în cazul majorităţii bazinelor piscicole, în regim 
privat. 

 
SECTORUL SECUNDAR 

 Strategia de dezvoltare economică a judeţului Brăila cuprinde obiective ce se 
încadrează în sfera programelor operaţionale şi sectoriale, dar şi a strategiilor la nivel 
regional şi naţional. 

 Obiectivul specific rezultat din strategia de dezvoltare a sectorului industrial 
este reprezentat de : “Creşterea competitivităţii industriei prin valorificarea 
eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale, în concordanţă cu fiecare 
activitate industrială”23. 

 În vederea realizării creşterii competitivităţii industriale prin valorificarea eficientă 
a resurselor, pe termen scurt, mediu şi lung vom formula direcţiile de acţiune şi tipurile 
de măsuri ce vor sta la baza implementării acestui obiectiv strategic. 

 Direcţiile de acţiune ce stau la baza obiectivului enunţat anterior sunt: 

 Consolidarea rolului industriei ca ramură de bază în structura 
economiei şi crearea polilor de excelenţă pentru industria textilă şi 
confecţiilor, industria alimentară, industria construcţiilor metalice, 
construcţiilor de maşini şi echipamente, industria metalurgiei feroase, 
celulozei şi hârtiei, industria de prelucrare a lemnului, industria 
extractivă şi cea a energiei electrice, termice, gazelor şi apei; 

 Identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor 
industriale în vederea dezvoltării cooperării industriale; 

 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a spiritului antreprenorial şi 
atragerea investiţiilor străine; 

 Dezvoltarea resurselor umane în activităţile industriale competitive în 
vederea creşterii productivităţii acestora şi înfiinţarea de locuri de muncă bine 
plătite; 

 Menţinerea unui mediu rural atractiv, strâns integrat cu mediul urban, 
simultan cu creşterea valorii adaugate şi diversificarea activităţilor economice 
din mediul rural; 

 Redefinirea profilului industrial al localităţilor urbane într-o viziune 
integratoare la nivel judeţean. 

 
 Industria din județul Brăila, în special industria prelucrătoare şi a serviciilor, 
reprezintă un sector economic dinamic cu rol important în menţinerea şi promovarea 

                                                 
23 cf. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, Faza IV – STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI PROGRAMUL DE 

MĂSURI, INCD URBANPROIECT, 2009 
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performanţelor economice. Creşterea competitivităţii industriei trebuie privită ca un 
proces durabil de construire a unei structure economice bazate pe investiţii de capital şi 
pe procese de cercetare-dezvoltare-inovare. 

 Creşterea performanţelor economice şi afirmarea rolului judeţului Brăila în 
spaţiul naţional se propune a se realiza în condiţiile diversificării activităţilor industriale, 
restructurării cu succes a industriilor aflate în dificultate şi susţinerea celor în creştere 
sau cu potenţial de dezvoltare. 

 Consolidarea industriei brăilene se va realiza prin retehnologizarea unităţilor 
industriale viabile în prezent, accelerarea procesului de privatizare, revitalizarea 
activităţilor economice sau restructurarea, în unele cazuri chiar închiderea, unităţilor 
economice neviabile. Se va urmării susţinerea investiţiilor productive ce vor conduce la 
creşterea calităţii produselor industriale finite şi implicit a competitivităţii acestora, atât 
pe piaţa internă cât şi internaţională. 

 Dezvoltarea polilor de excelenţă atât pentru industria prelucrătoare, cât şi pentru 
cea a energiei electrice, termice, gaze şi apă, se va realiza prin înfiinţarea şi 
promovarea suprastructurilor industriale de tip cluster, reţele de firme, ce au ca scop 
crearea de noi oportunităţi economice, financiare, informaţionale, atât pentru resursele 
de muncă cât şi pentru firmele ce sunt integrate în acest sistem. 

 
 7.2. Scenarii de dezvoltare economică locală a orașului Ianca și a zonei     
             sale periurbane 

 
 In spatiul rural romanesc24 predomina la acest inceput de mileniu o economie de 
subzistenta. Aici traieste peste 45,5% din populatia tarii, care este detinatoarea de fapt 
a resurselor naturale si principala producatoare de bunuri agroalimentare. 

 Numai prin asigurarea unei dezvoltari durabile, bazata pe interconditionarea si 
interdependenta intre progresul economic si progresul social se poate ajunge la 
satisfacerea nevoilor actuale fara a periclita calitatea vietii generatiilor viitoare. 

 Ideea de durabilitate este strans legata si de conceptul de capacitate optima de 
primire.Capacitatea optima de primire a unui teritoriu se masoara prin tipuri de 
exploatare (intensive, moderate, extensive) sau numar de vizitatori pe care-i poate 
gazdui un areal/statiune fara a se ajunge la impact negativ asupra mediului fizic si a 
aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale. 

 Experienta in dezvoltarea si amenajarea turismului arata ca evolutia capacitatii 
de primire depinde de conditiile naturale ale arealului, de caracterul de arie protejata, 
de stadiul de dezvoltare economico – sociala si de urbanizare a spatiului rural, cat si de 
normele de utilizare a resurselor si spatiilor, diferite pentru fiecare tara. 

 Pentru stabilizarea sistemului economico – social, continuitate si dezvoltare 
durabila, primordiala este corelatia intre doua cerinte fundamentale, dezvoltarea bazei 
economice si dezvoltarea capitalului uman. Dezvoltarea bazei economice se face 
prin asigurarea cerintelor materiale de trai si prin masuri de eficientizare a activitatii de 
valorificare a resurselor umane si naturale. 

 Dezvoltarea capitalului uman se face prin ridicarea permanenta a calitatii vietii 
ca o consecinta satisfacerii ansamblului de cerinte cu privire la: habitat, conditiile 
materiale ca suport al existentei, conditiile de munca, educatie, sanstate si protectie. 

                                                 
24

 STUDIU DE FUNDAMENTARE DE PEISAJ privind AMENAJAREA PEISAGISTICA A JUDETULUI BRAILA, UAUIM – CCPEC, 2010-2011 
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 Valorificarea prin turism, promovarea celor mai originale si pitoresti zone 
turistice, se sprijina pe armonizarea formelor de turism si a tuturor activitatilor turistice 
in contextul dezvoltarii economice regionale si locale. Politicile sectoriale actuale 
reprezinta una dintre cauzele disfunctionalitatilor si echilibrului relativ in cadrul 
proceselor socio-economice iar abordarea integrata a strategiilor de dezvoltare si 
trecerea de la economia agrara la economia rurala teritoriala sunt in masura sa creeze 
premisele unei dezvoltari durabile. 

 
SCENARIUL 1 / ETAPA DE RE-CONSTRUCȚIE  – DEZVOLTARE CONCENTRATĂ 
PE SECTORUL SECUNDAR ȘI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DE 
TRANSPORT EXISTENTE (RUTIER / CĂI FERATE / AEROPORTUARE) 

 
Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului, 
preluate din Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Brăila, cu implicații asupra orașului 
Ianca și a zonei sale periurbane 

 
Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI 
SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   
  DEZVOLTAREA SECTORULUI SECUNDAR  

Creşterea 
competitivităţii 
industriei prin 
valorificarea 
eficientă a resurselor 
umane, 
financiare şi materiale 

M1/O1 Consolidarea rolului industriei ca ramură de bază în structura 
economiei, prin: 

 revitalizarea activităţilor economice sau 
închiderea/restructurarea unor capacităţi de producţie 
neviabile; 

 retehnologizarea unităţilor industriale viabile; 

 reabilitarea şi reconversia către alte tipuri de utilizări a 
siturilor industriale devenite disponibile în urma restructurării 
activităţilor industrial 
- Fabrica de zahăr Ianca 

 creşterea competitivităţii produselor industriale; 

 susţinerea investiţiilor productive prin achiziţionarea 
de utilaje şi tehnologii noi şi performante; 

 asigurarea compatibilităţii tehnologiilor şi produselor 
industriale; 

 promovarea obiectivelor industriale de interes județean și 
regional  
- Abatorul de păsări 

COMPETITIVITATE 
ECONOMICA 

 

  
Dezvoltarea 
sectorului IMMurilor 
şi infrastructurii de 
afaceri 

M1/O1 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, spiritului 
antreprenorial şi atragerea investiţiilor străine, prin: 

 dezvoltarea infrastructurii de afaceri, crearea condiţiilor 
favorabile dezvoltării mediului investiţional; 

 stimularea exporturilor pentru acest sector; 

 sprijinirea întreprinderilor nou create, a microîntreprinderilor 
în vederea amplificării performanţelor economice; 

 sprijin pentru accesul pe noi pieţe interne şi internaţionale; 

 consolidarea unui cadru instituţional adecvat; 

 susţinerea şi dezvoltarea suprastructurilor 
industriale/reţelelor de producţie: înfiinţarea de parcuri 
tehnologice, dezvoltarea conceptului de parc industrial, 
susţinerea clusterelor (la Brăila, Chiscani, 
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Ianca, Făurei). 
 M1/O2 Menţinerea unui mediu rural atractiv în localitățile din zona 

periurbană a orașului Ianca, cât și în satele componente ale UAT 
Ianca, strâns integrat cu mediul urban reprezentat de orașul Ianca, 
prin: 

- revitalizarea activităţilor economice din mediul rural şi 
sprijinirea acestora prin valorificarea eficientă a resurselor 
naturale (energetice şi neenergetice); 

- sprijinirea financiară şi non-financiară a IMM-urilor, 
persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor de producători 
din mediul rural; 

- investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de 
artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu 
specific local; 

- spijin financiar şi non-financiar pentru înfiinţarea de noi 
magazine de desfacere pentru produsele obţinute din 
activităţile tradiţionale (promovarea brendurilor locale); 

- extinderea/monernizarea/crearea de noi întreprinderi în 
sectorul non-agricol; 

- crearea unor structuri de producţie în mediul urban care să 
faciliteze o eficientizare şi diversificare a activităţilor 
economice din mediul rural. 

 

Dezvoltarea industriei 
județene 

M1/O1 Redefinirea profilului industrial al localităţilor urbane într-o viziune 
integratoare la nivel judeţean. 

 

 
 

 Implicarea mediului de afaceri25 în dezvoltarea proiectelor legate de Strategia 
UE privind regiunea dunăreană este esenţială. Există un potenţial extraordinar de 
susţinere a întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) în diverse domenii conexe 
legate de dezvoltarea durabilă a macro-regiunii dunărene. Un aspect important îl 
reprezintă crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii si întărirea 
potenţialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi si al serviciilor de 
calitate destinate întreprinderilor, prin simplificarea, transparenţa si accelerarea 
procedurilor administrative si pentru obţinerea autorizaţiilor si crearea condiţiilor de 
crestere a productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse si procese inovative. 

 Este nevoie de o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină 
capabilă a se adapta permanent cerinţelor angajatorilor, prin promovarea culturii 
antreprenoriale, a societăţii informaţionale si a noilor servicii, în contextul unei dinamici 
accelerate a integrării activităţilor economice în spaţiul european si internaţional. 

 IMM-urile trebuie sprijinite pentru: cresterea productivităţii si pentru reducerea 
consumului de energie; investiţii în tehnologii inovatoare în vederea protecţiei 
resurselor naturale si în sectorul reciclării si reutilizării deseurilor; crearea, extinderea, 
modernizarea infrastructurii incubatoarelor si a altor centre de afaceri (spaţii de 
producţie pentru IMM-uri, relocalizarea IMM-urilor în aceste structuri de afaceri); 
dezvoltarea, promovarea si internaţionalizarea activităţilor economice; crearea de 
produse de marcă si pentru respectarea standardelor internaţionale de calitate; 
achiziţionarea de echipamente si tehnologii moderne pentru activităţi de producţie, 
servicii, inclusiv accesul la Internet. 

 

                                                 
25 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRĂILA 2010 – 2015 / DOCUMENT 2 - Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Brăila 

pentru perioada 2010-2015, S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. Bucuresti, 2009 
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SCENARIUL 2 / ETAPA DE CONSOLIDARE  – DEZVOLTARE CONCENTRATĂ PE 
SECTORUL PRIMAR (AGRICULTURĂ) ȘI SECTORUL TERȚIAR (DOTĂRI & 
SERVICII) 

 
Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului, 
preluate din Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Brăila, cu implicații asupra orașului 
Ianca și a zonei sale periurbane 
 

Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   

  DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIMAR  

Îmbunătăţirea 
activităţii în 
domeniul 
îmbunătăţirilor 
funciare 

M1/O1 Modernizarea, completarea şi reabilitarea sistemelor de îmbunătăţiri 
funciare si creşterea eficienţei tehnice şi economice a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare prin: 

 întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare: 
decolmatarea canalelor de desecare, întreţinerea gurilor de 
descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare – evacuare in 
amenajarile: Brăila – Dunăre – Siret, Călmăţui-Gropeni-
Chişcani, Ianca-Surdila-Greci, Insula Mare A Brăilei, Latinu 
Vădeni, Grădiştea – Făurei - Jirlău, Terasa Brăilei, Terasa 
Viziru , B.H. Călmaţui, Terasa Ialomiţa – Calmăţui, 
Nămoloasa - Măxineni; 

Monitorizarea stării şi reabilitarea digurilor la Dunăre şi râurile 
interioare (383 km dig): 

 extindere, reabilitare şi modernizare a amenajarilor existente 
de irigaţii, creşterea gradului de utilizare a irigaţiilor, 
întreţinerea sistemelor de irigaţie existente, decolmatarea 
canalelor şi curăţirea acestora de vegetaţie in amenajarile: 
Brăila – Dunăre – Siret¸ Călmăţui-Gropeni-Chiscani, Ianca-
Surdila-Greci, Insula Mare A Brăilei, Latinu Vădeni, Lunca 
Râului Buzău, Grădiştea Făurei - Jirlău, Noianu Chiscani, 
Terasa Brăilei, Terasa Viziru, B.H. Călmaţui, Terasa Ialomiţa 
– Calmăţui, Nămoloasa – Măxineni; 

ÎMBUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE 

 

M1/O2 Reabilitarea prizelor de apă de la Dunăre şi râurile interioare: 

 întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări 
complexe de irigaţii şi desecare care funcţionează alternativ; 
aplicarea în regim complex a lucrărilor de desecare – drenaj 
şi irigaţii în scopul ameliorării procesului de sărăturare a 
solului; 

 extinderea, reabilitarea, consolidarea şi completarea 
suprafeţelor amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii 
solului; 

 

Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   

  DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIMAR  

Dezvoltarea unui 
sector agricol 
performant şi 

M1/O1 Susţinerea activităţilor destinate colectării şi prelucrării 
producţiei agricole: 

1. construire bază pentru colectarea, prelucrarea și distribuirea 

COMPETITIVITATE 
ECONOMICĂ A 

SECTORULUI PRIMAR 
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diversificat produselor agricole în zona de sud a orașului Ianca, sat 
Târlele Filiu, cu acces direct din DC36 (ce face legătura cu 
satul Lișoteanca din comuna Bordei Verde); 

2. construire bază pentru colectarea și distribuirea produselor 
agricole în zona de sud a orașului Ianca, sat Berlești, cu 
acces direct din DC35 (pe relația Ianca – comuna Cireșu) 

3. construire bază pentru colectarea și distribuirea produselor 
piscicole în zona de est a orașului Ianca, sat Plopu 

 

M1/O2 Încurajarea pluriactivităţii în agricultură, prin crearea unor oportunităţi 
de diversificarea a activităţilor economice în mod special în comunele 
care au în prezent un profil ocupaţional mixt 

M1/O3 Susţinerea unor măsuri care să asigure premisele comasării 
terenurilor; acţiuni privind protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de 
producţie a solurilor; 

M1/O4 Asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea 
realizării de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare 
nerambursabilă care să conducă la modernizarea exploataţiilor 
agricole şi silvice; 

M1/O5 Încurajarea/facilitarea investiţiilor în exploataţiile agricole; 

Dezvoltarea 
silviculturii 
bazată  
pe o gestiune 
durabilă a 
pădurilor 

M1/O1 Elaborarea de studii şi proiecte de extindere a vegetaţiei 
forestiere (creştere 20%) adecvate peisagistic cadrului 
natural şi configuraţiei localităţilor; 

 

M1/O2 Monitorizarea atentă a activităţii de exploatare a pădurilor; 
- iniţierea unor acţiuni de creştere a suprafeţelor împădurite şi 

îmbunătăţire a managementului forestier; 
- măsuri de conservare a fondului genetic şi ecologic specific; 
- întărirea structurilor administrative pentru controlul aplicării 

regimului silvic; 
- îmbunătăţirea accesului la fondul forestier prin extinderea 

reţelei de drumuri; 

M1/O3 Dezvoltarea fondului de pescuit (lacul Ianca și lacul Plopu) şi 
vânătoare în accord cu măsurile de protejarea zonelor avifaunistice; 

Dezvoltarea 
durabilă şi 
eficientizarea 
activităţilor de 
pescuit şi de 
prelucrare 
piscicolă 

M1/O1 Stimularea şi modernizarea activităţilor de pescuit : 
- amenajarea locurilor de pescuit pe lacurile Ianca și Plopu ; 
- sprijinirea investitorilor actuali şi potenţiali; 
- popularea cu puiet certificat; 
- asigurarea curăţeniei luciului de apă şi a locurilor de 

pescuit; 
- asigurarea unor servicii complementare (cherhana în orașul 

Ianca și în satul Plopu); 
- amenajarea drumurilor de acces către bazine piscicole şi în 

jurul acestora; 
- evitarea unor practici menite să influenţeze negativ regimul 

natural de hrănire al peştilor / potenţialul biologic al 
bazinelor piscicole; 

- evitarea utilizării bazinelor piscicole simultan pentru 
piscicultură şi pentru pescuitul sportiv. 

 

 
Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   
  DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE  

Asigurarea unei 
structuri echilibrate 
de utilizare a 

M1/O1 Creşterea nivelului de urbanizare a localităţilor urbane, prin 
îmbunătăţirea echipării tehnico-edilitară,; reabilitarea fondului 
construit, reabilitarea şi amenajarea adecvată a spaţiilor publice din 

DEZVOLTAREA 
SERVICIILOR  PUBLICE 
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teritoriului, prin 
valorificarea 
superioară şi eficientă 
a resurselor zonale în 
scopul 
atenuării 
dezechilibrelor de 
dezvoltare teritorială. 

centrul localităţilor; dezvoltarea serviciilor publice de sănătate, 
educaţie, sport şi cultură; 

M1/O2 Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin construirea / modernizarea 
infrastructurii de utilităţi (canalizare, apă potabilă, gaze) mai ales în 
localităţile urbane - Ianca 

M1/O3 Diversificarea ofertei de servicii oferite familiilor cu copii – 
înfiinţarea de noi creşe, grădiniţe cu orar prelungit, dezvoltarea unor 
servicii tip babysitting 

Dezvoltarea 
activităţilor de 
servicii şi a 
infrastructurii 
tehnice 

M1/O1 Dezvoltarea activităţilor de servicii, prin: 
- reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre mediul urban şi 

cel rural se va realiza prin creşterea atractivităţii localităţilor 
rurale şi a oraşelor mici (orașul Ianca și localitățile din zona 
sa de influență); 

- diversificarea activităţilor de servicii în mediul rural; 
- promovarea brandurilor locale şi comercializarea acestora; 
- sprijinirea IMM-urilor şi antreprenorilor ce desfăşoară 

activităţi de servicii; 
- dezvoltarea şi extinderea în plan teritorial a centrelor de 

consultanţă în afaceri (Ianca); 
- stimularea investiţiilor în activităţile de servicii economice şi 

sociale (inclusiv învăţământ şi sănătate); 
- susţinerea financiară a investiţiilor din fondurile locale şi 

bugetul naţional; 
- accesarea fondurilor structurale pentru servicii economice 

şi sociale; 
- instruirea continuă a personalului din servicii; 
- menţinerea raportului calitate-preţ pentru dezvoltarea 

serviciilor comerciale; 
- măsuri de redresare a activităţilor din domeniul imobiliar; 
- imbunătăţirea infrastructurii de servicii în scopul creşterii 

competitivităţii economice. 

 

 M1/O2 Iniţierea unor proiecte comune inter-județene / inter-orașenești 
(sistemul Ianca – Făurei / județul Brăila – județul Buzău), destinate 
să rezolve probleme intra-regionale: 

- propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare (CD) în 
parteneriat între universităţi/ institute de cercetare şi 
întreprinderi (incubatoarea de afaceri şi clustere); 

- promovarea şi susţinerea activităţilor de cercetare, 
dezvoltare şi inovare pentru introducerea în producţie de 
produse, tehnologii sau servicii noi sau perfecţionate; 

- sprijin financiar din partea forurilor competente pentru 
servicii de cercetare, dezvoltare, inovare; 

- acordarea de sprijin din partea autorităţilor competente, 
pentru valorificarea activităţilor performante; 

- dezvoltarea serviciilor de marketing; 
- sprijin pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie; 
- investiţii în cercetare ştiinţifică; 
- training pentru personalul ce iniţiază şi implementează 

proiecte ce conduc la creşterea economică şi financiară a 
judeţului. 

 

 

Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   

  DEZVOLTAREA SECTORULUI TERȚIAR  

Îmbunătăţirea M1/O1 Îmbunătăţirea infrastructurii si cresterea accesului la servicii publice SERVICII ȘI DOTĂRI 
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infrastructurii si 
cresterea 
accesului la 
servicii publice 
de calitate 
 

de calitate în orașul Ianca 
 
Indicatori de monitorizare a pentru programele aferente Politicii nr. 4 din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare a Județului Brăila 

- numărul de unităţi medicale reabilitate/ construite si echipate; 
- procentul de localităţi cu cabinete stomatologice în mediile rural si urban; 
- procentul de localităţi rurale cu asistent medical comunitar; 
- procentul de localităţi cu cabinet si medic scolar pentru mediile urban si 

rural; 
- numărul de unităţi de învăţământ reabilitate / modernizate / construite 

/dotate; 
- numărul de biblioteci / cămine culturale / case de cultură reabilitate / 

modernizate / construite /dotate; 
- numărul terenurilor de sport / bazine de înot construite; 
- numărul copiilor dotaţi susţinuţi pentru a continua studiile; 
- numărul de locuinţe sociale construite; 
- număr festivaluri/târguri initiate 

- număr produse turistice nou create 

 

M1/O2 Sprijinirea investiţiilor în crearea, reabilitarea, modernizarea si dotarea 
cu echipamente moderne si mobilier a infrastructurii pentru asistenţă 
socială (adaptată nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi si a 
celor în vârstă) 

M1/O3 Cresterea atractivităţii zonelor urbane pentru investiţii, prin 
îmbunătăţirea standardelor de viată (infrastructura urbană, transport si 
mobilitatea populaţiei), valorificarea patrimoniului arhitectonic, artistic 
si monumental, promovând coeziunea si incluziunea socială prin 
dezvoltarea de servicii urbane. 

Asigurarea 
accesului egal la 
serviciile de 
sănătate 

M1/O1 Reabilitări si modernizări ale clădiri spitalului din orașul Ianca și a , 
dispensarelor din oraș și din cele 6 sate aparținătoare, dotarea cu 
aparatură medicală a acestora, dezvoltarea serviciilor spitalicesti din 
orașul Ianca (altele decât cele în sistem de urgenţă), crearea si 
întărirea capacităţii echipajelor de prim-ajutor comunitar (paramedici)  

M1/O2 Realizarea unor baze de date cu informaţii privind serviciile medicale 
si sociale disponibile pe localităţile din zona periurbană și crearea 
unor centre care să asigure continuitatea asistenţei medicale primare 
în zona rurală polarizată de orașul Ianca 

Asigurarea 
accesului egal la 
la educație 

M1/O1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor și liceelor din orașul 
Ianca, scăderea cazurilor de abandon școlar, înfiinţarea laboratoarelor 
informatice în toate scolile și liceele, introducerea 
calculatoarelor si internetului în biblioteci, asigurarea microbuzelor 
scolare, acordarea de burse sociale copiilor dotaţi proveniţi din familii 
nevoiase 

 

 

 
SCENARIUL 3 / ETAPA DE COOPERARE/PARTENERIAT  – DEZVOLTARE 
CONCENTRATĂ PE TURISM DURABIL ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
(RUTIER / CĂI FERATE / AEROPORTUARE) 
 

Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E  
  ZONE NATURALE PROTEJATE  

Administrarea ariilor 
naturale protejate 
printr-un ansamblu 
de măsuri de 
protecţie şi 

M1/O1 Managementul rezervaţiilor naturale Pădurea Camniţa şi Pădurea 
Viişoara se va face în funcţie de caracteristicile acestora, prin măsuri 
active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor, 
şi/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau 
comunităţi biotice. Pe lângă activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi 

MEDIU ȘI GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 
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conservare 
adecavate 

admise activităţi turistice şi educaţionale. Sunt admise unele 
activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Potrivit 
scopului pentru care au fost desemnate, ele au caracter 
predominant forestier. 

 
Domeniul/ 

subdomeniul şi 
obiectivele 

amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 
Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 

amenajării şi dezvoltării teritoriului 
POLITICI 

SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E  
  PATRIMONIUL CONSTRUIT  

Conservarea, 
protejarea şi 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural construit 
valororos în 
scopul dezvoltării 
culturale, 
economice şi sociale 
şi a 
creşterii atractivităţii 
localităţilor 

M1/O1 Restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentelor aflate 
într-o stare avansată de degradare, în conformitate cu studiile 
de specialitate: 

- monumente de arhitectură: conacul Orezeanu comuna 
Traian (incendiat după retrocedare 2004), imobilele din 
municipiul Brăila; 

- monumentele memoriale din : Oraşul Ianca,Comunele 
Chiscani, Galbenu, Jirlău, Mircea Vodă, Racoviţa, Surdila-
Greci , Şuţeşti, Tufeşti 

- finalizarea lucrărilor de restaurare biserica "Naşterea Sf. 
Ioan Botezătorul” a fostei mănăstiri Măxineni (1636 – 
1637) refăcută în 1859, Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena” sec.XIX (satul Şuţeşti) 

FOND CONSTRUIT 

 
Domeniul/ 

subdomeniul şi 
obiectivele 

amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 
Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 

amenajării şi dezvoltării teritoriului 
POLITICI 

SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E E  
  DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Conservarea, 
protejarea şi 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural construit 
valororos în 
scopul dezvoltării 
culturale, 
economice şi sociale 
şi a 
creşterii atractivităţii 
localităţilor 

M1/O1 Dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând 
monumente şi ansambluri de arhitectură, în scopul 
gestionării şi valorificării în comun a acestora în corelare cu 
itinerariile turistice: 

- Traseu cultural Brăila – Siliştea- Mănăstirea Măxineni- sat 
Corbu Vechi 

- Traseu turistic - între Brăila şi Valea Călmăţuiului 
- Traseu turistic: Brăila- - c. Traian-c. Movila Miresii- c. 

Şuţeşti- c. Grădiştea-c. Racoviţa- c. Măxineni; 
- Traseu turistic: Brăila- Însurăţei- c. Ulmu- Făurei- c. Jirlău-

c. Vişani (Câineni Băi) şi Dudeşti -Balta Tătaru; 
- Traseu turistic: Brăila- C. Măxineni- c. Şuţeşti- Ianca - 

Însurăţei- c. Stăncuţa –c. Tufeşti- c. Gropeni- c. Chiscani 
(Lacu Sărat)- Brăila ; 

TURISM 

Dezvoltarea 
turismului prin 
valorificarea durabilă 
a 
potenţialului turistic 
natural şi 
cultural din cadrul 
UAT IANCA 

 Valorificarea optimă a resurselor turistice în contextul 
protejării acestora şi a mediului în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile, prin: 

- modernizarea şi dezvoltarea amenajărilor şi structurilor 
turistice existente; 

- înfiinţarea unor amenajări turistice specifice pentru pescuit 
(Lacul Ianca, Plopu); 

- dezvoltarea unui turism de weekend controlat care să 
valorifice eficint şi durabil locaţiile unde se desfăşoară 
această formă de turism; 
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- promovarea şi valorificarea turismului cultural şi religios; 
- menţinerea şi dezvoltarea unui climat de afaceri favorabil 

dezvoltării turismului ştiinţific şi de afaceri; 
- promovarea şi dezvoltarea activităţilor tradiţionale 

(etnografie şi folclor). 
 Conturarea unor produse turistice specifice, originale, cu puternică 

amprentă locală, care să individualizeze oferta turistică brăileană ca 
marcă distinctă, de maxim impact 

- creşterea interesului turistic pentru staţiunile balneare prin 
promovarea unor programe complexe care să includă 
oferte turistice variate; 

- promovarea unor pachete de oferte turistice integrate; 
- organizarea unor trasee culturale tematice (ex: itinerarii 

religioase, trasee educaţionale, trasee prezentând tipologii 
diferite ale locaşurilor de cult, itinerarii de arhitectura 
tradiţională, de arhitectură modernă şi contemporană); 

- studierea posibilităţilor de integrare a circuitelor turistice 
locale/regionale în programe turistice europene; 

- permanentizarea unor evenimente culturale tradiţionale 
(festivaluri, manifestări culturale, sărbători tradiţionale, 
târguri); 

- promovarea produselor şi brandurilor locale. 

 
Domeniul/ 

subdomeniul şi 
obiectivele 

amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

 
Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 

amenajării şi dezvoltării teritoriului 
POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E  
  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR LOCALE DE 

TRANSPORT 

 

  ACCESIBILITATE 
 

Asigurarea 
condiţiilor 
adecvate de 
accesibilitate a 
localităţilor  

M1/O1 Asigurarea condiţiilor de transport între centrele intercomunale şi 
localităţile din zona de influenţă prin modernizarea arterelor de 
circulaţie, asigurarea capacităţilor de transport, îndeosebi pe Dc şi Dj  

TRAFIC ȘI MOBILITATE 

  REȚELE DE TRANSPORT  

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere de transport 

M1/O1 Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional prin: 
• construcţia de autostradă şi drum expres ( sau cu 4 

benzi de circulaţie) pe următoare trasee indicative (conf. 
PATN-Secţiunea I Reţele de Transport) 

• Autostrada 
Galaţi – Brăila – Slobozia – Călăraşi 

• Drum expres sau cu 4 benzi 
Târgu Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea - Brăila – Buzău 

 
Râmnicu Sărat – Hârşova – Constanţa 

 
Brăila – Galaţi- studiu de fezabilitate sc Consitrans srl 

 

TRAFIC ȘI MOBILITATE 
 

M1/O2 Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră: 
• construcţia / reabilitarea / modernizarea reţelelor de 

drumuri naţionale pe etape : 
etapa VI DN 2B Brăila – Şendreni 
etapa VIII DN 21 Brăila – Drajna 
etapa XI DN 2B Buzău – Brăila 

etapa XIV DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila 
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( conform strategiei CNADNR) 
    

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurilor 
rutiere de interes 
local 

M1/O3 Elaborarea de programe pentru modernizarea reţelei locale 
astfel: 

-în zona centrală Ianca-Făurei sunt propuse pentru 
modernizare următoarele drumuri: 

DJ 255A, DC 8, DC 11,DC 38, DC 39, DC 42, DC 44 

TRAFIC ȘI MOBILITATE 
 

Modernizarea şi 
dezvoltarea reţelei 
feroviare 

M1/O4 Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin: 
 

• Linie de cale ferată cu viteză până la 160 km/h 
- Galaţi – Brăila – Făurei - reţeaua TEN-F 

 
 

Dezvoltarea 
traficului 
aerian de călători şi 
marfă 

M1/O5 Conversia aeroportului Ianca într-un complex aeroportuar 
pentru agrement şi aviaţie sportivă și promovarea transportului 

intermodal 
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 Recomandări finale 
 
 
 În urma analizei întreprinse pe baza datelor disponibile, se pot contura câteva 

recomandări în scopul dezvoltării economice a oraşului Ianca şi zonei sale de 
influență: 

 

1. creşterea calităţii forţei de muncă prin specializare în domenii cerute pe piaţa  
locală a muncii. 

2. sprijinirea IMM-urilor. 

3. realizarea de amenajări în infrastructura turistică, cum ar fi cea de tip spa, 
prin utilizarea apelor minerale subterane. 

4. dezvoltarea turismului de agrement în interacţiune cu viaţa în natură 
(echitaţie etc.) 

5. crearea de pachete turistice pentru diferite forme de turism (balnear; de 
weekend – în ariile protejate sau prin valorificarea potenţialului lacustru;  de 
tranzit – construirea de hanuri, hoteluri pentru cazarea turistilor care 
tranzitează zona; ştiinţific – în ariile protejate) şi axate pe diferite locaţii cu 
potenţial local (Lacul Ianca, Lacul Plopu, oraș Ianca); 

6. dezvoltarea legumiculturii, Ianca aparţinînd bazinului legumicol Ianca – 
Mircea –  Vodă Găiseanca şi organizarea unor pieţe de gross pentru legume. 

7. dezvoltarea agriculturii ecologice.  

8. prelucrarea produselor agricole pentru valorificarea superioare a acestora. 

9. aplicarea de amendamente prin lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

10. revitalizarea unor tradiţii locale rămase în memoria colectivă 

 
 

Colectiv de elaborare, 
 
 
 
 
 

dr. geogr. Monica Loşonti 
 
 
 

econ.soc. Simona Zărnescu 
 
 
 

urb. Mădălina Moţcanu Dumitrescu 
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