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NOTĂ METODOLOGICĂ 
 
Studiul de față este construit pe structura unui proiect de amenajare a teritoriului, în general, pentru că face referire la un 
teritoriu mai amplu de analiza, periurban, în special, pentru că are la bază starea actuală și evoluția unui oraș de rangul III, 
ce polarizează un teritoriu, denumit teritoriu periurban. 
 
Ca structură, lucrarea este organizată pe principalele domenii de analiză, fundamentale în formularea unei scheme cadru 
de dezvoltare teritorială care stă la baza procedurii de reactualizare Plan Urbanistic General. Se cunoaşte faptul că orice 
dezvoltare are la bază un teritoriu, cu anumite caracteristici (relief, vecinatăţi, aşezări umane) în care se localizează 
proiectele de dezvoltare, și care este pusă în aplicare de o comunitate în continuă schimbare şi evoluţie şi poate aduce 
beneficii economice în funcţie de modul în care este implementată și de teritoriul la care face referire.  
  
Corelarea elementelor funcţional-spaţiale cu situaţia socio – economică a teritoriului de studiu reprezintă, în principal, un 
mod de evaluare a stării actuale a teritoriului analizat şi posibile direcţii de urmat în formularea strategiei de dezvoltare. 
Competitivitatea unui teritoriu nu se poate construi fără a avea la bază situaţia prezentă, evaluarea stării actuale. 
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1.2. Obiectul lucrării 
 

Acest studiu caută să identifice câteva caracteristici definitorii ale teritoriului periurban în general şi în 
mod particular pe acelea ale Orașului Ianca, în scopul fundamentării unor elemente de condiţionare pentru 
elaborarea Planului Urbanistic General al Orașului Ianca.  

Totodată,  este schiţat un plan tematic pentru un studiu detaliat care să definească ulterior, pe de o 
parte limitele spaţiale ale teritoriului de influență al orașului Ianca, iar pe de alta să ofere baza pentru 
elaborarea unui document important în dezvoltarea orașului, și anume Planul Urbanistic General, care este 
cadrul legal pentru implementarea unor programe şi proiecte de dezvoltare de anvergură la nivel regional, 
județean, zonal și local, ținând cont de cele prezentate în documentația de față. 

 

1.3. Studiul și definirea zonei periurbane a orașului Ianca 

ZONA PERIURBANĂ 

Expansiunea urbană din ultima jumătate de secol este caracterizată prin depăşirea limitelor teritoriului 
oraşului propriu-zis în ceea ce priveşte problemele demografice şi economice. Dezvoltarea infrastructurilor 
tehnice, în special cele din domeniul transporturilor şi telecomunicaţilor a făcut posibilă, împreună cu 
mutaţiile din sfera economicului, accelerarea procesului de concentrare a populaţiei în arii urbanizate, 
caracterizate printr-o mare complexitate sistemică. 

 Unul dintre punctele în care cele două tipuri sociale (comunitatea rurală tradiţională, cea românească 
în speţă, respectiv ruralul occidental modern) se diferenţiază net este modul de utilizare a spaţiului. 

 Comunitatea rurală tradiţională este un tip de comunitate caracterizată printr-o strânsă dependenţă 
de spaţiul în care fiinţează. Spaţiul rural se defineşte ca un mod particular de utilizare a spaţiului şi a vieţii 
sociale. El se caracterizează prin: 

1. o densitate relativ slabă a locuitorilor şi construcţiilor, generând o preponderenţă a peisajelor 
acoperite cu vegetaţie; 

2. o utilizare economică cu dominantă agro-silvică; 

3. un mod de viaţă a locuitorilor săi caracterizat prin apartenenţa la activităţi de talie limitată şi 
prin raporturi particulare cu spaţiul; 

4. o identitate şi o reprezentare specifică, puternic reflectată de cultura ţărănească.1 

 Aceste caracteristici nu-i mai sunt proprii spaţiului ruralul modernizat, celui occidental în speţă, dar din 
ce în ce mai mult nici celui est-european şi, prin urmare, nici celui românesc. Astfel, ruralul devine un centru 
de interes pentru locuitorii din urban, fiind confruntat din ce în ce mai mult cu creşterea consumului urban de 
spaţiu rural, cu presiunea urbanului asupra spaţiului său propriu (pentru implementarea unor activităţi 
economice, pentru activităţi de loisir, pentru locuirea propriu-zisă şi pentru agricultură: „o concurenţă foarte 
vie în căutarea de terenuri pentru mijloace de comunicaţie, pentru întreprinderi, locuinţe şi grădini, terenuri 
de sport, destindere, timp liber […] şi, de asemenea, pentru agricultură”2. 

                                                         
1
 Bernard Kayser, La Renaissance rurale. Sociologie des campagnes du monde occidentale, Paris, Armand Colin, 1990, p. 29. (Apud Anne Raulin,      

   Anthropologie urbaine, Paris, Armand Colin, 2001, p. 82). 
2
 „Mai accesibilă, mai viabilă, lumea rurală devine un centru de interes pentru orăşenii care vor să trăiască şi să lucreze acolo […] ei vor să găsească în    

   mediul rural noi tipuri de contacte cu natura sau de relaţii umane”37 (Henri de Farcy, L’espace rural, 2ème éd., Paris, PUF, 1980, p. 7). 
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 În ocuparea spaţiului rural occidental s-a trecut de la suprapunerea spaţiului rural cu spaţiul agricol la 
diversificarea modului de utilizare a acestuia, la diversificarea structurii sale în sensul folosirii din ce în mai 
mult lui în scopuri neagricole. Astfel că, în condiţiile specifice ruralului occidental actual, nu se mai poate  vorbi 
de un spaţiu rural propriu-zis, ci de un spaţiu penetrat în grade diferite de lumea urbană, în funcţie de distanţa 
la care se găseşte aceasta de un spaţiu urban. 

Elementele care pun sub semnul întrebării noţiunea tradiţională de spaţiu rural sunt următoarele: 

1. populaţia agricolă nu mai este predominantă; 

2. evoluţia mijloacelor de transport şi de telecomunicaţie are o influenţă puternică asupra 
populaţiei, care se diferenţiază în ce priveşte timpul efectiv petrecut într-un anumit teritoriu 
(cei care petrec 24 de ore din 24 în localitate; cei care petrec acolo o parte din timp, fiind 
angajaţi într-un oraş din apropiere sau în altă localitate rurală; cei care petrec în rural doar 
sfârşitul de săptămână; cei care îşi petrec doar vacanţele în rural; cei care revin la pensie în 
rural; cei care părăsesc urbanul pentru a face carieră în rural). 

 În momentul de faţă, ca rezultat al interacţiunii dintre om şi teritoriul rural, nu se poate vorbi mai mult 
despre un spaţiu rural omogen, ci despre spaţii rurale: zone de urbanizare mai mult sau mai puţin intensă, 
zone în care agricultura nu mai este ocupaţie predominantă, zone în care agricultura rămâne ocupaţia 
predominantă, zone cu vocaţie turistică, zone rezervate parcurilor naturale3. 

Un asemenea spaţiu rural, în care influenţa mediului citadin se face simţită la tot pasul, este 
periurbanul. 

 Într-o definiţie „clasică” pentru literatura românească de specialitate, zona periurbană 
(preorăşenească, preurbană) este „spaţiul din jurul unui centru urban, caracterizat printr-o activitate strâns 
legată de acesta. Dimensiunile sale sunt stabilite de criterii care se bazează pe funcţiile teritoriului periurban în 
raport cu relaţiile zonă - oraş şi cu posibilităţile de care el dispune pentru a satisface cerinţele urbane. Aceste 
legături strânse dintre zona periurbană şi oraş sunt reprezentate atât de factorii economici şi naturali, cât şi de 
cei umani.4” 

 Aria periurbană (suburbană, preorăşenească), afirmă şi Dorel Abraham, este acel teritoriu „care deţine 
relaţii directe, variate şi permanente cu oraşul pe care-l înconjoară, dezvoltându-se într-o strânsă 
interdependenţă cu acesta5.”„Principalele dimensiuni asupra cărora se concentrează atenţia specialiştilor care 
măsoară intensitatea interrelaţiilor oraş-zonă înconjurătoare se referă la complexitatea legăturilor de 
producţie, demografice, de transport, recreative, de deservire a populaţiei, sarcinilor de protecţie a mediului 
înconjurător, sistemului de comunicaţii.6” 

 Stabilirea limitelor exterioare ale „ansamblului rural-urban” impune, însă, după părerea lui D. 
Abraham, luarea în considerare a contextului spaţio-temporal, precum şi al celui socio-economic al acestuia: 
„Se constată că nu peste tot repartiţia şi dezvoltarea localităţilor şi teritoriului periurban au fost determinate  
de aceiaşi factori şi au avut aceeaşi intensitate […] o deosebire esenţială între ariile periurbane din ţările 
dezvoltate şi cele în regiunile în curs de dezvoltare este dată de faptul că în timp ce în primele factorul 
determinant al expansiunii oraşelor este legat de revărsarea de oameni şi activităţi asupra teritoriului rural 

                                                         
3
 Henri de Farcy, L’espace rural, 2ème éd., Paris, PUF, 1980 

4
 Iordan, I. (1973), Zona periurbană Bucureşti, Ed. Academiei Române, Bucureşti 

5
 D. Abraham, Introducere în sociologia urbană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1991, p. 177. 

6
 D. Abraham, Introducere în sociologia urbană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1991, pag.176 
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înconjurător, pentru a doua categorie de ţări factorul dominant îl constituie atracţia acestora de către centrul 
urban.7” 

 Delimitarea unei zone periurbane are la bază două categorii de criterii: 

1. criterii principale, bazate pe funcţionalitatea teritoriului, pe relaţiile dintre un oraş şi zona sa 
înconjurătoare (funcţia agricolă, funcţia de aprovizionare cu materii prime şi produse agricole, 
funcţia de furnizor de forţă de muncă, funcţia industrială, funcţia de recreere şi agrement); 

2. criterii secundare, axate în principal pe relaţiile comerciale, de învăţământ, cultură şi sănătate, pe 
aspectul edilitar şi gradul de înzestrare tehnico-edilitară a localităţilor şi locuinţelor. 

ELEMENTE - CADRU ALE TERITORIULUI PERIURBAN CU IMPACT ASUPRA ELABORĂRII P.U.G ORAȘ IANCA 

Relatiile cu alte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi strategii de dezvoltare economico-
socială 
 Studiul de fundamentare pentru PUG Oraș Ianca privind teritoriul periurban este o documentaţie de 
urbanism obligatorie pentru fundamentarea întocmirii Planului Urbanistic General al Orașului Ianca. Aceast 
studiu preia elementele strategice prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ Brăila), plan 
de amenajare a teritoriului de nivel superior, dar şi prevederi ale diferitelor Secţiuni ale Planului de Amenajare 
a Teritoriului Naţional (PATN). 

 Studiul de fundamentare pentru PUG Oraș Ianca privind teritoriul periurban stabileşte direcţiile 
strategice ale dezvoltării spaţile ale zonei de polarizare a orașului Ianca luată în consideraţie, preia elemente 
definitorii pentru dezvoltare din Strategiile sectoriale de dezvoltare economico-sociala la nivelul zonei 
studiate, dar şi la nivelele spaţiale inferioare (nivelul Unităţilor Administrativ-Teritoriale U.AT.) şi ale celor de 
nivel spaţial superior (Judeţean, al Regiunii de Dezvoltare şi Naţional). 

Obiective şi principii 

Obiectivele dezvoltării teritoriului periurban sunt strâns legate de acelea ale centrului său polarizator, 
elementele favorabile, precum şi factorii restrictivi ai dezvoltării devenind, în cazul unor politici teritoriale 
coordonate, baza identificării şi potenţării valorilor teritoriului, precum şi atenuarea caracteristicilor 
defavorabile, toate acestea în cadrul unor efecte sinergice. 

Obiectivele cele mai importante sunt strâns legate de : 

 Dinamica economică ; 

 Aspectele sociale şi demografice ; 

 Protecţia mediului ; 

 Gestionarea patrimoniului natural şi construit. 
Principiile care stau la baza politicilor de dezvoltare coordonată a teritoriului periurban al orașului 

Ianca sunt : 

 Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere ; 

 Reducerea degradării mediului ; 

 Valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural : 
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la atractivitatea 
regiunilor, la valoarea lor recreativă şi la calitatea generala a vieţii. Acestea trebuie, în 
consecinţă, să fie protejate şi valorificate. 

                                                         
7
 D. Abraham, Introducere în sociologia urbană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1991, pag.174-175 
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 Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare : 
Valorificarea patrimoniului cultural, care creşte atractivitatea regională şi locală pentru 
investitori, pentru turism şi populaţie 
Amenajarea teritoriului trebuie să contribuie la conservarea şi respectarea memoriei 
tuturor naţionalităţilor şi grupurilor religioase, valorificând un patrimoniu cultural specific. 

 Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii 

 Promovarea unui turism de calitate şi durabil 

 Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale 
Strategile trebuie să se încadreze în cadrul unor măsuri de amenajare a teritoriului pentru 
regiuni caracteristice ale Europei 

 Peisaj: 
Studiul şi evaluarea generală a peisajelor, analiza proprietăţilor lor, a ecosistemelor 
peisagere, a influenţelor la care sunt supuse şi a modificărilor care rezultă de aici, definirea 
şi aplicarea obiectivelor de calitate peisageră; 
 

Aceste elemente strategice cu impact teritorial la  scară mare şi locală, pot direcţiona în primul rând: 

 dezvoltarea infrastructurii de transport; 
 gruparea unor zone de servicii de-a lungul unor axe; 
 extinderea controlată şi coordonată a zonelor pentru locuinţe și 

dezvoltarea coerentă a infrastructurilor edilitare; 
 creşterea calităţii zonelor cu potențial turistic şi de agrement. 

Impactul dezirabil îl constituie:  

 dezvoltarea economică a zonei; 
 creşterea calităţii vieţii; 
 sporirea atractivităţii la nivel regiunional și județean. 

 

TERITORIULUI PERIURBAN AL ORAȘULUI  IANCA 

 În cazul de față  ”Studiul de fundamentare pentru  P.U.G. Oraș Ianca privind teritoriul periurban” 
este un studiu ce se refera atat la teritoriul orașului Ianca, cât și la teritoriul intercomunal (unitati administrativ 
teritoriale mai mici), teritoriu cuprinse în  zona periurbană. 

 Avându-se în vedere necesitatea definirii și caracterizarii spatiului rural în România în acord cu 
prevederile Reglementarii Consiliului Europei nr. 1296/1996 privind Carta Europeana a Spatiului Rural si în 
conformitate cu Ordinul nr. 143/610 din 04 martie 2005, privind definirea si caracterizarea spatiului rural, emis 
de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Administratiei si Internelor, prin spatiu 
rural este definita zona periurbana a municipiului sau orașului, în care se desfasoara, cu respectarea 
prevederilor legislatiei în vigoare, activitati încadrate în diferite domenii economice ca productie agricola, 
vegetala sau zootehnica, silvica, de pescuit si acvacultura, procesarea industriala a produselor agricole, silvice, 
precum si activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie, servicii de turism si de agrement rural. 
Pentru evitarea aparitiei unor situatii conflictuale între prevederile Planul Urbanistic General si situatiile reale 
ce impun desfasurarea unor astfel de activitati în afara teritoriului intravilan al orașului Ianca s-a considerat a fi 
necesara înfiintarea și delimitarea zonei periurbane. 

”Studiul de fundamentare pentru P.U.G. Oraș Ianca privind teritoriul periurban” are în vedere 
identificarea elementelor restrictive şi ale celor de potenţial ale dezvoltării teritoriului studiat, urmărind în 
special asigurarea condiţiilor de natură spaţial-urbanistică necesare rezolvării disfuncţionalităţilor teritoriale 
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din cadrul arealului zonei periurbane a orașului Ianca, prin redefinirea relaţiilor (relaţii de interdependenţă în 
domeniul economic, al infrastructurii, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agro-
alimentare etc.) acestuia cu teritoriul său periurban definit convenţional pe o rază de 20 Km. 

 Rolul oraşelor Ianca, Făurei şi Însurăţei în cadrul reţelei de localităţi este foarte redus8. Sunt localităţi 
având caracter puternic rural, care nu îndeplinesc nivelul minim de dotare conform statutului lor teritorial 
(analiza indicatorilor de definire a localităţilor urbane). Asigurarea dotărilor sanitare, de învăţământ, 
culturale şi echiparea tehnico-edilitară a oraşelor în conformitate cu prevederile Legii 351/2001, Anexa II 
(pag.90 a acestui document) este condiţia esenţială de asumare a funcţiunilor de centralitate în vederea 
asigurării echilibrului în dezvoltarea teritoriului judeţean. 

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane mici şi localităţile rurale învecinate. 

 Delimitarea zonelor de influenţă a localităţilor urbane realizată în etapele anterioare de analiză, a 
condus la următoarele grupări de localităţi: 

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 

                                                         
8
 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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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. 
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         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 

 

1.4. Contextul elaborarii studiului  

 

 Documentația de faţă îşi propune să arate, prin studierea orașului Ianca și a zonei sale de influență, că 
rolul şi funcţiile oraşelor mici sunt acelea de atenuare a disparităţilor la nivel intraregional şi de promovarea a 
unei dezvoltări echilibrate teritorial. Într-o perioadă în care fenomenul globalizării economiei, cu creşterea 
discrepanţele de dezvoltare economică şi socială dintre diverse regiuni, precum şi la nivel intraregional şi 
concentrarea populaţiei şi activităţilor economice în marile centre urbane (metropolizare) se manifestă din ce 
în ce mai pregnant, oraşele mici par a „pierde” din importanţă şi a fi condamnate la recesiune şi declin.  

 Capacitatea oraşelor mici de a se dezvolta depinde şi este influenţată atât de factorii endogeni, cât şi 
exogeni. Teoria privind dezvoltarea economică locală9 propune, în funcţie de modul cum ar trebui indusă 
dezvoltarea economică, două tipuri de abordări şi anume: pe de-o parte se consideră că concentrarea pe 
capacitatea locală (localizare, dotare infrastructurală, resurse umane, etc.) conduce la o dezvoltare durabilă, 
iar pe de altă parte, se consideră că creşterea economică a oraşelor mici este influenţată de factori exogeni 
(declin regional, sistemele urbane din apropiere, atractivitatea regională, potenţialul de dezvoltare ale zonei 
sale rurale de influenţă, etc.). Este recunoscut că oraşele mici sunt puternic supuse efectelor regionale şi nu 
numai consecinţelor evoluţiilor locale. 
 
 Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune UE 

 Cartea verde a Comisiei privind coeziunea teritorială10 nu oferă o definiţie pentru coeziunea teritorială. 
Aceasta specifică faptul că obiectivul coeziunii teritoriale este acela de a încuraja dezvoltarea armonioasă şi 
durabilă a tuturor teritoriilor bazându-se pe resursele şi caracteristicile lor teritoriale. 

 Cele trei elemente de bază11 propuse pentru a atinge acest obiectiv sunt: 

1. concentrare: aceasta oferă câştiguri în termeni de profituri crescute din aglomerarea şi gruparea activităţilor 
speciale, dar pe de altă parte, ar putea provoca congestie, degradare urbană şi excluziune socială; 

2. conexiune: aceasta este privită ca un concept complex care cuprinde nu numai transportul, ci şi accesul la 
energie, serviciile de interes general, internetul de mare viteză şi legăturile puternice între afaceri şi centrele 
de cercetare; 

                                                         
9
 ROLUL ORAŞELOR MICI ÎN DEZVOLTAREA INTRAREGIONALĂ. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST. TEZĂ DE DOCTORAT. Doctorand     

   Ionuţ TRINCĂ, București 2011 
10

 Cartea Verde privind Coeziunea Teritorială, calea de urmat, INFOREGIO, articol revista panorama, nr.28, 2008 
11

 Raportul Comisiei către Parlamentul şi Consiliul european, al şaselea raport de progres privind coeziunea economică şi socială. Regiuni creative 

şi inovative. COM(2009) 295 final/25.6.2009 {SEC(2009)828} publicat în limba română pe site-ul 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim6/com_2009_295_ro.pdf 
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3. cooperare: acesta este elementul de legătură care ar putea contribui la soluţionarea atât a problemelor 
legate concentrare, cât şi a celor legate de conectivitate.  

 Importanţa coeziunii teritoriale12 a fost subliniată în Orientările Strategice Comunitare privind 
Coeziunea adoptate de Consiliu în 2006, care au stabilit că “promovarea coeziunii teritoriale ar trebui să fie 
parte a efortului pentru a asigura că tot teritoriul Europei are posibilitatea de a contribui la agenda privind 
creşterea şi locurile de muncă”. În mod similar, orientările strategice comunitare pentru dezvoltare rurală 
evidenţiază contribuţia pe care programele de dezvoltare rurală o pot aduce în vederea urmăririi coeziunii 
teritoriale. 

 Este oportun de subliniat că referirea “Coeziunea teritorială” nu înseamnă “specificarea teritorială a 
angajamentelor Fondurilor Structurale” (adică mai multe fonduri alocate majorităţii regiunilor dezavantajate). 
Aceasta ar apărea mai degrabă ca o viziune simplă, exceptând cazul în care este în vigoare o strategie 
sănătoasă pentru a atinge concentrarea, conexiunea şi cooperarea. 

 Planificarea spaţială europeană  

 Se pare că există o abordare comună europeană cu privire la cadrele strategice integrate, care au 
capacitatea de a include politicile sectoriale în strategii bazate pe zone. Exemple din aceste cadre au fost 
promovate înainte de 2007 în cadrul iniţiativei comunitare URBAN şi LEADER, care au utilizat Metodologia de 
Dezvoltare Locală (MDL) ca o abordare specifică pentru a promova dezvoltarea integrată la scară infra-
regională, bazată pe o abordare multidimensională de tip bottom-up, alimentată prin parteneriatul local şi 
crearea de reţele. 

 În perioada de programare 2007-2013, MDL a fost utilizată în cadrul Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit, în timp ce această abordare nu este obligatorie în 
politica de coeziune UE. În cadrul Fondurilor Structurale UE 2007-2013, proiectele din zonele urbane au fost 
uneori etichetate ca “proiecte integrate de dezvoltare urbană”, chiar dacă nu sunt corelate. Acest lucru 
depinde probabil de faptul că Autorităţile de Management nu doresc să sprijine operaţiunile complexe 
integrate, ca urmare a abordării MDL, dacă există căi mai facile de cheltuire a fondurilor. Regulile de 
eligibilitate stabilite de Autorităţile de Management orientează modelele de planificare a autorităţilor 
beneficiare. 

 Legături între urban-rural 

 Fondurile structurale sprijină dezvoltarea rurală, precum şi dezvoltarea urbană. Cu toate acestea, până 
acum legăturile dintre zonele urbane şi rurale nu au fost abordate în mod specific de politica de coeziune. 
Abordarea MDL bazată pe principiul unei dezvoltări integrate şi trans-sectoriale, ar putea mobiliza, 
parteneriate inovatoare între zonele urbane şi rurale. Cu toate acestea, politica de coeziune ar trebui să fie 
axată pe zone funcţionale, în timp ce acum ţinteşte zonele administrative. Micile municipalităţi rurale trebuie 
să fie implicate în procesul decizional, împreună cu oraşele mari, în vederea redresării dezechilibrelor actuale 
în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi capitalul uman şi financiar. 

 Dezvoltarea policentrică şi rolul oraşelor mici şi mijlocii 

 Modelul de aşezări urbane al UE este unic. Există circa 5000 de oraşe cu o populaţie între 5.000 şi 
50.000 de locuitori şi aproape 1.000 oraşe cu o populaţie de peste 50.000 de locuitori răspândite în toată 
Europa, acţionând ca puncte focale - şi, din acest motiv, de multe ori, de asemenea, numite poli de “creştere” - 

                                                         
12

 POLITICA DE COEZIUNE: PROVOCĂRI ŞI ASPECTE, DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU POLITICI INTERNE DEPARTAMENTUL TEMATIC B: POLITICI 

STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE, DEZVOLTARE REGIONALĂ, AUTOR Ivana KATSAROVA Departamentul Tematic Politici Structurale şi de Coeziune 
Parlamentul European, 2009 
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pentru activitatea economică, socială şi culturală. Această reţea urbană relativ densă conţine puţine oraşe 
foarte mari, care beneficiază de avantaje economice, atât ca urmare a concentrării unui număr mare de 
consumatori şi ca urmare a grupării de activităţi particulare în locaţii specifice, inclusiv disponibilitatea mare 
de servicii de sănătate şi accesul relativ uşor la instituţiile de învăţământ superior şi facilităţi de instruire. Acest 
lucru se reflectă în nivelul ridicat al PIB pe cap de locuitor, productivitatea, ocuparea forţei de muncă şi 
cercetarea, precum şi activitatea de inovare în raport cu media naţională în capitale şi în majoritatea celorlalte 
aglomeraţii urbane dens populate. În acelaşi timp, există, de asemenea dez-economii din cauza aglomeraţiei şi 
o serie de zone interne oraşului care se confruntă cu probleme acute de declin urban şi excluziune socială. 

 Provocarea cheie este aceea de a asigura o dezvoltare echilibrată şi durabilă teritorială a UE în 
ansamblu, în care oraşele mici şi mijlocii să contribuie la dezvoltarea policentrică, la furnizarea accesului la 
servicii, pentru zonele rurale înconjurătoare, evitându-se astfel depopularea rurală şi asigurând faptul că 
aceste zone rămân locuri atractive pentru a trăi. 

 

    1.4.1        Corelarea cu documentele de planificare și amenajare teritorială în vigoare 

 

D O C U M E N T E    R E G I O N A L E 
 

MasterPlan Regional SudEst 

 Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est (MasterPlan Regional SudEst) este un 
document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est, în 
conformitate cu atribuţiile sale în domeniul susţinerii dezvoltării regionale. Documentul conturează cadrul 
strategic de referinţă pentru planificarea regională, identificând prioritățile de dezvoltare pe baza resurselor 
endogene ale regiunii, precum şi pe baza oportunităților oferite de politica de coeziune a Uniunii Europene. 

 Elaborarea MasterPlan-ului Regional Sud Est a început în noiembrie 2009 odată cu finalizarea Planului 
de Dezvoltare Regională 2009-2013 a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Ulterior, în cursul anului 2010, au fost 
dezvoltate următoarele documente, printre care se află și Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020. 

 Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020 formulează strategia de dezvoltare sustenabilă 
pentru Regiunea Sud-Est, luând în considerare în mod atent cadrul în evoluţie al politicilor UE, pentru a 
fundamenta obiectivele de dezvoltare ale Regiunii în cadrul contextului mai amplu al abordării UE faţă de 
generaţia viitoare a politicilor UE, care reprezintă pe rând cadrul general care modelează politicile naţionale de 
dezvoltare. Pe baza elementelor critice şi de potenţial identificate prin auditul teritorial şi, în acelaşi timp, 
având în vedere orientările strategice stabilite de Consiliul European în documentul „Europa 2020”, au fost 
conturate liniile de intervenţie considerate prioritare pentru regiune. 

 

Strategia EUROPA 2020 

 Succesoare a Strategiei de la Lisabona, Strategia EUROPA 2020 reprezinta principala  strategie de 
dezvoltare economica a Uniunii Europene pentru urmatorii zece ani. Astfel, intr-o lume aflata in permanenta 
schimbare, UE doreste sa devina o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Aceste trei 
prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute Uniunea Europeana si statele membre sa obtina un 
nivel ridicat de ocupare al fortei de munca si de coeziune sociala. 

 Pentru masurarea progreselor realizate in indeplinirea obiectivelor Strategiei EUROPA 2020, au fost 
stabilite 5 obiective majore la nivelul UE: 
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1. Ocuparea fortei de munca 

O rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 – 64 de ani 
 

2. Cercetare-dezvoltare-inovare 

Un nivel al investitiilor publice si private in cercetare – dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene 
 

3. Schimbari climatice si energie 

Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera fata de nivelurile inregistrate in 1990 
Cresterea ponderii surselor de energie regenerabila pana la 20% 
Cresterea cu 20% a eficientei energetice 
 

4. Educatie 

Reducerea ratei abandonului scolar la sub 10% 
Cresterea la peste 40% a poderii absolventilor de studii superioare in randul populatiei in varsta de 30 – 34 
de ani 
 

5. Saracie si excluziune sociala 

Reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma 
saraciei si a excluziunii sociale 

 
Pentru realizarea acestor obiective, Comisia Europeana a lansat sapte initiative emblematice, 

prioritare pentru autoritatile nationale, regionale si locale.    

Una din cele 7 inițiative (priorități) este legata de consolidarea unei ”Europe a inovării”. 

Cea mai mare provocare pentru UE si pentru statele membre este probabil o abordare mult mai 
strategica a inovarii. O abordare în care inovarea reprezinta obiectivul politic primordial, în care se considera o 
perspectiva pe termen mediu si lung, unde toate instrumentele politice, masurile si finanNarile sunt proiectate 
astfel încât acestea sa contribuie la inovare, unde politicile UE si cele naNionale/regionale sunt aliniate 
îndeaproape si se consolideaza reciproc, si nu în ultimul rând, unde cel mai înalt nivel politic stabileste un 
program strategic, monitorizeaza cu regularitate progresul si abordeaza problema întârzierilor. 

Într-un mediu global, Europa trebuie, de asemenea, sa-si dezvolte propria strategie distinctive în 
materie de inovare, care sa se bazeze pe atuurile sale si sa-i accentueze valorile:  

• acordând prioritate inovărilor care răspund provocărilor societale majore identificate în Strategia 
Europa 2020, consolidând poziția dominanta a Europei în ceea ce  priveste anumite tehnologii-
cheie, valorificând potențialul acestor piețe pentru întreprinderile inovatoare si îmbunatățind 
competitivitatea UE. Inovarea trebuie sa devina un element-cheie al politicilor UE, iar aceasta 
trebuie sa exploateze potențialul considerabil al sectorului sau public în anumite domenii, 
precum energia si apa, sanatatea, transporturile publice si educația, pentru a aduce noi soluții pe 
piață.   

• conferind conceptului de inovare un sens mai larg, atât inovarea bazata pe cercetare, cât si 
cercetarea care vizeaza modelele comerciale, proiectarea, strategiile de marca si serviciile care 
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aduc utilizatorilor o valoare adaugata si în care Europa are talente excepNionale. Creativitatea si 
diversitatea cetaNenilor nostri si forNa industriilor creative europene ofera un potenNial 
considerabil de a genera crestere si de a crea noi de locuri de munca prin inovare, în special 
pentru IMM-uri.  

• implicând toți actorii si toate regiunile în ciclul inovarii: nu doar întreprinderile mari, ci si IMM-
urile din toate sectoarele, inclusiv sectorul public, economia sociala si cetațenii însisi („inovare 
sociala”); nu doar câteva zone specializate în tehnologii înalte, ci toate regiunile europene si toate 
statele membre, fiecare concentrându-se pe propriile atuuri („specializare inteligenta”), în cadrul 
unui parteneriat reunind Europa, statele membre si regiunile. 

O altă inițiativă este legată de ”O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”, 
prioritate care se referă la resursele locale, printre care se numara materii prime precum combustibilii, 
mineralele și metalele, dar și produsele alimentare, solul, apa, aerul, biomasa și ecosistemele, resurse care 
sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari. 

Pentru a beneficia de avantajele pe care le ofera o economie eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon, trebuie îndeplinite trei condiții:  

 în primul rând, trebuie  întreprinse masuri coordonate în numeroase domenii de politica, iar 
aceste masuri trebuie sa beneficieze de vizibilitate și de sprijin politic;   

 în al doilea rând, trebuie acționat urgent, având în vedere ca investițiile se deruleaza pe 
perioade lungi. Daca unele acțiuni vor avea un impact pozitiv asupra creșterii și asupra crearii 
de locuri de munca, ce va putea fi constatat pe termen scurt, altele necesita investiții inițiale 
ale caror rezultate se observa în timp, însa se  vor dovedi cu adevarat benefice pentru 
economia UE în deceniile urmatoare;   

 în al treilea rând, trebuie  oferită consumatorilor posibilitatea de a adopta un consum eficient 
din punctul de vedere al resurselor, sa favorizam inovarea continua și garantarea pierderilor 
minime în procesul de creștere a eficienței. 

 

Aceasta inițiativa emblematica vizeaza crearea unui cadru de politici menit sa sprijine tranziția catre o 
economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon, care să 
ajute la:  

1. stimularea creșterii performanțele economice, utilizând, în același timp, mai puține resurse;  

2. identificarea și crearea de noi posibilitați de creștere economica și de stimulare a inovarii în 
vederea consolidării competitivității UE;  

3. asigurarea securității aprovizionarii cu resurse esențiale; 

 

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 

În data de 8 decembrie 2010 Comisia Europeana a aprobat şi a publicat Strategia UE pentru regiunea 
Dunarii, concretizate într-o Comunicare si un Plan de Acţiune.  Strategia UE pentru Regiunea Dunarii 
reprezinta un model de cooperare regionala la nivel  european – inspirat de Strategia UE pentru regiunea 
Marii Baltice – care implementeaza noul concept de coeziune teritoriala  inclus în Tratatul de la Lisabona. 

Strategia reprezinta o platforma pentru incurajarea parteneriatelor, atat intre autoritatile locale si 
regionale, cat si intre autoritati, mediul privat si sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru 
dezvoltarea regiunii Dunarii. România este, alaturi de Austria, initiatoarea Strategiei UE pentru Regiunea 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube.pdf
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Dunarii. Strategia Dunarii este o prioritate a Guvernului Romaniei in conditiile in care potentialul de dezvoltare 
durabila a regiunii este considerabil. Acest plan doreste sa impuna transformarea Dunarii intr-o coloana 
vertebrala a spatiului european, ca parte a axei Rin – Main – Dunare. 

State contributoare:  

Toate cele 8 state membre UE riverane sau din bazinul Dunãrii și 6 state ne-membre UE (4 riverane și 2 
din bazinul Dunãrii). 

Obiective:  

1. Asigurarea și susþinerea dezvoltãrii economice, sociale și culturale a statelor și regiunilor 
situate în bazinul hidrografic al Dunãrii, cu respectarea normelor de protecție a mediului. 

2. Diminuarea decalajelor dintre regiunile mai sãrace și cele mai bogate, conform obiectivelor 
politicii de coeziune a UE. 

3. Eficientizarea utilizãrii fondurilor europene și atragerea de noi fonduri pentru regiunea 
Dunãrii. 

Domeniile acoperite:  

A. conectivitatea (transport durabil, rețele de energie, turism și culturã); 

B. protecția mediului, a resurselor de apã și managementul riscurilor; 

C. prosperitate și dezvoltare socio-economicã (educație, cercetare, dezvoltare ruralã, 
competitivitate, piața internã);  

D. îmbunãtãțirea sistemului de guvernare(capacitate instituționalã și securitate internã) 

 
Implicarea autoritãților locale și a societãții civile. 
Autoritãțile locale și societatea civilã se pot implica în procesul de consultare publicã, pot fi activi și pot 

influența prin acțiunile lor deciziile guvernamentale, pot asigura feedback-ul, atât în faza de cercetare în cazul 
unor proiecte importante, cât și prin  transmiterea de studii proprii, documente programatice la nivel local, 
propuneri de proiecte concrete sau strategii cu accent pe spațiul dunãrean. Sprijinul lor va fi extrem de util și 
va demonstra faptul cã dialogul și colaborarea interne, la toate nivelurile, funcționeazã și sunt eficiente. 
Aceste contribuții vor fi analizate și apoi vor deveni parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii, în funcție de 
coerență, importanță și complexitatea lor . 

În final, Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii trebuie sã fie o strategie a cetãțeanului european, în 
interesul cetãțeanului European. 

 

Al 5-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială 

Publicat in noiembrie 2010, acest raport a fost supus unei largi consultari publice care a fost finalizata 
la sfarsitul lunii ianuarie 2011. Scopul Raportului de Coeziune este acela de a sprijini strategia Europa 2020 si 
de a sublinia contributia pe care regiunile si politica de coeziune o pot aduce la realizarea obiectivelor propuse 
de aceasta. Prin acest raport s-a propus o noua abordare in ceea ce priveste procesul de planificare strategica 
a politicii de coeziune. 

 

 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  19 

 
 

Noua abordare implica: 

1. Un cadru strategic comun (CSC) adoptat de Comisie, care ar traduce obiectivele si ambitiile Strategiei 
Europa 2020 in prioritati de investitii. Acesta ar putea include toate fondurile; 

2. Un contract de parteneriat pentru dezvoltare si investitii care, pe baza cadrului strategic comun, ar 
stabili prioritatile de investitii, alocarea resurselor nationale și ale UE intre domeniile si programele 
prioritare, conditiile convenite si obiectivele care trebuie atinse;  

3. Programe operationale (PO) care, asa cum este cazul in perioada actuala, ar reprezenta principalul 
instrument de gestionare si ar transpune continutul documentelor strategice in prioritati concrete de 
investitii, insotite de obiective clare si masurabile – care ar trebui sa contribuie la indeplinirea 
obiectivelor nationale stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020.  

Europa se confrunta cu o sarcina dificila. Ea trebuie sa iasa dintr-o criza profunda și sa reduca  șomajul 
și saracia, efectuând, în același timp, trecerea catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon. O astfel 
de sarcina ambițioasa necesita o acțiune rapida pe numeroase fronturi, motiv pentru care Consiliul European a 
adoptat Strategia Europa 2020. Pentru ca Europa sa reușeasca, este necesar ca toți actorii europeni, naționali, 
regionali și locali sa își îndeplineasca rolul. Politica de coeziune ar trebui sa aiba în continuare un rol decisiv în 
aceasta perioada dificila, pentru a garanta o creștere inteligenta, durabila și favorabila  incluziunii, promovând 
în același timp dezvoltarea armonioasa a Uniunii și a regiunilor sale  printr-o reducere a disparitaților 
regionale. 

Evaluarile ex-post ale politicii de coeziune au concluzionat necesitatea unei mai mari  concentrari a 
resurselor în vederea constituirii unei mase critice și a obținerii unui impact tangibil.  

Prin urmare, în viitor, va fi necesar sa se garanteze ca statele membre și regiunile concentreaza 
resurse ale UE și naționale asupra unui numar mic de prioritați care raspund provocarilor specifice cu care 
acestea se confrunta. Acest obiectiv ar putea fi îndeplinit stabilind, în regulamentele referitoare la politica de 
coeziune, o lista de prioritați tematice legate de prioritațile, orient arile integrate și inițiativele emblematice 
ale Strategiei Europa 2020. 

Existența unor sisteme de monitorizare și evaluare de o calitate mai înalta și cu o funcționare  
îmbunatațita este fundamentala pentru trecerea la o abordare mai strategica și mai orientata catre rezultate a 
politicii de coeziune. Câteva modificari ar veni în sprijinul acestei reorientari.   În primul rând, punctul de 
plecare pentru o abordare orientata catre rezultate este stabilirea exante a unor obiective și indicatori de 
rezultate clari și masurabili. Indicatorii trebuie sa fie interpretabili în mod clar, validați din punct de vedere 
statistic, cu adevarat reactivi și direct  legați de politica aplicata, precum și rapid colectați și publicați. 
Indicatorii și obiectivele ar  trebui convenite în cadrul discuțiilor privind documentele de programare și ar 
trebui sa se adauge la câțiva indicatori de baza proprii fiecarui fond, valabili pentru toate programele 
operaționale legate de cadrul Strategiei Europa 2020. De asemenea, prezentarea la timp și exhaustiva a unor 
informații precise privind indicatorii și progresele înregistrate în realizarea obiectivelor convenite ar fi 
fundamentala pentru rapoartele anuale.   

În al doilea rând, evaluarile ex-ante ar trebui sa se axeze pe îmbunatațirea conceperii programelor, 
astfel încât instrumentele și stimulentele pentru atingerea obiectivelor sa poata fi monitorizate și evaluate în 
cursul punerii în aplicare.   

În al treilea rând, evaluarea ar trebui sa utilizeze într-o masura mult mai mare metode riguroase 
conforme standardelor internaționale, inclusiv evaluarea impactului. Daca este posibil, evaluarile impactului 
ar trebui concepute într-o etapa timpurie pentru a asigura colectarea și difuzarea datelor adecvate. În plus, 
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planurile pentru evaluarea continua a fiecarui program ar deveni o obligație, deoarece ar facilita transparența 
la nivelul UE, ar promova strategiile de evaluare și ar îmbunatați calitatea globala a evaluarilor. De asemenea, 
evaluarile ar putea fi preconizate din momentul certificarii catre Comisie a unei anumite sume din fonduri. 

Introducerea unei a treia dimensiuni: coeziunea teritoriala 

Tratatul de la Lisabona a adaugat coeziunea teritoriala la obiectivele coeziunii economice și  sociale. 
Prin urmare, este necesar sa se abordeze acest obiectiv în cadrul noilor programe, punând accentul în special 
pe rolul orașelor, pe delimitarile geografice funcționale, pe zonele care se confrunta cu probleme geografice 
sau demografice specifice și pe strategii macroregionale.  

Zonele urbane pot fi motoare de creștere și centre de creativitate și inovare. Nivelurile de creștere pot 
fi ameliorate și noi locuri de munca pot fi create prin stabilirea unei mase critice de actori cum ar fi 
întreprinderile, universitațile și cercetatorii. Problemele urbane, indifferent daca sunt legate de degradarea 
mediului sau de excluziunea sociala, necesita un raspuns specific și o implicare directa la nivelul autoritaților 
publice respective. Prin urmare, ar trebui elaborata o agenda urbana ambițioasa, care sa defineasca mai clar 
resursele financiare în vederea abordarii problemelor urbane, conferind autoritaților urbane un rol mai 
important în conceperea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana. Acțiunea în domeniul 
urban, resursele aferente și orașele în cauza ar trebui identificate în mod clar în documentele de programare. 

În viitor, un aspect care ar trebui examinat este daca arhitectura de reglementare a politicii de 
coeziune ar trebui sa permita o mai mare flexibilitate în ceea ce privește organizarea programelor 
operaționale pentru a reflecta mai bine natura și geografia proceselor de dezvoltare. Programele ar putea fi 
astfel concepute și gestionate nu doar la nivel național și regional, ci și – de exemplu – la nivelul grupurilor de 
orașe sau la nivelul bazinelor fluviale și maritime. 

Raportul a aratat ca, în anumite cazuri, caracteristicile geografice sau demografice ar putea intensifica 
problemele de dezvoltare. Acesta este în special cazul regiunilor ultraperiferice, dar și al regiunilor celor mai 
nordice cu o densitate a populației foarte scazuta și al regiunilor insulare, transfrontaliere și muntoase, astfel 
cum se recunoaște în mod explicit în Tratatul de  la Lisabona.  

D O C U M E N T E    T E R I T O R I A L E 

 

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teriorială (CSDT) – România 2030 

Deoarece, la nivelul Uniunii Europene, componenta teritorială îşi afirmă tot mai mult rolul în 
abordarea politicilor specifice, în special în condiţiile în care fenomenele globale o solicită, toate statele 
Uniunii au admis necesitatea de a dezvolta sisteme şi instituţii care trebuie să se ocupe de strategiile şi 
planificarea dezvoltării teritoriale. Aceste organisme vor implica specialişti de înaltă calificare pluridisciplinară, 
care pot fundamenta tehnic şi ştiinţific progresul în modele de abordare teritorială a dezvoltării Europei în 
ansamblu.  

Agenda Teritorială a Uniunii Europene recomanda elaborarea unor documente şi instrumente 
complexe de planificare, prin care să poată fi gestionate corespunzător crizele continentale, inclusiv în 
domeniile energetic, demografic, financiar, climatic, sau al alimentaţiei. 

Cum şi România este stat membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, a fost demarată elaborarea 
unei Strategii de dezvoltare teritorială pe termen lung a ţării noastre. În privinţa planificăarii teritoriale, care 
trebuie să stea la baza oricăror activităţi concrete pentru dezvoltare durabilă, a fost elaborat „Conceptul 
Strategic de Dezvoltare Teriorială (CSDT) – România 2030”, care este un document din cadrul sistemului 
complex de reformă, inclusiv legislativă, instituţională şi profesională, prevazut a completa strategia de 
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dezvoltare a României, până la atingerea coordonatelor economice comparabile cu actualele state dezvoltate 
ale Europei. 

CSDT stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială la scară regională, inter-regională şi 
naţională. 

 Obiectivele specifice13 

Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială – România 2030 

1 Racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi inter-continentală a polilor şi coridoarelor de 

dezvoltare 

2 Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane 

3 Stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor categorii de teritorii 

4 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale 

2 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural 

 
Prin Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială - România 2030, România îşi configurează la rândul 

său, direcţiile de dezvoltare teritorială şi rolul pe care îl poate juca în cadrul Uniunii Europene, în contextul în 
care statele membre îşi definesc contribuţiile la afirmarea Uniunii pe plan internaţional.  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document care pune în evidenţă, 
din perspectiva teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării 
decalajelor de dezvoltare faţă de ţările europene, a stimulării dezvoltării echilibrate a României şi a 
consolidării rolului ca stat membru a Uniunii Europene şi actor activ în zona Europei Centrale şi de Est.  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 

Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a României la o nouă filosofie a 
dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile.  

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, 
mediu şi lung: 

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul 
programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE. 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 
dezvoltării durabile. 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE 
din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

(i) Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. 

 Măsurile stabilite vizează în principal valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor 
naturale cu potenţial turistic precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement în 
vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale (comerţ, construcţii, transporturi, 

                                                         
13

 Dezvoltarea policentrică în sprijinul competitivităţii regionale şi dezvoltării teritoriale, Conferinţa  Dezvoltare regională şi finanţare municipală 
Bucureşti, 26 Iunie, 2008 Banca Mondială  Mihaela Vrabete, Radu Necşuliu, DGSPCT, MDLPL  
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alimentaţie publică, industria mică şi artizanat) şi creării de noi locuri de muncă. În acest fel regiunile, zonele şi 
localităţile îşi identifică şi consolidează o identitate proprie şi îşi îmbunătăţesc avantajele competitive în 
sectoare cu valoare adaugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţele tradiţionale cât şi pe 
cele noi, în formare. O parte însemnată a locurilor de muncă nou create oferă oportunităţi sporite pentru 
ocuparea forţei de muncă feminine şi a unor categorii defavorizate. 

 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi modernizarea infrastructurii conexe.  

 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea sustenabilă a 
resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice prin: amenajarea obiectivelor 
turistice naturale cu potenţial turistic (canioane, defileuri, peşteri, lacuri glaciare, Delta Dunării şi 
alte zone umede etc.) în condiţiile monitorizării permanente a presiunii asupra mediului în 
conformitate cu planurile de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 
2000; valorificarea potenţialului turismului montan, inclusiv amenajarea căilor de acces, a 
platformelor de campare şi a refugiilor alpine, marcarea traseelor turistice, instalarea de posturi 
Salvamont; dezvoltarea turismului balnear; crearea, modernizarea şi extinderea structurilor de 
cazare şi de agrement precum şi ale utilităţilor aferente. 

 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică, prin proiectarea unei imagini pozitive a României, definirea şi 
promovarea brandului turistic naţional, dezvoltarea turismului intern prin diversificarea ofertei şi a 
activităţilor de marketing specifice, inclusiv prin realizarea unui sistem unitar de informare şi 
statistică turistică on-line.  

La nivelul anului 2015 se prevede implementarea a 400 de proiecte în domeniul infrastructurii de 
turism, sprijinirea directă sau indirectă a 350 firme în domeniul turismului, desfăşurarea a cel puţin 10 
campanii de promovare a brandului turistic la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţarea a 10 centre naţionale 
de informare şi promovare turistică, având ca rezultat, printre altele, crearea unui număr de 1.000 de noi 
locuri de muncă. 

În plus faţă de prevederile specifice ale Programului privind turismul balnear, se propune extinderea şi 
diversificarea, în staţiunile balneo-climaterice, a procedurilor de tratament pe baza factorilor naturali, 
dezvoltarea unei reţele de parcuri balneare care să ofere servicii complexe de tip wellness, promovarea 
tratamentelor gerontologice cu medicamente şi preparate originale româneşti.  

Pentru realizarea obiectivelor Programului Operaţional Regional 2007-2013 cheltuielile eligibile pot fi 
finanţate în proporţie de 85% (circa 3,7 miliarde euro) din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o 
cofinanţare publică naţională de 657,56 milioane euro şi fonduri private estimate la184,76 milioane euro. 

Amenajarea teritoriului şi planificarea spaţială 

 În perspectiva dezvoltării durabile, spaţiul geografic amenajat şi locuit – cuprinzând elemente fizice 
naturale şi antropice dar şi elemente instituţionale şi culturale – reprezintă un complex funcţional care susţine 
calitatea vieţii populaţiei şi reprezintă acea parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii. 

 Obiectivul de a realiza coeziunea teritorială a Uniunii Europene este prezent în Tratatul de Reformă de 
la Lisabona (13 decembrie 2007) şi a căpătat treptat contur în documentele adoptate la nivel ministerial încă 
1983, cu o sistematizare mai precisă în Carta de la Leipzig (mai 2007). Coeziunea teritorială presupune 
adecvarea resurselor teritoriului (naturale şi antropice) la necesităţile dezvoltării socio-economice în vederea 
eliminării disparităţilor şi disfuncţionalităţilor între diferite unităţi spaţiale în condiţiile păstrării diversităţii 
naturale şi culturale a regiunilor. 
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Planificarea spaţială 

Conceptul de planificare spaţială reprezintă un cumul de metode, programe, proiecte şi acţiuni prin 
care se realizează dezvoltarea direcţionată, ghidată de strategii explicite, a spaţiului fizic pentru a echilibra 
componentele economice, sociale, culturale şi istorice, de peisaj şi mediu natural ale unui teritoriu. 
Planificarea spaţială presupune demersuri interdisciplinare şi include paliere diferite de analiză şi proiectare, 
constituind baza conceptuală a politicilor de dezvoltare regională şi intervenind pentru corectarea anomaliilor 
şi disfuncţionalităţilor care pot să apară în derularea acestora. 

Strategiile, programele şi planurile de amenajare integrată în teritoriu şi localităţile din România vor 
trebui, prin urmare, să incorporeze orientările comune pentru spaţiul amenajat european, cu referinţă 
prioritară la menţinerea unui echilibru raţional între interesul privat şi cel public, în condiţiile respectării stricte 
a regimului juridic al proprietăţii asupra terenurilor. Se are în vedere evitarea dispersiei zonelor de locuit, 
asigurarea diversităţii sociale şi culturale intraurbane, controlul jocurilor speculative de ocupare a spaţiilor 
publice şi peisajului, mixajul optim între elementele funcţionale şi cele sociale. În acest fel, dezvoltarea 
echilibrată a localităţilor, îmbinată cu respectarea spaţiului cultural şi natural, va oferi o contribuţie esenţială la 
ameliorarea calităţii vieţii în armonie cu mediul ambiant, la folosirea corectă a resurselor şi la prevenirea unor 
evoluţii negative ireversibile. 

Pentru întreaga perioadă până în anul 2030,  îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, inclusiv în cartierele 
de clădiri multietajate din oraşe, în sprijinul dezvoltării urbane durabile vizează următoarele obiective:  

 Adaptarea dinamicii şi caracteristicilor locuinţelor la nevoile prezente şi viitoare ale populaţiei; 

 Precizarea direcţiilor de dezvoltare viitoare a construcţiei de locuinţe (principii de construcţie, 
materiale şi structură adaptate la condiţiile specifice); 

 Dezvoltarea controlată a zonelor rezidenţiale (asigurarea accesului la utilităţi, transport, servicii 
publice şi sociale); 

 Realizarea unor politici de locuire care să integreze grupurile vulnerabile şi să asigure mixitatea 
socială; 

 Constituirea de rezerve funciare suficiente şi dispuse în amplasamente diverse prin realizarea unor 
politici locale coerente referitoare la folosinţa terenurilor; 

 Asigurarea accesului la condiţii de locuire sigure şi sănătoase pentru persoanele care nu îşi pot 
achiziţiona locuinţe pe piaţa liberă. 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Integrarea preceptelor ştiinţifice ale planificării spaţiale în programele de 
dezvoltare regională; modernizarea cadrului legislativ şi normativ în concordanţă cu orientările de coeziune 
teritorială a UE şi cu cerinţele dezvoltării durabile. 

În acest scop se prevăd, în completarea măsurilor stabilite prin Programul Operaţional Regional (a se 
vedea Capitolul IV.3.1) şi în concordanţă cu prevederile Conceptului Naţional de Dezvoltare Spaţială – România 
2025, următoarele direcţii de acţiune prioritare: 

 Completarea cadrului legislativ pentru integrarea viziunii strategice de planificare spaţială şi 
amenajare a teritoriului în programele de dezvoltare regională, pentru eliminarea neclarităţilor 
privind raportul dintre proprietatea privată şi cea publică, pentru întărirea prevederilor legale 
împotriva urbanismului derogatoriu (care anulează caracterul strategic al planurilor urbanistice 
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generale - PUG) şi pentru păstrarea integrităţii fizice a zonelor simbolice cu valoare de patrimoniu, 
monumentelor istorice şi de artă şi peisajului; 

 Determinarea viitoarelor centre urbane de polarizare a zonelor rurale pentru a mări gradul de 
accesibilitate a populaţiei rurale la servicii de calitate (sănătate, educaţie, servicii sociale); 

 Limitarea prin lege a expansiunii spaţiului intravilan al localităţilor urbane pentru o perioadă de 10 
ani în favoarea restructurării (reciclării) terenurilor intravilane existente pentru noile investiţii; 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spaţiala, a 
sistemului policentric de arii funcţionale urbane (aglomerări urbane) şi de coridoare de urbanizare în lungul 
arterelor de transport de interes european (policentricitate de reţea). 

Pe lângă continuarea acţiunilor iniţiate în cadrul implementării programelor lansate în perioada 2007-
2013, se vor urmări următoarele ţinte orientative: 

 Asigurarea în totalitate a terenurilor pentru construcţii noi prin reciclarea terenurilor intravilane şi 
extravilane desemnate prin planurile strategice sau restructurarea terenurilor subutilizate sau 
părăsite şi limitarea expansiunii zonelor urbanizate; 

 Realizarea structurilor fizice şi instituţionale care să permită declararea ca localităţi urbane a 
viitoarelor centre de polarizare a zonelor rurale; 

 Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată a ariilor cu funcţiuni metropolitane (Bucureşti şi 
Timişoara, apoi Constanţa şi Iaşi) şi pregătirea accesului la categoria de metropole a 4 municipii cu 
peste 300 mii locuitori (Braşov, Cluj-Napoca, Craiova şi sistemul urban Galaţi-Brăila); 

 Realizarea de spaţii publice de calitate în toate zonele principale ale oraşelor; 

 Obţinerea unei mixităţi funcţionale şi sociale optime a localităţilor pentru a evita enclavizarea 
socio-economică; 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Structurarea şi dezvoltarea reţelei extinse de localităţi urbane şi rurale ca 
premisă pentru afirmarea regiunilor României ca entităţi dinamice, atrăgătoare şi competitive şi pentru 
racordarea lor deplină la spaţiul european. 

În acest sens se prevăd ca ţinte orientative: 

 Creşterea nivelului de urbanizare până la 70% prin atingerea indicatorilor care să permită 
includerea a circa 650 de localităţi rurale în categoria de oraşe şi prin aplicarea generalizată a 
instrumentelor de dezvoltare urbană integrată; 

 Realizarea principalelor elemente ale tramei naţionale de interconectare funcţională a regiunilor 
României (inclusiv prin coridoarele transcarpatice) ca armătură a dezvoltării lor durabile şi a 
racordării lor la sistemul european; 

 Folosirea politicilor şi instrumentelor de amenajare a teritoriului pentru refacerea fondului 
forestier, renaturarea luncii Dunării, re-crearea bazinelor naturale de retenţie a apelor şi 
reabilitarea zonei de litoral; 

Strategia transnationalã de dezvoltare teritorialã durabilã a zonei riverane Dunãrii cu accent pe turism – 
DATOURWAY 

Proiectul DATOURWAY14 (Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the 
Danube Area with special regard to Tourism) este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltarea 
Regională) prin Programul de Cooperarea Transnaţională Sud Estul Europei (SEE), încadrându-se pe Axa 

                                                         
14

 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism (INCDT) 
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prioritară 4 a programului SEE: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial, Domeniul de 
Intervenţie 4.2.: Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte 
accesibilitatea şi atractivitatea acestora 
 Obiectivul Proiectului  

Proiectul va contribui la dezvoltarea teritorială durabilă a zonei Dunării şi va reflecta un interes strategic 
comun în domeniul dezvoltării turismului prin elaborarea unui set de strategii de turism agreate de comun 
acord, prin implementarea unor proiecte pilot pentru diferite arii şi prin elaborarea unor recomandări politice 
transnaţionale comune.  

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

 ameliorarea situaţiei actuale a mediului şi îmbunătăţirea generală a calităţii vieţii în zona 
studiată, prin eforturi de cooperare internaţionale; 

 promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate şi durabile a regiunii vizate, în special prin 
integrarea zonelor marginale şi cu accesibilitate redusă; 

 armonizarea şi realizarea unui echilibru între localităţile urbane şi rurale, inclusiv prin 
identificarea şi valorizarea potenţialului de dezvoltare; 

 îmbunătăţirea situaţiei economice prin activităţi de turism, în special în zonele rurale; 
 schimb de experienţă şi formularea unor politici comune de planificare a dezvoltării 

turismului; 
 consolidarea reţelei de localităţi şi funcţiile îndeplinite de acestea prin activităţile turistice şi 

ameliorarea infrastructurii; 
 coordonarea şi promovarea investiţiilor publice şi private; 
 consolidarea rolului Dunării în domeniul culturii prin revitalizarea obiceiurilor tradiţionale. 

 

 
 

2. AUDITUL CONDIȚIILOR EXISTENTE ALE DEZVOLTĂRII 
 

2.1. Orașul Ianca 

 

 Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului  Brăila, pe DN2B, drum aflat în directă 
legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ221- Ianca-Șuțești, DJ 211- Ianca Gară-Bordei Verde, 
DC 35-Ianca-Berlești, DC 26-Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 Ianca Gară-Plopu.Teritoriul administrativ al orașului 
Ianca are o formă poligonală,  are o suprafață de 186,14 km², din care 10, 96 km² intravilan (Ianca-6,06 km², 
Plopu-0,98km², Oprișenești 0,81 km², Perișoru 1,06 km², Târlele-Filiu-1,37km², Berlești-0,68km²) și  se 
învecinează cu următoarele teritorii comunale: Mircea-Vodă la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-
Verde la sud-est, Șuțești la nord,Traianu la est,Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-est, Vișani la nord-vest 
și Zăvoaia la sud. De la nord la sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, 
iar de la vest la est pe 15,3 km. 
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    2.1.1.     Contextul regional       / Regiunea Sud-Est si rolul judetului Braila in dezvoltarea regionala 

 

 Trăsături esenţiale ale Regiunii Sud Est a României, în anul 2010 

 Regiunea Sud Est aparţine provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, sub-provincia ponto-
danubiană şi are graniţe natural formate de râul Prut, fluviul Dunărea, precum şi Marea Neagră. Această 
regiune cuprinde aproape toate formele de relief: Lunca Dunării, Câmpia Bărăganului în centru şi Câmpia 
Covurlui în nord, Podişul Dobrogei în est şi sud. În partea de nord a podişului Dobrogei se află Munţii 
Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor de Curbură și a Subcarpaţilor de 
Curbură. Totodată regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginită la est 
de întreg litoralul românesc al Mării Negre (245 km). Intre Regiunea Sud Est, Republica Moldova şi Ucraina nu 
există autostrăzi, iar drumurile locale se află într-o stare foarte proastă, datorită lipsei de resurse din partea 
autorităţilor locale şi creşterii densităţii traficului pe reţeaua de drumuri, reţea care a fost proiectată în urmă 
cu mai multe decenii. Traficul transfrontalier este foarte redus acolo unde nu există  puncte de traversare 
rutieră. 

Populatia si densitatea populatiei la nivelul regiunii de dezvoltare sud-est 

Judetul Suprafata 

totala (km2) 

Numarul 

oraselor si 

municipiilor 

Numarul 

comunelor 

Numarul 

locuitorilor 

Locuitori pe km2 

Braila 4766 4 40 373174 78.3 

Buzau 6103 4 81 496214 81.3 

Constanta 7071 11 55 715151 101.1 

Galati 4466 4 56 619556 138.7 

Tulcea  8499 5 44 256492 30.2 

Vrancea  4857 5 63 387632 79.8 

Total  35762 33 339 2848219 79.6 
 

  

 O structură teritorială, la nivel regional, policentrică 

 Regiunea Sud Est cuprinde 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. Localităţile sunt 
structurate astfel: 11 municipii, 24 oraşe şi 355 comune având 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este 
Constanţa cu o populaţie (1 iulie 2008) de 302.242 locuitori, urmat de Galaţi 291.608 locuitori, Brăila 212.981 
locuitori, Buzău 132.368 locuitori, Focşani 98.646 locuitori şi Tulcea cu 91.286 locuitori. 

 Dată fiind distanţa mică între Brăila şi Galaţi (32 km.), aceste două oraşe au un potenţial însemnat 
pentru a evolua către un pol economic integrat pe termen mediu. Totuşi, distanţa de călătorie pe căile ferate 
între aceste două oraşe este de circa o oră. 

 Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere cu modificări ulterioare (HG 
1149/2008), Constanţa a fost desemnată ca „pol naţional de creştere în care se realizează cu prioritate 
investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională”, în timp ce Brăila şi Galaţi au fost desemnate ca 
„poli de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din POR axa prioritară 1”.  
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Model de clasificare a polilor naţionali Municipii de rang 0 şi I 

 Populaţia Accesibilitate Antreprenoriat - 

Investiţii 

Capital 

Uman 

Inovări Total 

Bacău 2 3 4 4 2 15 

Brăila 4* 2 2 2 2 12 

Braşov 2 4 4 4 2 16 

Oradea 2 3 4 4 2 15 

Cluj-

Napoca 

3 5 5 5 4 22 

Constanţa 3 4 4 5 3 19 

Galaţi 4* 2 3 4 2 15 

Craiova 3 2 4 5 3 17 

Ploieşti 4* 4 4 5 2 19 

Iaşi 3 3 4 5 4 19 

Timişoara 3 4 5 5 4 21 

Bucureşti 5 4 5 5 4 23 
* scorul 4 a fost atribuit municipiilor Brăila şi Galaţi pentru că acestea au împreună peste 500.000 de locuitori, şi municipiului Ploieşti care după studiile 
ESPON, alcătuieşte împreună cu Bucureşti un potenţial MEGA pol.  
Sursa: Potenţial de constituire în România a clusterelor pentru consolidarea competitivităţii în relaţie cu polii majori de creştere, studiul finanţat de 
către MDLPL (in prezent MRDT), octombrie 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 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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 În Regiunea Sud Est sunt 13 oraşe cu mai puţin de 10.000 locuitori, 16 oraşe cu populaţia între 10.000 
şi 49.999 locuitori (oraşe mici), 3 oraşe cu populaţia între 50.000 şi 199.999 locuitori (oraşe mijlocii) şi 3 oraşe 
cu populaţia peste 200.000 locuitori (oraşe mari). Dintre cele 16 oraşe mici, doar 5 au peste 20.000 de 
locuitori, acestea fiind Rm. Sărat, Mangalia, Medgidia, Năvodari şi Tecuci. În cadrul regiunii se regăsesc 6 
comune cu peste 10.000 locuitori, aşa cum a fost precizat anterior, şi 13 oraşe cu mai puţin de 10.000 
locuitori. 

 Prin tradiție Regiunea Sud‐Est este o zonă agricolă. Condițiile pedoclimatice din regiune favorizează 
cultivarea porumbului, a grâului, a orzului, a plantelor industriale, a florii soarelui. Suprafața agricolă (2.332,05 
mii ha, anul 2007) reprezentand 15,85 % din suprafața agricolă a țării. In Regiunea Sud‐Est se află a doua 
exploatație agricolă ca mărime din România, pe primul loc situându‐se Regiunea Sud‐Muntenia a cărei 
suprafață agricolă reprezintă 71% din suprafața totală. 

  Capacitatea de prelucrare a produselor agricole nu este foarte ridicata. Fragmentarea suprafetelor 
arabile în portiuni mici este un obstacol în calea dezvoltarii agriculturii. Potentialul economic scazut al micilor 
ferme si managementul ineficient al exploatatiilor agricole au determinat slaba dezvoltare a sectorului de 
prelucrare a produselor agricole. 

 Dezvoltarea economica in regiunea de S‐E a Romaniei poate fi realizata prin aplicarea unor formule de 
success valorificand potentialul rural printr‐o abordare noua a agriculturii, industriei alimentare si diversificarii 
economiilor din spatiul rural. Mediul rural, agricultura, industria alimentara, mestesugurile traditionale pot fi 
obiective strategice de care se va tine seama in dezvoltarea economica a zonei respective. Regiunea de S‐E a 
Romaniei se poate bucura atat de agricultura, industrie, cat si de turism. Din punct de vedere a industriei 
alimentare putem spune ca aceasta s‐a dezvoltat pe toate domeniile de activitate, lapte, carne, paine, 
patiserie si morarit, ulei, zahar si bauturi. 

 

    2.1.2.     Coordonate judetene  / Poli de dezvoltare la nivel județean și zone de cooperare 

 

 Judeţul Brăila este situat în parte de sud-est a României. Sub raport fizico-geografic este situat în estul 
Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea. Se învecinează cu judeţul Buzău în vest, 
judeţul Vrancea în nord-vest, judeţul Galaţi în nord, judeţul Tulcea în est şi judeţele Constanţa şi Ialomiţa în 
sud. Teritoriul judeţului Brăila aparţine în cea mai mare parte unităţii de câmpie şi anume părţii estice a 
Câmpiei Române. În ansamblu, relieful este constituit din spaţii interfluviale netede şi întinse, din terase 
fluviatile şi lunci cu o mare dezvoltare. 

Unităţile de relief 

 Individualizarea unităţilor de relief s-a făcut ţinând seama de principalele elemente geomorfologice, 
morfologice şi a constituţiei litologice. Se disting mai multe subregiuni, şi anume: Bărăganul Central (Câmpia 
Călmăţuiului), Bărăganul de Nord (Câmpia Brăilei), Câmpia Râmnicului, Balta Brăilei, Lunca Siretului, Lunca 
Buzăului şi Lunca Călmăţuiului.  

Patrimoniul natural 

Ariile naturale protejate   

 Pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificate o serie de arii naturale, care necesită a fi supuse unui 
regim special de protecţie şi conservare în scopul garantării conservării şi utilizării durabile a patrimoniului 
natural. 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  29 

 
 

Din totalul arilor protejate din judetul Braila 3 sunt declarate la nivel national (un parc natural si 2 
rezervatii naturale) si 2 la nivel judetean (o rezervatie forestiera si un monument al naturii). 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Actul de 

declarare 

Categoria ariei 

protejate 

Suprafaţa 

(ha) 
Localizare 

Administrator/ 

custode 

1 Balta Mică a 

Brăilei 

Legea 

5/2000 

HG 230/2004 

Parc natural 

Zona umedă de 

importanţă 

internaţională 

(Sit Ramsar poziţia 

1074) 

17529 În lunca cu regim natural 

de inundaţie a fluviului 

Dunărea, ecoregiunea 

României nr. 20, com. 

Chiscani, Gropeni, 

Stăncuţa, Berteştii de Jos, 

Măraşu 

RNP Romsilva 

Direcţia Silvică 

Brăila  

2 Lacul Jirlău  Legea 

5/2000 

Rezervaţie 

naturală  

838,66 Com. Jirlău, Vişani şi 

Galbenu  

- 

3 Pădurea 

Camniţa 

Legea 

5/2000 

HCJ Brăila 

20/1994 

Rezervaţie 

naturală  

1,2 Com. Râmnicelu RNP Romsilva 

Direcţia Silvică 

Brăila 

4 Pădurea 

Viişoara 

HCJ Brăila 

20/1994 

Rezervaţie 

forestieră  

1897,8 Loc Insurăţei şi com. 

Berteştii de Jos 

Idem 

5 Popina 

Blasova 

HCJ Brăila 

20/1994 

Monument al 

naturii 

2,3 Insula Mare a Brăilei - 

TOTAL 20268.96   

 

Arii naturale protejate incluse în reţeaua Europană Natura 2000 

Reţeaua europeană Natura 2000 reprezintă o reţea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii 
Europene în vederea implementării Directivei CE 92/43 privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice şi Directivei CE 79/409 privind conservarea păsărilor sălbatice.  

La nivelul judeţului Brăila, în anul 2007, s-a instituit regimul de arie naturală protejată pentru cinci 
situri de importanţă comunitară şi pentru şapte arii de protecţie specială avifaunistică. 

Rețeaua de localități 

Structură, categorii de mărime, repartiția în teritoriul 

 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). 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 
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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%. 

 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 funcţionale 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. 
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Zonificarea teritoriului 

 Uniformitatea reliefului şi a utilizării terenurilor determină o structurare a teritoriul pe criteria 
referitoare la relaţia localităţilor cu municipiul reşedinţă de judeţ şi cu principalele artere de circulaţie.  

 După criterii referitoare la potenţialul natural, demografic şi economic se pot distinge zonele 
următoare: 

1. o zonă de concentrare a populaţiei, activităţilor economice şi infrastructurii teritoriale, adiacentă 
Dunării ce cuprinde: municipiul Brăila şi comunele limitrofe Chiscani, Cazasu, Vădeni, întinzându-
se de-a lungul Dunării până la Gropeni- cu potenţial pentru dezvoltarea industriei şi serviciilor prin 
valorificarea structurilor economice existente, a potenţialului demografic, a infrastructurii de 
transport şi a cadrului natural oferit de situarea pe malul Dunării, zone lacustre şi împădurite;  

2. o zonă situată în partea centrală a judeţului pe principalele artere de transport rutier şi feroviar 
pe axul diagonal spre Făurei, unde se înregistrează relativ dinamism economic în localităţile 
urbane Ianca şi Făurei, comunele Traian, Movila Miresii, Jirlău; activităţile economice sunt 
complexe: industriale, agricole şi de servicii; 

3. zona sudică şi estică, având ca puncte de dinamism economic: oraşul Însurăţei şi comunele Cireşu, 
Bărăganul, Stăncuţa, Frecăţei- unde se dezvoltă activităţi agricole importante şi de servicii; 

4. zona comunelor limitrofe din latura nord-vestică a judeţului, unde predomină activităţile agricole, 
lipsesc cele industriale, iar populaţia este afectată de declin demografic; o excepţie este comuna 
Măxineni unde se dezvoltă activităţi ale industriei prelucrătoare, alături de cele agricole, existând 
un potenţial important de diversificare a activităţilor economice. 

 Principalele disfuncţionalităţi în utilizarea terenurilor care se pot remarca sunt: 

- concentrarea excesivă a activităţilor economice şi a potenţialului demografic în Municipiul Brăila; 

- slaba diversificare a activităţilor economice din localităţile rurale; 

- insuficienta dezvoltare a oraşelor având consecinţă slăbirea rolului lor teritorial şi creşterea izolării 
localităţilor rurale; 

- insuficienta utilizare a potenţialului natural şi a poziţiei geografice, în principal referitor la situarea 
pe Dunăre, principală arteră de transport european şi naţional şi zonă de interes touristic major; 

- insuficienta racordare cu restul teritoriului regional şi naţional, îndeosebi a relaţiei cu zona Deltei 
şi a litoralului românesc. 

  
Populația județului 

 Comparând dinamica populaţiei judeţului Brăila cu cea a României, observăm că atât ritmul cât şi 
tendinţa de evoluţie înregistrate la nivelul judeţului Brăila între 2000 – 2006 au fost asemănătoare cu cele 
înregistrate la nivel naţional. După 2003 ritmul diminuării populaţiei în judeţ l-a depăşit pe cel înregistrat la 
nivel naţional. 

 Analiza dinamicii populaţiei judeţului Brăila între anii 2000 şi 2006 a dezvăluit o scădere a populaţiei 
totale cu 4,7%: populaţia urbană a zonei scăzând cu 6,4% - la nivel de municipii şi oraşe -, iar populaţia rurală a 
zonei înregistrând o scădere cu numai 1,3%. Comunele care au înregistrat în această perioadă creşteri ale 
volumului populaţiei mai mari de 5% sunt: Frecăţei, Chiscani şi Scorţaru Nou. Pe teritoriul judeţului Brăila cele 
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mai importante scăderi de populaţie s-au înregistrat în oraşe şi numai izolat în rest. 32 dintre cele 40 de 
comune ale judeţului se încadrează în intervalul de variaţie ±5%. 

 Densitatea populaţiei în municipii şi oraşe este 51,89 locuitori/km², iar în comune aceasta are valori 
scăzute – 29,8 locuitori/km². Populaţia este foarte concentrată în municipiul Brăila, densitatea populaţiei 
având valoarea de 49,36 locuitori/km², urmată de oraşul Făurei: 22,35 locuitori/km². La extrema cealaltă, 
oraşul Însurăţei are o densitate mai mica chiar decât a multor localităţi rurale: 34,4 locuitori/km². 

 

 

 Prin poziţia sa geografica, oraşul lanca este localitate importanta situata pe DN 2B Buzău-Brăila si pe 
linia de cale ferata Bucureşti-Galaţi, având doua staţii de cale ferata care deservesc localitatea, una aferenta 
trupului principal (Halta lanca Sat) iar cealaltă in zona localităţii Plopu (Gara lanca). 

    2.2.1.     Caracterizare fizico-geografica 

 

 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 

2.2. Analiza situației existente la nivel teritorial 
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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. 

 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. 

 

    2.2.2.     Structura sistemului de asezari din judetul Braila si rolul zonei periurbane 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 (2008)- 7234 locuitori- 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 : 
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- 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 ; 

 Rang V- 91 sate componente ale comunelor şi 9 sate aparţinătoare de oraşe. 
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 Prima menţionare documentară a localităţii Ianca datează din anul 1834. Declarat oraş la data de 18 
aprilie 1989, în prezent localitatea Ianca are în subordine administrativă localităţile: Berleşti, Gara Ianca, 
Oprisenesti , Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  36 

 
 

    2.2.3.     Sistemul județean, zonal și local de cai de comunicatie 

 

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 Berlești15 

 Zona periurbană a orașului 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 – Bucureşti16. 

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 DJ221 către comuna Sutești și drumurile 
comunale DC35 și DC36 care asigură relația cu două din sate componente, Târlele Filiului și Berlești. 

 Trama stradală a localității Ianca are o configurație aproximativ rectangulară, rețeaua stradală fiind 
alcătuită din străzi cu lățimi ale părții carosabile cuprinse între 3,50 – 13,70m. Lungimea totală a străzilor din 
orașul Ianca este de 32,951Km. și o suprafață de 203616mp. Pantele longitudinale ale străzilor sunt de sub 2%. 

 

 

                                                         
15

 cf. PUG Oraș Ianca, elaborat de SC. PRODOMUS SA.,Brăila, 2001 
16

 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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denumire  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lungimea strazilor orasenesti total - km 24 24 24 24 24 24 

Lungimea strazilor orasenesti modernizate - km 10 10 10 10 12 12 
Sursa: FIȘA LOCALITĂȚI ORAȘ IANCA / INSSE 0.52 - Direcția Regională de Statistică Brăila, 2012 

 La ora actuală, circulația principală se desfășoară pe Strada Brăilei, Sărățeni, Gării, DN2B, DJ221, DC35 
și DC36. 

 În ceea ce privește fluența circulației pe rețeaua stradală existentă din localitatea Ianca sunt prezente 
câteva disfuncții majore: 

- uzura îmbrăcăminților asfaltice; 

- lipsa unor îmbrăcăminți carosabile permanente corelată cu deprofilarea pe suprafețele 
carosabile împietruite sau din pământ; 

- elemente geometrice ale rețelei stradale în mare parte necorespunzătoare, atât în profil 
transversal, cât și în profil longitudinal; 

- lipsa unor elemente de organizare orizontală și verticală a circulației; 

- incomodări între diferitele tipuri de circulație  - între circulația autovehiculelor și circulația 
atelajelor trase de cai (căruțe), între circulația auto și cea pietonală, dar și a bicicletelor; 

- probleme legate de sistematizarea verticală. 

 Din lungimea totală de străzi din localitatea Ianca, doar 70% este deprofilată, prezentând gropi, 
făgașe, etc., fapt care duce pe anumite tronsoane, pe timp ploios, la îngreunarea circulației. În profil 
transversal, marea majoritate a străzilor pietruite și din pământ nu au șanțuri amenajate corespunzător. În 
general, în localitatea Ianca sistematizarea verticală a rețelei stradale este deficitară, principala consecință 
fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale. 

 

    2.2.4.     Patrimoniul natural, construit si peisajul zonei 

 

Patrimoniul natural 

 Județul Brăila ocupă un teritoriu caracterizat printr-un relief monoton de câmpie, în cadrul lui 
concentrându-se un număr redus de ecosisteme specific. 

 Printre ariile naturale protejate de interes judeţean, declarate prin H.C.J. Brăila nr. 20/1994 se află și 
Pădurea Camniţa. 

Rezervaţia naturală Camniţa este situată în comuna Râmnicelu, în cuprinsul pădurii Camniţa, pădure 
ce ocupă circa 550 ha, formată preponderent din salcâm, plop alb şi negru şi salcie. Ocupă o suprafaţă de 1,3 
ha, pădurea specifică acestei suprafeţe fiind un arboret natural de frasin – hibrizi de frasin de Pennsylvania, în 
amestec cu salcâm, de origine necunoscută, în vârstă de cca. 45 ani. Rezervaţia se află în custodia Direcţiei 
Silvice Brăila. 

 Conform Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  situri de 
importanţă comunitară din judeţul Brăila și care se regăsesc pe teritoriul UAT Ianca și în zona sa periurbană 
sunt: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea sitului Suprafaţa unităţilor administrativ 

teritoriale din judeţul Brăila cuprinse în 

sit (%) 

Suprafaţa totală 

(ha) 

4. ROSCI0005 

Balta Albă – Amara – Jirlău – 

Lacul Sărat Căineni 

 

Galbenu: 7%; Grădiştea: 11% 

Jirlău: 9%; Vişani: 17% 
3079,85 

Sursa: PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 

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

În baza recunoaşterii lor de către Comisia Europeană, siturile de importanţă comunitară vor fi 
declarate ca arii speciale de conservare prin hotărâre a guvernului. 

Cele şapte arii de protecţie specială avifaunistică din judeţul Brăila, instituite conform Hotărârii 
Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000, și care se regăsesc pe teritoriul UAT Ianca și în zona sa periurbană 
sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea sitului Suprafaţa unităţilor administrativ 

teritoriale din judeţul Brăila cuprinse în 

sit (%) 

Suprafaţa totală 

(ha) 

1. ROSPA0004  

Balta Albă – Amara – Jirlău  

Galbenu: 5%; Jirlău: 7%;  

Vişani: 5% 1175,59 

2. ROSPA0048  

Ianca – Plopu - Sărat 

Ianca: 5%; Movila Miresii: 13% 

Traian < 1% 2162,3 

Sursa: PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BRĂILA, FAZA II / IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 
DEZVOLTAREA, CU  EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR, INCD URBANPROIECT, 2009 

Patrimoniul construit 

În cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Est poziţia judeţului în raport cu patrimoniul cultural clasat este 
una de importanţă minimă. Atât ponderea  numărului total de monumente cât şi ponderea monumentelor de 
importanţă naţională sunt cele mai mici: 5,65% şi respectiv 2,95%. 

Chiar dacă din punct de vedere numeric se poate afirma că în raport cu celelalte judeţe ale regiunii de 
dezvoltare, judeţul Brăila are un potenţial cultural construit redus, din punct de vedere calitativ evaluarea 
acestui potenţial a relevat remarcabile caracteristici ce ii conferă o poziţie unică în patrimoniul cultural 
naţional. Dintre acestea se pot aminti următoarele:  

 judeţul Brăila este unul dintre cele mai vechi judeţe din teritoriul României, cu o evoluţie relevantă 
pentru istoria naţională 

 valoare remarcabilă din punct de vedere urbanistic şi arhitectural a vechiului centru istoric al 
Brăilei 

 monumentele de Categoria A din municipiu sunt îndeosebi ansambluri urbane, fapt care 
contribuie la crearea unei identităţi valorose şi de mare atractivitate   

 valoare etnoculturală de mare specificitate a patrimoniului cultural, ca rod al coexistenţei 
multietnice şi al adaptării la mediul natural de câmpie din vecinătatea Dunării. 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  40 

 
 

Dintre localităţile din judeţ care deţin importante elemente de patrimoniu construit menţionăm : 
Comuna Măxineni, Oraşul Însurăţei, Comuna Bordei Verde, Comuna Cireşu, Comuna Şuţeşti, Comuna Traian, 
Comuna Gemenele. 

Fond etnografic 

In judeţul Brăila fondul etnografic este aproape dispărut din localităţi, el fiind păstrat în prezent doar 
ca mărturii în muzee ( Municipiul Brăila, comuna Gropeni).  

Zona etnografică brăileană, conturată într-o perioada lungă de timp este puternic determinată de 
evenimentele istorice petrecute. Modul de viaţă tradiţional românesc s-a păstrat şi în perioada stăpânirii 
turceşti, îmbogăţindu-se cu elemnte datorate amestecului multietnic caracteristic.  

Mărturii ale meşteşugurilor se păstrează astăzi în muzee şi mai puţin la meşteri populari. Acestea 
reflectă cultura materială a aşezărilor aflate în interacţiune strânsă cu natura locurilor- câmpia şi Dunărea- şi 
se referă la: confecţionarea uneltelor din lemn pentru pescuit, 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. 

 În localitatea Ianca se găsesc următoarele elemente de patrimoniu construit: 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 
Judeţul Brăila / Oraș Ianca 

Nr. crt. COD L.M.I. DENUMIRE LOCALITATE ADRESĂ DATARE 

1 
BR-IV-a-B-02171 Cruci de piatră oraş IANCA În cimitirul de 

lângă biserică 

sec. XVIII - XIX 

2 

BR-IV-m-B-02172 Statuia Eroilor 

(1877 - 1878 şi 1916 

- 1919) 

oraş IANCA Calea Brăilei în 

faţa Casei de 

Cultură 

1938 

 

Elemente de patrimoniu construit în zona periurbană a orașului Ianca 

Cele mai vechi urme de cultură materială cunoscute până în prezent pe teritoriul judeţului Brăila, ca de 
altfel şi pe raza comunei Bordei Verde aparţin culturii BOIAN II (faza Giuleşti). În punctul cunoscut sub numele 
"la Moş Filon" situat la vestul satului Lişcoteanca, pe un bot de terasa de lunca, au fost descoperite vestigii ale 
unor aşezări neolitice precum şi morminte sarmatice şi pecinege din timpul marilor migraţii17. 

Pe teritoriul satului Lişcoteanca au fost cercetate patru aşezări neolitice. Cercetările arheologice au 
fost efectuate de un colectiv format din Nicolae Harţuche, Florian Anastasiu, Valeriu Sirbu şi Ion T. Dragomir (o 
perioadă scurtă): 

 Lişcoteanca - "Movila Olarului". Aşezarea este situată pe o Popină aflată în lunca Călmăţuiului, la vest 
de Balta Lişcoteanca. Au fost identificate două niveluri de locuire, atribuite fazelor Gumelniţa A1 şi 
Gumelniţa A2.  

 Lişcoteanca - "Moş Filon". Aşezarea a fost identificată pe un pinten de terasă înconjurat de fosta Baltă 
Lişcoteanca. Cercetările au evidenţiat două niveluri culturale, primul aparţinând culturii Boian - faza 
Giuleşti, iar cel de al doilea culturii Gumelniţa. Nivelul cultural gumelniţean era format din două 
niveluri de locuire atribuite fazelor Gumelniţa A1 şi Gumelniţa A2.  

                                                         
17

 site Primăria Comunei Bordei Verde 
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 Lişcoteanca - "Movila din Baltă". Aşezare edificată pe o popină situată în mijlocul luncii Călmăţuiului. 
Cercetările au evidenţiat două niveluri culturale, unul aparţinând culturii Boian şi celălalt aparţinând 
culturii Gumelniţa. Nivelul cultural gumelniţean era format din două niveluri de locuire atribuite 
fazelor Gumelniţa A1 şi Gumelniţa A2.  

 Lişcoteanca - "Satnoieni". Aşezare situată pe un pinten de terasă ce înainta în Balta Lişcoteanca; au 
fost identificate două niveluri culturale, unul aparţinând culturii Boian - faza Giuleşti şi al doilea 
aparţinând fazei Gumelniţa A1. 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 

Judeţul Brăila  

Nr. crt. COD L.M.I. DENUMIRE LOCALITATE ADRESĂ DATARE 

1 

BR-I-s-B-02052 Aşezarea de la 

"Popină. 

sat DEDULEŞTI; 

comuna 

MIRCEA VODĂ 

"Popină., la 2 km 

NE de sat, pe 

malul drept al 

Buzăului, la cca. 

200 m de terasă 

Epoca bronzului 

târziu, Cultura 

Coslogeni 

2 

BR-I-s-B-02054 Aşezare sat GRĂDIŞTEA; 

comuna 

GRĂDIŞTEA 

Popina "Movila 

Crestată., la cca. 

4 km SE de sat, pe 

malul stâng al 

Buzăului 

sec. II - I a. Chr., 

Cultura geto - 

dacică 

3 

BR-I-s-B-02056 Situl arheologic de 

la Lişcoteanca, 

punct "Moş 

Filon" 

sat LIŞCOTEANCA; 

comuna 

BORDEI VERDE 

"Moş Filon., pe un 

bot de terasă 

situat la marginea 

de V a satului, 

la cca.200 m SV 

de sediul 

fostului C.A.P. şi 

800 m V de 

şcoala din sat 

 

4 

BR-I-m-B-02056.01 Morminte 

pecenege 

sat LIŞCOTEANCA; 

comuna 

BORDEI VERDE 

"Moş Filon., pe un 

bot de terasă 

situat la marginea 

de V a satului, 

la cca.200 m SV 

de sediul 

fostului C.A.P. şi 

800 m V de 

şcoala din sat 

sec. X - XI, Epoca 

migraţiilor 

5 

BR-I-m-B-02056.02 Morminte 

sarmatice 

sat LIŞCOTEANCA; 

comuna 

BORDEI VERDE 

"Moş Filon., pe un 

bot de terasă 

situat la marginea 

de V a satului, 

la cca.200 m SV 

de sediul 

fostului C.A.P. şi 

800 m V de 

şcoala din sat 

sec. II - III p. Chr., 

Epoca migraţiilor 

6 

BR-I-m-B-02056.03 Aşezare sat LIŞCOTEANCA; 

comuna 

BORDEI VERDE 

"Moş Filon., pe un 

bot de terasă 

situat la marginea 

de V a satului, 

la cca.200 m SV 

de sediul 

fostului C.A.P. şi 

800 m V de 

şcoala din sat 

Eneolitic, Cultura 

Gumelniţa, fazele 

A1 şi A2 
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7 

BR-I-m-B-02056.04 Aşezare sat LIŞCOTEANCA; 

comuna 

BORDEI VERDE 

"Moş Filon., pe un 

bot de terasă 

situat la marginea 

de V a satului, 

la cca.200 m SV 

de sediul 

fostului C.A.P. şi 

800 m V de 

şcoala din sat 

Neolitic, Cultura 

Boian, faza Giuleşti 

 

Peisajul zonei 

Prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la 
Florenţa la 20 octombrie 2000, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002, la CAPITOLUL I 
- Prevederi generale , ARTICOLUL 1 – Definiţii, peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de 
către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani. 

 Conform clasificării peisajelor geografice din România  cuprinsa in lucrarea Peisajele ,în Atlasul R.S.R 
elaborate de Ana Popova–Cucu in 1973 teritoriul cuprins in limitele zonei periurbane a orașului Însurăței se 
incadreaza la categoria peisaj de câmpie. 

 Peisajul de câmpie cuprinde: 

Câmpii sub influenta climatului oceanic (partial submediteranean)  

Câmpii piemontane  

1. Înalte, cu terenuri, rare pâlcuri de paduri de cvercinee (cer, gârnita, stejar pedunculat) pe alocuri 
cu tei si carpen si pajisti stepizate  

2. Joase, cu terenuri agricole si pajisti mezo- si mezohigrofile, local cu vegetatie halofila  
Câmpii cu depozite loessoide  

1. Cu dune fixate si mobile, cu terenuri agricole, plantatii de plopi, vegetatie arenicola si mlastini 
eutrofe 

Câmpii de divagare  

2. Pe alocuri cu crovuri, cu terenuri agricole, cu vegetatie mezo- si mezohigrofile si pâlcuri de stejar 
pedunculat  

3. Cu predominarea terenurilor agricole în alternanta cu pajisti stepizte si pajisti mezo- si 
mezohigrofile, pe alocuri vegetatie higrofila si halofila  

Câmpii sub influenta climatului continental (partial pontic – submediteranean) Câmpii colinare  

1. Cu terenuri agricole, pajisti stepizate puternic modificate si pâlcuri de paduri de stejar pedunculat 
cu artar tataresc  

2. Cu terenuri agricole, rare pajisti stepice puternic modificate si pajisti cu plante halofile si pâlcuri 
de stejar pedunculat cu artar tataresc  

Câmpii piemontane  

1. Joase cu terenuri agricole, cu pajisti stepizate puternic modificate si pâlcuri de stejar brumariu cu 
artar tataresc  

2. Înalte si joase, cu terenuri agricole, cu pâlcuri de paduri de stejar pedunculat cu tei si carpen si 
pajisti stepizate  
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Câmpii cu depozite loessoide  

1. Cu terenuri agricole, cu pâlcuri de stejar brumariu cu artar tataresc si de stejar pufos si pajisti 
stepice si stepizate puternic modificate, pe alocuri cu vegetatie halofila  

2. Pe alocuri cu dune fixate si crovuri, cu terenuri agricole, rare pajisti stepice puternic modificate si 
pâlcuri de paduri de stejar brumariu cu artar tataresc, plantatii de salcâm si vegetatie halofila si 
arenicola  

3. Cu crovuri, cu terenuri agricole, rare pajisti stepizate puternic modificate, pe alocuri cu elemente 
sudice si paduri de stejar brumariu cu artar tataresc  

4. Cu crovuri, cu terenuri agricole, cu pâlcuri de paduri de stejar pedunculat si de cer cu gârnita si 
pajisti stepizate cu elemente sudice (a); cu terenuri agricole si rare pâlcuri de paduri de stejar 
brumariu, de cer si gârnita si pajisti stepizate (b); cu predominarea asezarilor (c)  

5. Fragmentata, cu terenuri agricole, pâlcuri de paduri de cer si gârnita si pajisti stepizate cu 
elemente sudice  

Câmpii de terase  

1. Pe alocuri cu dune fixate, cu terenuri agricole, pajisti stepice si stepizate puternic modificate si 
paduri de stejar pufos si stejar brumariu cu artar tataresc, pe alocuri cu plantatii de salcâm si 
vegetatie arenicola  

2. Cu crovuri, pe alocuri cu dune fixate, cu terenuri agricole, cu petice de vegetatie stepica puternic 
modificata, vegetatie halofila si plantatii de salcâm  

Câmpii de divagare  

1. Cu terenuri agricole, petice de vegetatie mezo-, higro- si halofila si zavoaie de plop si salcie  
2. Cu terenuri agricole, pâlcuri de paduri de stejar pedunculat cu tei si carpen si pajisti  

Lunci largi  

1. Cu lacuri, mlastini si stuf, pajisti mezohigrofile, zavoaie si întinse terenuri agricole  

Câmpie deltaica 

   1.     Fluviatila, cu lacuri si grinduri, cu zavoaie, stufarisuri, vegetatie mezo-, higrofila si arenicola  
2. Maritime, cu lacuri, lagune, grinduri si perisipuri, cu suprafete înmlastinite salinizate, cu 

stufarisuri (a); cu grinduri si dune, cu paduri de stejar brumariu, stejar pedunculat în amestec cu 
alte foioase si liane sudice, cu vegetatie arenicola si halofila (b)  

Câmpii sub influenta climatului submediteranean / Câmpii cu depozite loessoide  

1.     Cu terenuri agricole, petice de pajisti stepizate cu elemente sudice puternic modificate si paduri 
de stejar brumariu, stejar pufos, cer si gârnita  

Câmpii de terase  

1.      Cu terenuri agricole, pâlcuri de stejar pufos, stejar brumariu si pajisti stepizate cu elemente 
sudice puternic modificate  
2.      Acoperite cu dune fixate, cu terenuri agricole, plantatii de salcâm si vegetatie arenicola  
3.  Cu lacuri si dune fixate si mobile, cu terenuri agricole, plantatii de salcâm, paduri de stejar 

pedunculat si alte foioase, de cer si gârnita si vegetatie arenicola  
4.  Acoperita cu dune fixate si semifixate, cu terenuri agricole, rare pajisti cu vegetatie arenicola si 

halofila si plantatii de salcâm  
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Lunci largi  

1. Cu grinduri, pe alocuri cu dune fixate si mobile, cu zavoaie de salcie si plop, pe alocuri cu stejar 
pedunculat si frasin, cu liane sudice si pajisti cu vegetatie arenicola, mezo- si halofila si terenuri 
agricole  

2. Cu zavoaie de salcie si plop, pe alocuri cu stejar pedunculat alternând cu pajisti si terenuri 
agricole 

 

Vegetaţia 

Judeţul Brăila se situează în două mari 
areale biogeografice: arealul de stepă şi arealul 
de luncă. Pajiştile stepice puternic modificate cu 
graminee şi diverse ierburi xerofile şi pârloage 
stepice, reprezintă vestigii ale vegetaţiei de stepă, 
înlocuită azi în proporţie de 95% cu plante de 
cultură. Vegetaţia naturală de stepă se mai 
găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de 
tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe 
marginile drumurilor, în zonele necultivate 
temporar. Asociaţiile de bază sunt cele de pajişti 
xerofile presărate din loc în loc cu tufărişuri 
constituite din arbuşti de stepă. 

În spaţiile interfluviale se mai găsesc 
asociaţiile de nisip (vegetaţie psamofilă), pe 
dunele semifixate şi fixate din Câmpia 
Călmăţuiului, şi asociaţiile de sărătură (vegetaţia 
halofilă) în depresiunile de tasare. 

Vegetaţia de lunca este mult mai bogată. 
Datorită umidităţii mari a solului, aici se dezvoltă 
o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi 
ierboasă cu adaptări la condiţiile ecologice. Flora 
acvatică propriu-zisă reprezentată prin macrofite 
a fost mult redusă prin dispariţia lacurilor. 

Vegetaţia forestieră  

 In 2009, suprafata fondului forestier a 
judetului Braila era de 23821 ha, reprezentand 
circa 5,4 % din suprafata judetului. Habitatele cu vegetaţie forestieră sunt în general păduri tip zăvoi, de salcie, 
de amestec cu plop sau în regim de plantaţie sub forma perdelelor de protecţie (80% în zonele inundabile ale 
fluviului Dunărea şi râurilor Buzău şi Siret – salcia, plopul; 20% în câmpie- salcâm şi stejar). 
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    2.2.5.     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.  

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. 
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 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. 

 

    2.2.6.     Mediu si zone de risc 

 

Calitatea factorilor de mediu 

CALITATEA AERULUI 

Analizând evoluţiile concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici monitorizaţi pe perioada 
2000 – 2009, se constată tendinţele descrescătoare ale acestora şi cu valori situate sub CMA. 

Cantitatea cea mai mare de poluanţi este rezultată din activităţi precum producerea energiei electrice, 
termice şi apă caldă (SC Termoelectrica, Sucursala Electrocentrale Brăila, SC CET SA Brăila, centrale termice de 
cartier sau instituţii publice) din industria metalelor feroase (SC Promex SA), industria alimentară (SC Marex 
SA, SC Soroli Cola SA), zootehnie (SC Caruz Brăila SA, SC Cruciani Impex SA, SC Complexul de porci SA, fermele 
Baldovineşti şi Tichileşti, SC Agrimon SRL, fermele de păsări Oprişeneşti, Traianu şi Plopu, SC Vegetal Trading 
SRL) şi gospodărie comunală (SC Tracon SRL). 

Conform Ordinului MMGA nr. 347/2007 privind aprobarea încadrării localităţilor în liste, în judeţul 
Brăila există localităţi unde: 

- Lista 1 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea 
limită plus marja de toleranţă: Vădeni – pentru dioxid de sulf; Brăila, Vădeni – pentru dioxid de 
azot şi oxizi de azot; Brăila, Cazasu, Chişcani, Frecăţei, Măraşu, Vădeni – pentru pulberi în 
suspensie. 

- Lista 2 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită şi 
valoarea limită plus marja de tolerenţă: Bordei Verde, Cireşu, Făurei, Gemenele, Grădiştea, 
Gropeni, Ianca, Însurăţei, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviţa, Râmnicelu, 
Romanu, Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Siliştea, Stăncuţa, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, 
Şuteşti, Tichileşti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufeşti, Unirea, Viziru, Zăvoaia – pentru dioxid 
de azot şi oxizi de azot. 

CALITATEA APEI 

În judeţul Brăila există numeroase folosinţe de apă (servicii de gospodărie comunală, agenţi economici 
industriali, ferme zootehnice etc.) care evacuează ape uzate în cursurile de apă. 

Agenţia de Protecţia Mediului Brăila, urmăreşte aceste surse de poluare, care prin natura activităţilor, 
a capacităţilor existente de epurare şi a compoziţiei apelor uzate, pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi a 
apelor subterane. O parte dintre agenţii poluatori dispun de staţii de epurare mai mult sau mai puţin eficiente. 
Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare se face de obicei după o prealabilă epurare locală, de cele mai 
multe ori ineficientă. O mare parte dintre staţiile de epurare sunt construite cu ani în urmă şi, datorită lipsei 
posibilităţilor financiare şi a exploatării îndelungate, au devenit necorespunzătoare cerinţelor actuale. 
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Zone de risc natural 

Alunecări de teren și cutremure 

 Conform studiului realizat de IPTANA în 2007- “Identificarea şi delimitarea hazardurilor natural 
(cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. 
Regiunea 2 - (Sud-Est): Judeţul Braila” pe teritoriul judeţului Brăila procesele geomorfologice sunt 
reprezentate cu precădere prin sufoziuni, tasări, procese eoliene în câmpurile tabulare, la care se adaugă cele 
specifice luncilor precum şi subsidenţa din Câmpia Siretului Inferior. Alunecările de teren au o dezvoltare 
redusă şi s-au manifestat pe teritoriile comunelor Măxineni, Racoviţa, Râmnicelu, Scorţaru Nou, Suteşti, 
Grădiştea, Movila Miresei, Siliştea, Vădeni, Vişani, Jirlău, Ianca, Tichileşti, Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Însurăţei, 
Berteştii de Jos. 

 Alunecarile de teren au următoarea răspândire şi caracteristici: 

• poligoane cu dimensiuni reduse, având probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren, 
răzleţe, apar incluse în cadrul suprafeţelor înguste, alungite cu probabilitate medie-mare de 
declanşare a alunecărilor de teren pe teritoriul comunei Grădiştea, în partea de vest a judeţului; 

• suprafeţe reduse ca dimensiuni disparate, cu probabilitate medie-mare se dispun în versanţii r.Buzău, 
la limita vestică a comunei Racoviţa şi pe teritoriul comunei Râmnicelu, unde apare un singur poligon 
de dimensiuni restrânse cu probabilitate mare inclus în arealele cu probabilitate medie-mare; 

• areale înguste cu aspect zimţat sau arcuite, cu probabilitate medie-mare se dispun în partea centrală a 
judeţului, pe teritoriul comunei Movila Miresei; 

• în partea de vest a judeţului apar poligoane de dimensiuni reduse având probabilitatea medie-
mare,pe teritoriile comunelor Vişani şi Suteşti; 

• poligoane disparate şi alungite dispuse aproximativ NNE-SSV având probabilitatea medie-mare sunt 
dispuse pe teritoriul orașului Ianca; 

• suprafeţe cu aspect zimţat, înguste, având probabilitate medie-mare, orientate aproximativ NESV, 
sunt prezente în abruptul terasei văii Ianca; 

 

    2.2.7.     Zonele expuse la riscuri tehnologice, poluare si depozitarea necontrolata a deseurilor 
 

Riscuri 

Pe teritoriul judeţului Brăila nu s-au constatat zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă. 
Sub aspectul poluării apei subterane cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în judeţul Brăila s-au identificat mai 
multe zone vulnerabile cum sunt perimetrele localităţilor Galbenu, Movila Miresii, Vădeni, Şuteşti, Traian, 
Chiscani şi Vişani. 

Expertizarea solurilor în jurul platformelor industriale (platforma industrială Chiscani) şi al depozitelor 
menajere (depozitul ecologic Tracon, depozitele de deşeuri menajere Baldovineşti, Ianca şi Făurei) relevă 
faptul că solurile nu au fost contaminate cu substanţe poluante, încadrându-se în categoria unui sol normal. 
Solul din zona de influenţă a depozitului de reziduuri petroliere Oprişeneşti, înregistrează valori normale 
pentru majoritatea indicatorilor de mineralizare determinaţi.  
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Deșeuri 

Deşeurile menajere reprezintă o categorie de deşeuri municipale depozitabile, cu posibil impact 
asupra solului. Principala modalitate de eliminare a deseurilor menajere si asimilabile acestora este 
depozitarea, intrucat doar un procent relativ mic de deseuri sunt colectate selectiv si valorificate sau tratate 
pentru ca nu exista instalatii pentru tratarea deseurilor municipale.  

Pentru municipiul Braila functioneaza din anul 2002 un depozit conform de deseuri menajere si 
industriale asimilabile acestora, situat in localitatea Muchea. In orasele Ianca si Faurei exista depozite de 
deseuri menajere neecologice, neconforme cu legislatia actuala. Aceste depozite au fost programate sa sisteze 
depozitarea conform calendarului de inchidere prevazut de HG 349/2005 in anul 2009 si respectiv 2017, 
termen respectat in cazul depozitului Ianca. 

Deseurile generate de catre populatia din mediul rural erau depozitate pe un numar de 155 de 
platforme de depozitare satesti, ocupand o suprafata de 135,26 ha, acestea fiind considerate spatii de 
depozitare neecologice. Conform legii, in iulie 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri, platformele au 
fost inchise prin metode simplificate conform Ord. MMGA 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la 
incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, iar terenurile reabilitate.  

Deşeurile periculoase, ca parte din deşeurile menajere şi deşeuri asimilabile deşeurilor menajere nu 
sunt colectate separat. Aceste deşeuri pot îngreuna procesul de descompunere în depozitele de deşeuri, 
precum şi tratarea levigatului şi, în final, pot polua apa freatică. 

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate menajere provin de la staţiile de epurare orăşeneşti, 
industriale precum şi de la potabilizarea apei. Apele uzate tratate în staţiile de epurare sunt în principal de la 
agenţi economici sau de la populaţie, fiind transportate prin reţelele de canalizare şi colectate cu ajutorul 
vidanjelor de la unităţile neracordate la reţeaua de canalizare. 

Depozitarea deşeurilor 

Conform Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor, în prezent este construit şi are autorizaţie de 
funcţionare un depozit menajer conform cu reglementările de mediu, depozit ecologic de deşeuri urbane 
construit cu sursă de finanţare din parteneriat public - privat. Deseurile menajere si industriale asimilabile 
acestora, generate de agentii economici si populatia municipiului Braila sunt eliminate la Depozitul Ecologic 
Muchea.  

Depozitele de deşeuri menajere neconforme de la nivelul judeţului Brăila sunt amplasate la Făurei şi 
Ianca . Depozitul Ianca si-a sistat activitatea in anul 2009. Consliul Local Ianca a incheiat contract pentru 
depozitarea deseurilor menajere la platforma ecologica Galbinasi din judetul Buzau. 

Colectarea şi valorificarea deşeurilor municipale 

In prezent, sistemul de colectare al deşeurilor municipale este asigurat de 6 operatori de salubritate, 
din care 3 sunt privati si deservesc Municipiul Brăila, ceilalţi trei fiind în coordonarea consiliilor locale ale 
oraşelor: Ianca, Făurei şi Insurăţei. Sistemul de colectare în Municipiul Brăila nu este de tip selectiv, de 
asemenea în celelalte 3 oraşe se face în sistem unitar. 

Deşeuri rurale 

Deseurile generate de catre populatia din mediul rural erau depozitate pe un numar de 155 de 
platforme de depozitare satesti, ocupand o suprafata de 135,26 ha, acestea fiind considerate spatii de 
depozitare neecologice. Conform legii, in iulie 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri, platformele au 
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fost inchise prin metode simplificate conform Ord. MMGA 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la 
incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, iar terenurile reabilitate.  

Din analiza situaţiei existente se desprind următoarele disfuncţionalităţi: lipsa colectării selective a 
deşeurilor menajere ; cantităţi crescute de deşeuri colectate neselectiv şi depozitate în depozitele de deşeuri; 
depozitarea deşeurilor tehnologice produse de agenţii economici, pe depozitele de deşeuri menajere; 
depozitarea deşeurilor toxice şi periculoase provenite din activităţi casnice pe depozitele municipale. 

 

2.3. Analiza situației existente la nivel social 
 

La 1 ianuarie 2008, populaţia judeţului Brăila număra 363979 locuitori, din care 236590 locuitori în 
mediul urban şi numai 127389 în mediul rural. 

Analiza dinamicii populaţiei judeţului Brăila între anii 2000 şi 2006 a dezvăluit o scădere a populaţiei 
totale cu 4,7%, populaţia urbană a zonei scăzând cu 6,4% (la nivel de municipii şi oraşe), iar populaţia rurală a 
zonei înregistrând o scădere cu numai 1,3%. Pe teritoriul judeţului Brăila cele mai importante scăderi de 
populaţie s-au înregistrat în oraşe şi numai izolat în rest. 32 dintre cele 40 de comune ale judeţului se 
încadrează în intervalul de variaţie ±5%.  

Densitatea populaţiei în judeţul Brăila este de 77,1 locuitori/km², valoare mai scăzută decât cea de la 
nivel naţional( 90,5 locuitori / km2, la 1 iulie 2006). Densitatea populaţiei în municipii şi oraşe este 518,9 
locuitori/km², iar în comune aceasta are valori scăzute – 29,8 locuitori/km². Populaţia este foarte concentrată 
în municipiul Brăila, densitatea populaţiei având valoarea de 49,36 locuitori/km², oraşul Făurei cu 22,35 
locuitori/km² și orașul Ianca cu 54,05 locuitori/km² (35,35 locuitori/km² în zona periurbană ). La extrema 
cealaltă, oraşul Însurăţei are o densitate mai mica chiar decât a multor localităţi rurale: 34,40 locuitori/km².  

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice în zona studiată sunt direct influenţate de 
evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. 
Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după (raportul dintre populaţia în vârstă 
de muncă (15-64 ani) şi restul populaţiei) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul populaţiei 
adulte. Pentru judeţul Brăila acest indicator în 2006 are valoarea de 438‰ ( 647,1 în urban, 346,9 în rural), 
valoare aflată peste media pe ţară – 433‰ (461,4 în urban,  433,0 în rural), ceea ce înseamnă că 1000 de 
persoane în vârstă de muncă susţin 438 de persoane inactive, deci sarcina socială a populaţiei în vârstă de 
muncă din zona studiată este mai mare decât cea pe care o suportă populaţia ţării din aceeaşi categorie.  

       

    2.3.1.     Date demografice generale 
 

 La nivelul zonei periurbane a orașului Ianca situația demografică se prezintă în felul următor: 

U.A.T. NR. POPULAȚIE 2002 NR. POPULAȚIE 2011 

IANCA 11383 10049 

MOVILA MIRESEI 4375 3976 

TRAIAN 3736 3264 

MIRCEA VODA 3635 3107 
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VISANI 2857  2398 

GRADISTEA 2669 2236 

CIRESU 3574 3036 

BORDEI VERDE 3067 2608 

RAMNICELUL 5853 2034 

SUTESTI 4789 4211 

RACOVITA 1388 1137 

TOTAL POPULAȚIE 47326 38056 

 

 Analiza dinamicii populaţiei judeţului Brăila între anii 2000 şi 2006 a dezvăluit o scădere a populaţiei 
totale cu 4,7%: populaţia urbană a zonei scăzând cu 6,4% - la nivel de municipii şi oraşe -, iar populaţia rurală a 
zonei înregistrând o scădere cu numai 1,3%.  

 Scăderea populație la nivel județean se poate observa și la nivelul orașului Ianca, așa cum arată datele 
din tabelul de mai jos: 

 

denumire  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Populatia totala - la 1 iulie (stabila) 11389 11309 11227 11196 11163 11110 

Populatia totala - la 1 ianuarie (stabila) 11384 11377 11265 11192 11176 11168 
Sursa: FIȘA LOCALITĂȚI ORAȘ IANCA / INSSE 0.52 - Direcția Regională de Statistică Brăila, 2012 

 

MIŞCAREA NATURALĂ ŞI MIGRATORIE 

 Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă ca importanţă cele două tipuri de 
mişcări ale populaţiei: mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitatea şi 
mortalitatea – şi mişcarea migratorie . 

 Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de 
copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). În anul 2006 în judeţul 
Brăila rata natalităţii avea valoarea de 8,6‰, valoarea înregistrată în rural fiind mult mai mare decât cea 
înregistrată în mediul urban (9,6‰ faţă de 8,1‰). 

 Comparativ cu anul 2000 rata natalităţii în judeţul Brăila a crescut nesemnificativ la nivel de municipii 
şi oraşe, dar a scăzut în mediul rural de la 11,8‰ la 9,6‰. La nivel de localităţi se observă variaţii semnificative 
ale ratei natalităţii, de la 13,2‰ în comuna Siliştea la 4,6 ‰ în comuna Cazasu. 

 Mortalitatea ca fenomen demografic este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind influenţată de factori 
economici şi sociali cum ar fi accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie dar şi de factori ecologici. 
Un indicator al mortalităţii este rata brută a mortalităţii, care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de 
locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). Rata mortalităţii avea în 2006 în judeţul Brăila 
valoarea de 12,4‰ valoare superioară celei înregistrate pentru România (12 ‰). Rate ale mortalităţii deosebit 
de mari (peste 20‰) se înregistrează în localităţile Tudor Vladimirescu (28,6‰), Racoviţa (22,2‰), Scorţaru 
Nou (20,7‰) şi Gemenele (20‰). De fapt, 36 din cele 44 de localităţi studiate au rate de mortalitate situate 
peste media pe judeţ. 
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 Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de 
mişcarea migratorie. Migraţia internă, la nivel zonal, chiar dacă nu influenţează volumul total al populaţiei, 
provoacă importante mutaţii în structurile după vârste şi sexe ale populaţiei, în primul rând pe cele două medii 
sociale: urban şi rural şi, apoi, în profil teritorial-administrativ. La nivelul zonei de studiu a fost cuprinsă în 
analiza atât migraţia interna, cât şi cea externă. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu 
domiciliu înregistrate la nivelul zonei studiate. 

Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul zonei 
studiate, iar datele la nivel județean care reflectă acest fenomen demografic arată că în județul Brăila sporul 
migrator înregistra în 2006 o valoare negativă de -3,1‰, cu o diferenţă semnificativă între cele două medii, -
5,1‰ în urban, faţă de 0,5‰ în rural.  

Sporul migratoriu din orașul Ianca este în anul 2010 de -8,06‰, cu mult peste media județeană și 
peste media mediului urban din județ. 

denumire  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stabiliri de domiciliu in localitate 134 161 212 162 206 169 

Plecari cu domiciliul din localitate 117 173 215 166 137 250 
Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie 

(pana in 2000 la 1 iulie) 80 63 48 52 53 53 
Plecari cu resedinta din localitate la 1 ianuarie 

(pana in 2000 la 1 iulie) 97 77 108 117 94 117 
Sursa: FIȘA LOCALITĂȚI ORAȘ IANCA / INSSE 0.52 - Direcția Regională de Statistică Brăila, 2012 

 

    2.3.2.     Structura si dinamica resurselor de munca 

 

Analizarea datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin Fişa Localităţii privind 
resursele de muncă ale judeţului Brăila la 1 ianuarie 2002 şi 1 ianuarie 2006 prin indicatorii specifici (resursele 
de muncă, populaţia activă, populaţia ocupată, şomerii) a relevat faptul că deşi resursele de muncă cresc în 
perioada analizată cu aproximativ 2,9%, populaţia activă înregistrează o uşoară scădere, iar cea ocupată este 
în stagnare. Creşterea înregistrată de resursele de muncă se poate explica şi prin faptul că a crescut vârsta de 
pensionare în perioada 2002-2006 şi de asemenea legislaţia muncii a acordat pensionarilor dreptul de a se 
angaja pentru a-şi suplimenta veniturile. 

Dacă rata de ocupare a resurselor de muncă s-a menţinut la un nivel relativ constant în 2006 (55,8%) 
comparativ cu 2002 (55,3%), există o tendinţă de scădere în cazul ratei de activitate a resurselor umane în 
2006 faţă de 2002 de la 61,4,9% la 56,9%.  

Rata şomajului are o evoluţie pozitivă dacă comparăm valorile înregistrate în 2006 cu cele din 2002, 
înregistrând o scădere de la 11% la 5,7%. Cea mai mare pondere a populaţiei inactive o regăsim în mediul 
rural, aceasta reprezentând peste 60% din totalul populaţiei inactive a judeţului şi circa 41% din populaţia 
totală a judeţului. Atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, ponderea persoanelor inactive de sex feminin o 
depăşeşte pe cea a inactivilor de sex masculin. 
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Repartizarea somerilor, aflati in evidenta A.J.O.F.M. Braila,  
pe categorii socio-profesionale si grupe de varsta a data de 30 aprilie an 2012  

        Grupe de varsta     

  TOTAL 

Sub 25 

ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani 

peste 55 

ani 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Valoare relativa 100% 11.9% 7.5% 25.8% 26.8% 13.7% 14.3% 

1. Total, din care: 7244 863 540 1868 1941 996 1036 

  - femei 2776 248 177 791 800 428 332 

  - muncitori, din care 5783 582 390 1579 1561 785 886 

          femei 2030 132 99 599 582 324 294 

             - benef. ind. som.75 % 1121 22 38 228 386 205 242 

                          - femei 333 4 16 85 111 79 38 

             - benef. ind. som.50 % 10 10 0 0 0 0 0 

                          - femei 2 2 0 0 0 0 0 

             - șomeri neindemnizați 4652 550 352 1351 1175 580 644 

                          - femei 1695 126 83 514 471 245 256 

  - pers. cu nivel de instruire liceal si post-liceal, din 

care 1004 205 62 178 296 152 111 

         femei 472 67 25 115 161 73 31 

             - benef. ind. som.75 % 513 17 27 100 177 109 83 

                          - femei 257 4 16 68 98 50 21 

             - benef. ind. som.50 % 44 41 0 2 1 0 0 

                          - femei 16 13 0 2 1 0 0 

             - șomeri neindemnizați 447 147 35 76 118 43 28 

                          - femei 199 50 9 45 62 23 10 

  - pers. cu nivel de instruire universitar, din care 457 76 88 111 84 59 39 

         femei 274 49 53 77 57 31 7 

             - benef. ind. som.75 % 238 6 28 70 62 43 29 

                          - femei 147 4 21 47 45 26 4 

             - benef. ind. som.50 % 19 8 10 0 1 0 0 

                          - femei 11 5 6 0 0 0 0 

             - șomeri neindemnizați 200 62 50 41 21 16 10 

                          - femei 116 40 26 30 12 5 3 

Someri peste 45 ani, la 30.04.2012 : TOTAL  2863 (39,52 %), din care 1075 femei (38,72 %) 

 

În perioada 2002 – 2006 numărul mediu de salariaţi ai judeţului Brăila a urmat un trend uşor 
ascendent crescând cu aproximativ 1%. Pe sectoare ale economiei naţionale, salariaţii erau distribuiţi astfel: 
7,5% - în sectorul primar, 49,7% - în sectorul secundar, 42,8% - în sectorul terţiar.  

Activităţile economice care se remarcă prin numărul mare de ocupaţi sunt: agricultura, vânătoarea şi 
silvicultura, industria prelucrătoare, comerţul şi construcţiile.  
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Ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate a judeţului pe activităţi economice înregistrează 
valori scăzute în cazul următoarelor activităţi: agricultură (9,3%), construcţii (59%), transport, depozitare şi 
comunicaţii (64,8%) şi tranzacţii imobiliare (66%). 

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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    2.3.3.     Infrastructura sociala 

 

 
În orașul Ianca sunt 2 licee, 5 şcoli gimnaziale şi 7 gradiniţe. 

 

 

 

 Obiectivele publice ca : Primăria, SC PETROM SA -Oprişeneşti, Ocolul Silvic, Unitate de Asistenţă 
Medico-Socială cu 50 de paturi, Banca Comercială -Agenţia Ianca, CEC, Cooperativa de Credit lanca, BRD -
Groupe Societe Generale –Agenţia Ianca, Administraţia Financiara precum si Muzeul orăşenesc lanca, sunt 
obiective importante. 

 Pe raza oraşului lanca sunt in total 65 de obiective cu caracter economic, din care : 

 de interes republican - 2 
 desfacere, consum, industrie locala - 61 
 unităţi medicale – 2 

 
 

2.4. Analiza situației existente la nivel economic 

 
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; 

 DOTĂRI  ŞI  SERVICII  ÎN  DOMENIUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

LICEE 

1. 2 licee  - oraș Ianca 

ȘCOLI GIMNAZIALE 

 Sat Plopu – funcționează Școala Generală cu clasele I-VIII, în două localuri, unul construit în 1904 și unul în 1960. 
funcționează o grădiniță de copii,cu local propriu construit în 1970. 
Sat Perișoru – funcționează Școala Generală cu două localuri dintre care unul construit în 2004 din fonduri atrase. 
                      – funcționează o grădiniță de copii cu local propriu. 
Sat Oprișenești – funcționează Școala Generală cu două localuri proprii,unul construit în 1912,altul în 1970, recent reabilitat. 
                     – funcționează grădinița de copii, cu local propriu construit în 1970, reabilitată. 
Sat Târlele-Filiu –  funcționează grădinița de copii, cu local propriu. 
Sat Berlești – funcționează grădinița de copii, cu local propriu. 

 DOTĂRI  ŞI  SERVICII  ÎN  DOMENIUL  SĂNĂTĂŢII  ŞI  ASISTENŢEI  SOCIALE 

SPITAL  

1. UNITĂȚI SANITARE 

 Dispensar uman  
UAMS – Unitate de Asistență Medico-Socială 

  

CABINETE MEDICALE 

  

FARMACII 

 Farmacie  

 Punct sanitar  
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-  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%);  

- 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). 

În urma desecărilor s-a constituit zona numită Insula Mare a Brăilei, cu pondere de peste 90% a 
terenurilor arabile în zonele de teren agricol. Astăzi o parte a braţelor de pe malul stâng funcţionează în regiuni 
de protecţie naturală ca Parc Natural Balta Mică a Brăilei.  

Terenuri cu destinaţie specială (conform Legii nr. 54/1998, Ordinului MLPAT 91/1991) cuprind: 
terenuri folosite pentru transporturi, terenuri folosite pentru construcţii şi instalaţii hidrotehnice, de transport 
al energiei electrice şi gazelor naturale, exploatări miniere şi petroliere, plajele, rezervaţiile, monumentele 
naturii, ansamblurile şi siturile istorice şi altele asemenea. 

Zona Liberă Brăila deţine o suprafaţă de 80 ha şi dispusă în trei perimetre amplasate în zone strategice 
ale municipiului Brăila: primul perimetru este situat în zona 2 a danelor navale, la Vărsătura;  al doilea 
perimetru este situat în zona 3 la danele maritime; al treilea perimetru este situat în zona 1 a danelor 
maritime, accesul fiind posibil prin îmbinarea mai multor categorii de transport: maritim şi fluvial, cale ferată şi 
rutier. 

În cadrul intravilanului localităţilor sunt prevăzute zone cu destinaţie specială cu caracter urban 
formată din:  unităţi militare, unităţi aparţinând serviciilor speciale;  penitenciare; unităţi de protecţie civilă şi 
de pază contra incendiilor;  unităţi de poliţie.  

Zonificarea teritoriului după criterii referitoare la potenţialul natural, demografic şi economic 
cuprinde areale caracterizate de o relativă omogenitate: 

1. zona periurbană a municipiul Brăila, caracterizată de concentrare a populaţiei, activităţilor 
economice şi infrastructurii teritoriale - cuprinde municipiul Brăila, comunele limitrofe Chiscani, 
Cazasu, Vădeni, întinzându-se de-a lungul Dunării până la Gropeni- cu potenţial pentru dezvoltarea 
industriei şi serviciilor prin valorificarea structurilor economice existente,  a potenţialului 
demografic, a infrastructurii de transport şi a cadrului natural oferit de situarea pe malul Dunării, 
zone lacustre şi împădurite; 

2. zona centrală a judeţului situată pe principalele artere de transport rutier şi feroviar pe axul 
diagonal spre Făurei, unde se înregistrează relativ dinamism economic în localităţile urbane 
Ianca şi Făurei, comunele Traian, Movila Miresii, Jirlău; activităţile economice sunt complexe: 
industriale, agricole şi de servicii; 

3. zona sud-estică, având ca puncte de dinamism economic: oraşul Însurăţei şi comunele Cireşu, 
Bărăganul, Stăncuţa, Frecăţei - unde se dezvoltă activităţi agricole importante şi de servicii; 
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4. zona comunelor limitrofe din latura nord-vestică a judeţului, unde predomină activităţile agricole, 
lipsesc cele industriale, iar populaţia este afectată de declin demografic; o excepţie este comuna 
Măxineni unde se dezvoltă activităţi ale industriei prelucrătoare, alături de cele agricole, existând 
un potenţial important de diversificare a activităţilor economice; 

5. zona comunelor din Insula Mare a Brăilei - cu accesibilitate redusă şi predominanţă a activităţilor 
agricole. 

Structura utilizării terenurilor 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.  

 

    2.4.1.     Bazele economiei locale 

 
 Așa după cum am arătat mai sus, zona periurbană a orașului Ianca 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 

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 
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Nr. 

crt 
Obiectiv economic Profilul si activitatea Adresă / Telefon 

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 

 

 

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 
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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. 

 

    2.4.2.     Profilul economic local 

  

 Zona brăileană18 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. 

                                                         
18

 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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 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. 

 

    2.4.3.     Turismul ca activitate economica distincta 

 

Turismul este un sector cheie al economiei europene19. Acest sector cuprinde o varietate mare de 
produse si destinatii si implica multi actori, atat din sectorul public, cat si din cel privat, cu domenii de 
competenta foarte descentralizate, de cele mai multe ori la nivel regional si local. Turismul se numără printre 
cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o 
trăsătură caracteristică secolelor XX şi XXI. 

Prin turism se înţelege20, în primul rând, ansamblul de activităţi prin care omul îşi petrece timpul liber 
călătorind în altă localitate sau ţară pentru a vizita oameni şi locuri, monumente şi muzee, pentru a-şi îmbogăţi 
cunoştinţele generale, pentru a se distra şi a face sport, pentru odihnă sau tratament etc., iar în al doilea rând 
industria creată pentru satisfacerea tuturor serviciilor solicitate de turişti la locul de destinaţie, la un înalt nivel 
calitativ, şi în condiţiile protecţiei şi conservării resurselor turistice, în special, şi a mediului înconjurător, în 
general. 

Deşi turismul este determinat cel mai adesea de condiţiile externe, dezvoltarea lui depinde de 
urmatorii factori care reflectă aspecte interne ale acestui fenomen: 

- atractivitatea (naturală şi/sau culturală) 
                                                         
19

 ETF – European Tourism Forum, noiembrie 2010, expunerea Comisiei Europene, Malta 

Europe, the world's No 1 tourist destination - a new political framework for tourism in Europe 

Europa, destinata mondiala numarul 1 – o noua politica cadru pentru turismul european 

20
 1905, R. Guyer-Freuler arăta că „turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de 

refacere a sănătăţii şi schimbarea mediului de viaţă, pe naşterea şi dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumuseţile naturii” 
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- infrastructura de transport, comunicaţii, servicii edilitare 

- baza materiala turistică (cazare, aprovizionare cu alimente, servicii) 

- alţi factori nu mai puţin importanţi ca: publicitatea turistică, personalul turistic, structura 
organizatorică, atitudini 

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. 

 

3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR MAJORE ȘI A PREMIZELOR PENTRU DEZVOLTARE  

 

3.1. Disfunctionalitati  

    1.1.1.     Disfunctionalitati la nivel teritorial 

 

 Disfunțiile majore la nivel teritorial pentru zona periurbană a orașului Ianca sunt generate de 
problemele rețelei de localități la nivel județean21: 

- densitatea medie pe judeţ a localităţilor urbane este inferioară mediei naţionale ( 0,84 oraşe/ 
1000 kmp, faţă de media pe ţară de 1,09 oraşe/1000 kmp); 

- structură puternic dezechilibrată din cauza concentrării populaţiei urbane în municipiul reşedinţă 
de judeţ (216814 locuitori), respectiv 58,97% din populaţia totală a judeţului şi 90,48% din 
populaţia urbană;  

- lipsesc categoriile de mărime medie a localităţilor urbane; 

- oraşele sunt de talie foarte mică; 

                                                         
21

 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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- oraşele au caracteristici rurale: sunt înfiinţate relativ recent, nu au suficiente dotări de tip urban 
(satisfacere deficitară a indicatorilor de definire a localităţilor urbane, conform legii  351/2001), 
există un număr mare de sate componente (oraşele Ianca, Însurăţei); 

- evoluţia medie a populaţiei în localităţile urbane în perioada 2000-2006 a înregistrat o reducere la 
93,61%, din populaţia anului 2000, mai severă decât evoluţia medie pe judeţ, de 95,31% ; 

-  reducerea de populaţie în 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%); 

- reţeaua de localităţi rurale este caracteristică zonelor de câmpie având populaţia concentrată în 
sate  relativ puţine şi de dimensiuni mai mari( 3,02 sate/ 100 kmp, faţă de media pe ţară de 5,47 
sate/100 kmp); 

- dimensiunea relativ mică a comunelor este consecinţa scăderiilor mari de populaţie rurală în 
perioada deceniilor industrializării, fapt care are consecinţe asupra structurii demografice rurale 
(îmbătrânirea populaţiei şi a forţei de muncă, scăderea natalităţii, creşterea mortalităţii, migraţie 
ridicată); 

- satele cele mai mari se întîlnesc frecvent pe traseele DN 22, DN 21 şi în apropiere de municipiul 
Brăila şi în zona central vestică, a oraşelor Ianca şi Făurei, în relaţie cu CF; 

 Problemele rețelei de localități sunt accentuate și de problemele legate de căile de comunicație care 
asigură relaționarea elementelor din rețeaua de localități (municipiu Brăila cu orașele și comunele din județm 
satele reședință de comună cu orașele polarizatoare, etc.) 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. 

 O altă disfuncție majoră este aceea a drumurilor judeţene care nu sunt practicabile tot timpul anului. 

 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. 

 

    3.1.2.     Disfunctionalitati la nivel social 

 

În perioada 2006-2025, la nivelul judeţului Brăila se vor înregistra scăderi ale populaţiei cu aproximativ 
18,9%. De remarcat faptul că în mediul urban evoluţia descendentă a populaţiei este mult mai accelerată 
decât în mediul rural (-19.9% în urban faţă de -17.2% în rural). În 19 din cele 44 de localitaţi ale judeţului sunt 
preconizate diminuări ale populaţiei de peste 20%. 

Distribuţia pe vârste a populaţiei judeţului Brăila, conform Proiectării populaţiei României în profil 
teritorial până în anul 2025 elaborată de Institutul Naţional de Statistică, va avea următoarea evoluţie: 
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- în cifre absolute populaţia va scădea la nivelul tuturor grupelor de vârstă, cea mai mare pierdere 
de populaţie fiind preconizată în rândul populaţiei adulte (50542 persoane), urmată fiind de 
populaţia tânără (17769 persoane). Populaţia de 65 ani şi peste va înregistra o creştere 
procentuală (ca pondere în populaţia totală) de 3,4%, şi o scădere în cifre absolute de aproximativ 
1200 persoane.            

- populaţia urbană va cunoaşte o descreştere mai puternică decât cea înregistrată în mediul rural.  

Nivelul de dotare al localităţilor din zona periurbană a orașului Ianca cu servicii medicale a fost 
evaluată prin analiza principalilor indicatori relevanţi la nivel teritorial, respectiv numărul mediu de locuitori ce 
revin la un medic şi numărul mediu de locuitori ce revin la un cadru mediu sanitar. 

Analiza acestor indicatori a evidenţiat următoarele probleme majore la nivelul zonei periurbane, 
probleme care se regăsesc și la nivel județean: 

- insuficienta dotare cu unităţă sanitare de nivel superior ( indicatorul mediu judeţean, paturi de 
spital 5,96paturi/1000 locuitori este apropiat de media regională - 5,42 paturi/1000 locuitori, dar 
inferioară mediei la nivel naţional - 6,585 paturi/1000 locuitori); 

- o slabă dotare cu servicii medicale de calificare superioară;  

- evoluţia numărului de cadre sanitare la nivel judeţean în perioada ultimilor cinci ani  prezintă o 
scădere a numărului de medici, concomitent cu creşterea numărului de cadre medii sanitare şi a 
personalului auxiliar. 

 Valorile medii ale indicatorului numărul mediu de elevi / cadru didactic pe U.A.T. la nivelul judeţului 
(15,9 elevi /cadru didactic, respectiv16,8 în urban şi 14,1 în rural) se situează sub valorile medii regionale(16,0 
elevi /cadru didactic) şi aproximativ la acelaşi nivel cu media naţională (15,7 elevi /cadru didactic). 

 În ceea ce privește dotarea localităţilor din zona periurbană a orașului Însurăței cu servicii de educaţie 
s-au evidenţiat următoarele disfuncții: 

- un deficit de cadre didactice, implicit servicii de învăţămînt; 

- starea precară a infrastructurii de învăţământ; programele guvernamentale în domeniul educaţiei 
au facilitat realizarea de proiecte de reabilitare a unităţilor şcolare, contribuind astfel la 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii scolare; 

- slaba diversificare a formelor de învăţământ la nivel teritorial; 

- declinul învăţământului profesional; 

- insuficienta adecvare a ofertelor de educaţie în domenii adecvate nevoilor de dezvoltare 
economică specifice judeţului Brăila. 

 

    3.1.3.     Disfunctionalitati la nivel economic 

 

 În ultimii 10 ani produsul intern brut al judeţului Brăila a crescut într-un ritm mediu de 2,8% apropiat 
de nivelul regional (2,7%) dar inferior celui naţional (6,2%). În ciuda cresterii din această perioada, indicele de 
disparitate8 al produsului intern brut pe locuitor faţă de media naţională a scăzut de la 84% în 1999 la 68,9% în 
anul 2008. 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  63 

 
 

 În structura produsului intern brut judeţean agricultura are o pondere care depăseste 10% (sub media 
naţională care este mai mică de 10%). Industria se situează în jurul a 22% din PIB, iar construcţiile participă cu 
7-8% (niveluri apropiate de media naţională). Sectorul serviciilor depăseste usor 40% din PIB (nivel inferior 
mediei naţionale – în jur de 50%). 

 Structura si ritmul de crestere economică s-au reflectat si în evoluţia ocupării si a veniturilor salariale. 
În ultimii ani, Judeţul Brăila a avut constant rate de ocupare sub nivelul celor din regiunea Sud – Est cât si celor 
la nivel naţional, dar cu ponderi ale salariaţilor în populaţia ocupată peste nivelul acestora. Producţia 
industrială din judeţul Brăila a înregistrat, în anul 2008, o diminuare de 0,9%, în timp ce volumul cifrei de 
afaceri din industrie a crescut cu 8,4%. Suprafaţa alocată livezilor si pepinierelor pomicole este în scădere, 
ajungând în anul 2008 la 640 ha. 

 Problemele economice la nivel județean, care se amplifică la nivelul zonei periurbane a orașului 
Însurăței sunt accentuate și de următorii factori: 

• Fenomenul globalizării / integrării poate marginaliza anumite sectoare ale economiei locale și 
județene si chiar să ducă la dispariţia acestora (ex. industria textilă, industria usoară, 
prelucrarea produselor alimentare); 

• Accentuarea procesului de dezindustrializare; 

• Capacitate redusă a gospodăriilor ţărănesti si a fermelor de a concura cu produsele 
comunitare; 

• Riscul delocalizării unor sectoare industriale către locaţii externe (de ex. Republica Moldova si 
Ucraina), din cauza costurilor mai reduse; 

• Concurenţa zonelor turistice cu oferte turistice similare în alte regiuni sau ţări învecinate;  

 

3.2. Elemente de potential 

    3.2.1.     Elemente de potential la nivel teritorial 

 

 Dezvoltarea localităţilor este necesar să fie orientată către echilibrarea reţelei de localităţi, în vederea 
asigurării condiţiilor de viaţă echivalente tuturor locuitorilor judeţului, respectiv asigurarea şanselor egale de 
acces la locuri de muncă, confort al locuirii, servicii de sănătate, învăţământ, cultură s.a. Orice dezechilibrare 
între zone şi/sau localităţi determină: o accentuare a disparităţilor teritoriale, creşterea forţei de polarizare 
dominatoare în judeţ a Municipiul Brăila, o posibilă depopulare a zonelor sărace/ periferice, şi o sarcină în plus 
pentru zonele mai dezvoltate de a susţine dezvoltarea teritoriului judeţean, în ansamblul său. 

 Potențialul de dezvoltare teritorială a orașului Însurăței și a zonei sale de influență este dat de rolul pe 
care îl poate juca nivel suprateritorial. În acord cu Legea 351/2001, Conceptul strategic de dezvoltare 
teritorială România 2030 (CSDTR)22 integrează condiţiile de conformare a structurilor policentrice la nivelul 
Uniunii Europene, potrivit principiilor coeziunii teritoriale şi ale articulării acestora cu asigurarea componentei 
teritoriale a competitivităţii. 

 În cadrul CSDTR 2030, definirea structurii policentrice ierarhizate la nivelul României a fost structurată 
în conexiune cu reţeaua de poli majori la nivelul Centrului şi Sud Estului Europei, potrivit clasificărilor SPESP, 
ESPON, PlanetCense etc.:  

                                                         
22

 AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, Auditul teritorial, 2010 
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• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie internaţională: 
(Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj, Iaşi, peste 300 000 loc.)  

• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane şi 
potenţial MEGA pe termen lung, (Oradea, Bacău, Brăila, Galaţi, Craiova, peste 200.000-250 000 
loc.)  

• Poli supra-regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) (cu potenţial de Arii Funcţionale 
Urbane, între 50 000 – 250 000 loc  

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane , 
între 50 000 – 250 000 loc  

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane şi 
cu specificitate funcţională, de ex: Alba Iulia, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea  

• Poli subregionali, între 30 000 – 50 000 loc  

• Poli locali, sub 20 000 loc.  

 În România definiţia de “oraş” este una administrativă care se bazează pe „elementele şi nivelul de 
dotare” ale fiecărei unităţi teritoriale. Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu actualizări şi completări ulterioare, clasifica oraşele din 
România după cum urmează:  
 

Clasificarea oraşelor din România în cadrul Legii 351/2001 
Rang 0  Minim. 200.000 locuitori  Bucureşti.  

Rang I  Minim. 200.000 locuitori2  În Regiunea Sud Est: Constanţa, Brăila, Galaţi.  

Rang II  Intre 25.000 şi circa 70.000 locuitori  În Regiunea Sud Est: Adjud; Buzău; Focşani; 

Mangalia; Medgidia; Rm. Sărat; Tecuci; Tulcea.  

Populaţia Buzău, Focşani Şi Tulcea, depăşeşte 

70.000 de locuitori.  

Rang III  De la circa 5.000 la circa 30.000 

locuitori  

În Regiunea Sud Est: Badabag, Băneasa*3, 

Basarabi, Bereşti, Cernavoda, Eforie, Făurei, 

Hârşova, Ianca, Isaccea, Însurăţei, Măcin, 

Murfatlar*, Năvodari, Negru Vodă, Nehoiu, 

Odobeşti, Ovidiu, Panciu*, Patârlagele*, 

Pogoanele, Sulina, Târgu Bujor, Techirghiol.  

 Este de remarcat că legislaţia în vigoare nu prevede o clasificare a oraşelor în MICI, MIJLOCII şi 
respectiv MARI. Potrivit unor studii finanţate de UE (ESPON), reţeaua policentrică se structurează în 
următoarele categorii de poli:  

• Poli de importanţă europeană: peste 1.000.000 locuitori  

• Poli de importanţă naţională: 250.000 – 1.000.000 locuitori  

• Poli de importanţă regională: 50.000 – 249.999 locuitori  

• Poli de importanţă locală: 20.000 – 49.999 locuitori  
 
 Având în vedere faptul că POR 2007-2013 a finanţat oraşe cu cel puţin 10.000 locuitori, s-ar putea 
formula următoarea ipoteză de clasificare a oraşelor din România ca mici, mijlocii şi respectiv mari:  
 
 ORAŞE MICI       10.000 – 49.999 locuitori 
in aceasta categorie intra si orasul Ianca  

 ORAŞE MIJLOCII      50.000 – 199.999 locuitori  

 ORAŞE MARI       peste 200.000 locuitori 
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 Pe baza clasificării de mai sus, în Regiunea Sud Est s-ar regăsi: 

16 Oraşe MICI  Ianca, Rm.Sărat, Nehoiu, Mangalia, Medgidia, Cernavoda, Eforie, 

Hârşova, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu, Tecuci, Babadag, Măcin, Adjud, 

Mărăşeşti.  

 Echilibrarea reţelei de localităţi implică ierarhizarea coerentă (centralitate) a localităţilor, concomitent 
cu crearea condiţiilor de cooperare/dependenţă între toate aşezările din judeţ. Accentuarea centralităţii este o 
condiţie necesară pentru funcţionalizarea reţelei de localităţi şi constă în amplasarea de funcţiunilor specific în 
localităţile ce au relaţii de dependenţă cu localităţile din aria lor de proximitate. Stimularea funcţiunilor 
urbane, determină o nuanţare a rolului teritorial al localităţilor, acestea fiind de mai mare complexitate decât 
cele administrative, au avantajul flexibilităţii, constituind astfel un instrument de echilibrare a reţelei de 
localităţi. 

 Pe termen lung, prin politici specifice este necesar să se confere un rol teritorial mai nuanţat unor 
localităţi urbane şi rurale. De asemenea, dacă condiţiile de dotare/echipare şi volum de populaţie vor fi 
îndeplinite conform legii, aceste localităţi îşi pot schimba statutul administrativ, devenind urbane şi încriindu-
se astfel în politica naţională de urbanizare. Localităţile îşi exercită forţa polarizatoare prin amplitudinea 
relaţiilor economice şi sociale constant cu localităţile învecinate. Relaţiile dintre centrele polarizatoare şi 
localităţile polarizate au un dublu sens, primele preiau resurse şi îşi extind activităţile în teritoriu, celelalte 
beneficiază de serviciile diversificate şi specializate din centrele de polarizare. 

 

    3.2.2.     Elemente de potential la nivel social 

 

 Din punct de vedere al resurselor de muncă, la nivelul anului 2008 judeţul Brăila deţinea poziţia a 5-a 
din cele 6 judeţe ale regiunii Sud – Est cu o pondere de 12,8% din totalul ocupării regiunii, în stagnare faţă de 
anii anteriori. 

 De asemenea populaţia ocupată a judeţului Brăila deţine poziţia a 5-a cu (12,5%) din totalul ocupării 
regiunii, nivel în usoară crestere comparativ cu anii anteriori. 

 Pe sectoare de activitate, se remarcă ponderea însemnată a persoanelor ocupate în servicii (37,4% la 
1 ianuarie 2008), de asemenea în crestere faţă de anii anteriori. 

 În anul 2008, numărul mediu de salariaţi din judeţul Brăila s-a majorat cu 1%, iar în primele 6 luni din 
acest an s-a redus cu 2,6%, faţă de cresterea cu 2% în anul 2008 si de reducerea de 3,4% în primele 6 luni pe 
ansamblul economiei. Atât câstigul salarial mediu brut cât si cel net au crescut cu circa 20% în primele 6 luni 
din 2009. Cresterea câstigurilor salariale din judeţul Brăila a fost peste media naţională (13% pentru câstigul 
salarial mediu brut respectiv 12,7% pentru cel net). 

 În cadrul judeţului cea mai însemnată crestere a câstigului salarial mediu se regăseste în sectorul 
industrie si construcţii si în servicii (circa 20% atât pentru brut, cât si pentru câstigul net).  

 În anul 2008 rata somajului înregistrat a fost de 4,4%, pe locul doi în cadrul regiunii Sud – Est alături de 
alte două judeţe (Tulcea si Vrancea). La sfârsitul lunii iunie 2009 rata somajului înregistrat a fost de 6%, judeţul 
plasânduse pe locul 4 în cadrul regiunii. 

 După o scădere a populaţiei ocupate civile în anul 2009 (cu circa 2,5%), începând cu 2010 judeţul va 
înregistra cresteri usoare, în anul 2012 judeţul regăsindu-se pe acelasi loc 5 în cadrul regiunii si pe locul 33 în 
topul naţional al judeţelor, dar fără a atinge cifra de 132,2 mii persoane cât a fost în anul 2008. Astfel, la 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  66 

 
 

sfârsitul intervalului prognozat, respectiv anul 2015, numărul populaţiei ocupate civile la sfârsitul anului va fi 
de 131,2 mii persoane. 

 Numărul mediu de salariaţi în perioada 2009 – 2012 va fi de asemenea în scădere, cu 0,8% (scădere 
inferioară celei la nivel de regiune, de 1,5%), la nivel naţional fiind estimată o crestere de 2%. S-a estimat o 
revenire a numărului mediu de salariaţi începând cu anul 2013 fiind prognozată o crestere de până la 79,8 mii 
persoane la nivelul anului 2015. 

 În topul judeţelor, se estimează că în anul 2012, judeţul Brăila va ocupa acelasi loc 26 ca si în anii 
anteriori, schimbări de ierarhii fiind posibile după anul 2013. 

 Rata somajului înregistrat va ajunge la circa 5,3% în 2012 (faţă de 4,4% în 2008), valoare inferioară atât 
celei la nivel de regiune (estimată la circa 6,2%) cât si celei la nivel naţional (5,6%) si la 5,0% în 2015, faţă de 
5,6% cât va fi la nivel de regiune, ca urmare a tendinţei continue de scădere. 

 

    3.2.3.     Elemente de potential la nivel economic 

 

 Potențial economic dat de dimensiunea exploatațiilor agricole 

 La sfârşitul anului 2002, numărul exploataţiilor agricole din judeţul Brăila era de 63705 unităţi, din care 
63332 exploataţii agricole individuale şi 373 unităţi cu personalitate juridică. Din numărul total al exploataţiilor 
agricole, la nivelul municipiilor şi oraşelor (Municipiul Brăila, oraşele Făurei, Ianca şi Însurăţei), existau 9522 
unităţi, din care 9388 exploataţii individuale şi 134 unităţi cu personalitate juridică. 

 La nivelul anului 2002, exploataţiile agricole individuale reprezentau peste 94% din numărul total al 
exploataţiilor din judeţul Brăila, iar la nivelul localităţilor peste 99%. Excepţie face municipiul Brăila, unde 
exploataţiile individuale reprezentau 96,72% din numărul total. Cele mai multe unităţi cu personalitate juridică 
se regăseau în localităţile: Brăila (107), Ianca (16), Maxineni (13), Cireşu şi Bărăganul (11), Tufeşti, Viziru, 
Mircea Vodă şi Salcia Tudor, fiecare cu câte 10 unităţi. Pe ultimele locuri, ca număr de unităţi cu personalitate 
juridică, se situau localităţile Victoria, Făurei, Siliştea (2 unităţi) şi Frecăţei, cu o unitate. În ceea ce priveşte 
distribuţia exploataţiilor agricole individuale pe localităţi, cele mai multe unităţi se regăsesc la nivelul 
municipiilor şi oraşelor: Brăila – 3156, Ianca – 2780 şi Însurăţei – 2356. La nivelul comunelor, cel mai mare 
număr de exploataţii individuale îl regăsim în Tufeşti – 2370, urmată de Şuţeşti – 2052, Tudor Vladimirescu – 
2019, Ulmu – 1998, Viziru – 1938, Vădeni şi Maxineni, cu peste 1800 de unităţi. Cele mai puţine exploataţii 
agricole individuale le regăsim în comunele Siliştea – 747, Surdila Greci – 706, Racoviţă – 666 şi Frecăţei, cu 
649. 

 Piscultură și pescuit 

 La nivelul judeţului Brăila există numeroase lacuri naturale şi artificiale, precum şi bălţi, amenajate 
pentru piscicultură şi pescuit sportiv (planşa 1.5.) : 

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

2. Lacuri naturale: Blasova, Ianca, Jirlău, Plopu, Lacul Dulce, Şeicuţa, Popa, Vultureni, Zăvoaia; 

3. Alte lacuri/bălţi: Movila Miresii, Iezna, Seaca, Filipoiu, Gura Călmăţuiului, Corbu şi Corbu Nou, 
Albina, Iazul cu crapi. 

 Pe lângă aceste amenajări piscicole, pescuitul se mai desfăşoară şi pe apele naturale. În ceea ce 
priveşte ihtiofauna, acesta este reprezentată de peştii autohtoni (crap, caras, plătică, roşioară, somn, şalău, 
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ştiucă, lin, mreană, oblete, ghiborţ), precum şi de peştii migratori care se reproduc în fluviul Dunărea (nisetru, 
cegă, morun, scrumbie). 

 Industria 

 Zonele cu resursele energetice, ţiţei şi gaze naturale, sunt prezente pe teritoriul localităţilor : Ianca 
(zona Plopu – Oprişeneşti şi zona Filiu), Ulmu (pe Valea Călmăţuiului la Jugureanu), Bordei Verde (zona Bordei 
Verde,Lişcoteanca), Galbenu (în partea vest şi de nord a uat-ului, în zona Roşioru - Ghergheasa), Făurei (la 
Surdila Greci), Bărăganu, Stancuţa, Berţeşti (la nordul comunei Berţeştii de Jos). 

 Prezenţa resurselor neenergetice ce constau în zăcăminte de argile sunt întâlnite pe teritoriul 
localităţilor Brăila, Făurei, Însurăţei, Baldovineşti, Insula Mare a Brăilei. Alte argile comune sunt conturare în 
zone cuprinse în raza localităţilor: Ianca, Viziru, Cireşu, Suteşti, Gropeni, Măxineni. Zăcămintele de nisip şi 
pietriş sunt situate în zona localităţilor Grădiştea – Ibrianu, fiind considerat zăcământ cu potenţian de agregate 
naturale, uşor exploatabil, rezervele acestuia fiind foarte mari, cu capacitatea de regenerare periodică în urma 
viiturilor. Resursele de argile, nisipuri şi pietrişuri pot fi folosite în industria construcţiilor.  

 Tot în cadrul acestor resurse sunt evidenţiate zăcămintele de ape minerale/termale în localitatea 
Însurăţei, Lacul Sărat, Movila Miresii, Balta Albă, Ianca. Izvoare geotermale sunt prezente în localităţile 
Însurăţei, Victoria, Mihai Bravu. Potenţialul de dezvoltare a acestor zăcăminte este mare, de aceea se doreşte 
o redresare din punct de vedere a exploatării şi valorificării acestor resurse. Aceste resurse neenergetice pot fi 
valorificate pe plan local în industria prelucrătoare şi în activităţile de construcţii. 

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 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 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). 

 

    3.2.4.     Potentialul turistic al zonei periurbane a orașului Ianca 

 

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. 
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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.  

 

EVALUARE CADRULUI NATURAL23 
(realizata de Institutul de Geografie al Academiei Romane) 

U.A.T. punctaj Criterii de evaluare 

IANCA 3,5 Punctajul maxim acordat este de 10 puncte care 
se acordă după cum urmează: 
Poziţia pe trepte de relief 

• Câmpie                                       – 1p 

• Dealuri şi podişuri                        – 2p 

• Subcarpaţi                                   – 3p 

• Munţi                                          – 4p 

• Litoral şi Delta Dunării                 – 4p 
Geomorfologie 

• Prezenţa unor chei, abrupturi, relief 
carstic, vecinătatea unor unităţi 
impunătoare                                – 1p 

Vegetaţie 

 Pădure peste 30%                         - 1p 

 Pădure sub 30%                            - 0,5p 
Faună: 

 Interes cinegetic mare                 – 1p 

 Interes cinegetic mediu               – 0,5p 
Hidrografie: 

 Prezenţa unor lacuri, eleştee, 
amenajări piscicole, izvoare minerale, 
cascade                                      - 1p 

Peisaj: 

 Interes mare                               – 2p 

 Interes mediu                              – 1p 

MOVILA MIRESEI 3,5 

TRAIAN 2,0 

MIRCEA VODA 2,0 

VISANI 4,0  

GRADISTEA 3,0 

CIRESU 2,5 

BORDEI VERDE 2,0 

RAMNICELUL 2,0 

SUTESTI 3,0 

RACOVITA 2,5 

 

 

 

 

 

                                                         
23

 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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3.3. Diagnostic  

 

 Zona periurbană a orașului Ianca este un teritoriu cu o dinamică aparte, cu accesibilitate ridicată 
conferită de drumul național DN2B, care face legătura dintre Brăila și Buzău, dar și de drumurile județene 
DJ211 Viziru – Ianca – DN2 Buzău și DJ221 și are un potențial agricol și industrial dat de resursele locale, cât 
și de poziția geografică. Orașul Ianca, centrul polarizator al zonei periurbane pe care o definește, este oraş 
cu unele caracteristici rurale, fiind înfiinţat relativ recent, cu insuficiente dotări de tip urban (satisfacere 
deficitară a indicatorilor de definire a localităţilor urbane, conform legii 351/2001). 

 Odata cu cresterea în importanta și polarizare a Municipiul Brăila și a sistemului Brăila-Galați, 
sistemul format din orașele Ianca și Făurei, cât și localitățile componente ale zonei periurbane a orașului 
Ianca, bogate in traditii si resurse naturale, vor suferi un proces de ruptură și tensiuni de ordin teritorial și 
funcțional ireparabile pentru orizontul de timp 2030 stabilit de Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila. 

 Zona periurbană a orașului Ianca trebuie privita si pusa in situatia de a fi o alternativa viabila 
economic, social și din punct de vedere al dezvoltării economice în județul Brăila. Trebuiesc regândite și 
refuncționalizate legaturile fizice dintre orașul Ianca și comunele din zona sa periurbană, este necesara 
stimularea unei mixitati functionale pastrand in acelasi timp traditiile si obiceiurile locale si este nevoie de 
stabilirea de proiecte comune cu localitatile invecinate, pentru o mai buna accesibilitate a populatiei si a 
turistilor la dotari si echipamente diverse. 

 Probleme principale24: 

• 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 
 

3.4. Priorități de dezvoltare 

 

Priorităţile la nivelul teritorial al zonei periurbane a orașului Însurăței sunt corelate cu cele de la 
nivelul județean: 

                                                         
24

 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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 Întărirea şi consolidarea centrelor urbane mici va constitui un suport şi pentru dezvoltarea 
localităţilor din zonele rurale, asigurînd creşterea accesului la sevicii publice de bază pentru 
locuitori.  

 Promovarea unor noi relaţii urban – rural este un obiectiv major promovat de Uniunea 
Europeană în documentele strategice, atât pentru dezvoltarea reţelei de localităţi cât şi pentru 
revitalizarea zonelor rurale aflate în declin.  

 Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal sau realizarea de parteneriate între localităţi 
rurale pentru asigurarea serviciilor teritoriale este de asemenea o modalitate de a antrena 
dezvoltarea în teritoriile rurale aflate în dificultate. 

 O mai bună racordare la teritoriul regional/european, acesta urmând a antrena dezvoltarea 
localităţilor din aria lor de influenţă, prin accesibilitatea sporită pentru locuitori şi mărfuri, prin 
posibilitatea dezvoltării unor activităţi economice favorizate de prezenţa reţelei majore de 
transport.  

 

4. SCHEMA-CADRU DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ZONEI PERIURBANE IANCA 

 

4.1. Valori si principii ce stau la baza dezvoltarii 

 
 VALORI 

 
 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:25 

 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 

                                                         
25

 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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 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  

 
 PRINCIPII 

 
 Pentru a asigura o completă elaborare şi construcţie a sistemului de planificare privind transformarea 
zonei periurbane a orașului Însurăței într-o zonă competitivă și viabilă la nivelul județului Brăila, trebuie ca 
toate celelalte elemente vitale ale vieţii de zi cu zi a locuitorilor judetului, inclusiv mediul înconjurător natural 
al municipiului, moştenirea culturală şi istorică, resursele construite, în stare de funcţionare, sa fie în totalitate 
respectate, ca şi principii fundamentale în ceea ce priveşte procesul de dezvoltare.   

 De asemenea important ca principiu fundamental este si cel legat de implicarea comunitatii in 
procesul de dezvoltare. 

 Dezvoltarea teritoriala, cuprinde indicatori cantitativi cat si calitativi si presupune imbunatatirea 
calitatii vietii in domaniul cultural, medical, infrastructura, social.  

 Relatia componenta economico-sociala este: 

 cresterea economica duce la imbunatatirea vietii sociale, venituri pentru populatie, dar pana la un 
punct; 

 cresterea sociala este mai dificila decat cea economica, se desfasoara pe perioade de timp mai 
lungi. 

 Asa dupa cum arata Ordonanța de Urgență 7 din 2011 pentru modificarea și completarea Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, ”gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să 
asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă 
a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii 
nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi 
construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, 
raţionalizarea cererii de deplasări, calitate estetică şi arhitecturală, protejarea identităţii arhitecturale şi 
culturale a localităţilor urbane şi rurale.“26 

  

                                                         
26

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
      M.Of. nr. 111 din 11.2.2011 
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Obiectivele principale ale amenajării teritoriului27 sunt următoarele: 

1 dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;  

2 îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 

3 gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; 

4 utilizarea raţională a teritoriului; 

 
 Neadoptarea unor măsuri urgente în vederea corelării nevoilor de dezvoltare a municipiilor şi oraşelor 
cu necesitatea dezvoltării localităţilor din imediata vecinătate a acestora, prin elaborarea de strategii de 
dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană, asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă şi echilibrată 
a localităţilor, precum şi limitarea extinderii excesive şi nejustificate a intravilanului pe terenuri cu valoare 
ecologică, peisageră sau agricolă, va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase şi durabile a 
teritoriului naţional, va duce la afectarea în mod ireparabil a mediului de viaţă al locuitorilor, la distrugerea 
peisajelor naturale şi construite, la pierderea identităţii arhitecturale şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, 
elemente care ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a activităţii autorităţilor 
administraţiei publice de specialitate, la scăderea atractivităţii localităţilor afectate şi la reducerea 
competitivităţii pe plan european a oraşelor şi regiunilor României28. 

Agenda teritorială porneşte de la cele trei obiective principale ale Schemei de Dezvoltare a Spaţiului 
Comunitar (ESDP), care rămân valabile, şi anume: 

1 dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi un nou parteneriat urban-rural; 

2 asigurarea egalităţii în accesul la infrastructură şi cunoaştere; 

3 dezvoltarea durabilă, managementul prudent şi protejarea naturii şi a moştenirii culturale. 

  

 De asemenea, porneşte de la Principiile directoare pentru dezvoltare teritorială durabilă a 
continentului european CEMAT29, confirmate de Comitetul de miniştri al Consiliului Europei. Principiile 
directoare pentru dezvoltarea teritoriala durabila a continentului european vizeaza asigurarea coerentei 
abordarilor economice si sociale in raport cu teritoriul si cu functiunile ecologice si culturale ale acestuia . 
Aplicarea principiilor directoare necesita o cooperare stransa intre amenajarea teritoriului si politicile 
sectoriale care influenteaza structurile teritoriale ale Europei (politicile de dezvoltare teritoriala).  

1 Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si de îmbunatatire a 

competitivitatii 

2 Promovarea încurajarii dezvoltarii generate de functiunile urbane si de îmbunatatirea relatiilor dintre orase si sate 

3 Promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate 

4 Facilitarea accesului la informatie si cunoastere 

5 Reducerea degradarii mediului 

6 Valorificarea si protectia resurselor si patrimoniului natural 

                                                         
27

 Parlamentul României  Lege nr. 350  din 6 iulie 2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 
10 iulie 2001, CAPITOLUL II, SECŢIUNEA 1, Art. 9. 
28

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urban ismul 
      M.Of. nr. 111 din 11.2.2011 
29

 Principii directoare pentru Dezvoltarea teritoriala durabila a Continentului European, Conferinta europeana a Ministrilor responsabili cu 
Amenajarea Teritoriului (CEMAT), Hanovra, 7- 8 septembrie 2000 
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7 Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare 

8 Dezvoltarea resurselor energetice în mentinerea securitatii 

9 Promovarea unui turism de calitate si durabil 

10 Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale 

 

4.2. Axe și zone de dezvoltare 

 

 Politicile diferenţiate de locuire, dotare şi crearea de locuri de muncă în centrele reţelei judeţene de 
localităţi, aplicate pe termen lung, pot duce la o optimizarea distribuţiei populaţiei şi dezvoltării în teritoriu. 
Principalele elemente ale reţelei sunt polii şi axele de dezvoltare, structurarea relaţiilor în teritoriu fiind 
determinată de intensitatea cu care aceştia se manifestă. 

 Polii de dezvoltare30 sunt constituiţi din localităţile urbane, sau de localităţile rurale mari şi dinamice. 
Rolul teritorial al localităţilor rurale fiind însă de obicei redus, la constituirea polilor de dezvoltare rurală este 
recomandată colaborarea comunelor într-un parteneriat de localităţi. 

 Propunerile PATN Secţiunea I Reţele de transport Legea 363/ 2006 cu privire la magistralele de 
transport rutier, naval, feroviar, aerian crează oportunitatea racordării teritoriul judeţului la spatial european 
şi vor antrena dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea sporită şi 
posibilitatea dezvoltării unor activităţi economice favorizate de prezenţa infrastructurii. Traseul reţelei de 
transport se constituie în axe de dezvoltare pentru reţeaua de localităţi asigurând conexiunea între polii de 
dezvoltare propuşi. 

 În acest sens se propune, la nivel județean, dezvoltarea unor axe ierarhizate de conexiune a 
localităţilor având ca structură reţelele de transport : 

 axe de dezvoltare de importanţă naţională/ regională : DN 2B Brăila -Făurei spre Bucureşti – axă 
tradiţională de dezvoltare (pe această axă se află și orașul Ianca) 

 axe de dezvoltare de importanţă naţională/ regională şi internaţională : DN 21(E58 4) drum expres 
propus- Brăila - Slobozia- Călăraşi  

 axă majoră de dezvoltare Brăila - Galaţi DN 22B drum expres cu SF- importanţă naţională şi 
internaţională 

 axe de dezvoltare de importanţă naţională/ regională : DN 23- drum expres propus- Brăila- Focşani 
; Brăila – Tulcea; Râmnicul Sărat – Giurgeni 

 Axe de importanţă judeţeană : 

 pe traseul DN 22 Brăila- Cazasu- Tudor Vladimirescu- Movila Miresii- Şuţeşti-Grădiştea spre 
Râmnicu Sărat (această axă cuprinde 3 localități din zona periurbană a orașului Ianca ) 

 pe traseul DJ 203, DJ 211, DJ 211B Jirlău- Ulmu- Dudeşti- Bărăganu- Victoria  

 traseul DJ 212 Brăila- Chiscani-Tichileşti-Gropeni-Tufeşti-Berteştii de Jos şi DJ 212C spre Stăncuţa 
 

  

                                                         
30

 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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Axe de legătură locale pe traseele : 

 DJ 221 Brăila- Cazasu-Romanu-Gemenele-Râmnicelu- Şuţeşti 

 DJ 202 B Movila Miresii- Gemenele-Scorţaru Nou- Măxineni 

 DJ 202 A Salcia Tudor- Racoviţa-Grădiştea 

 DJ 211 - DJ 203 Cireşu- Însurăţei- Zăvoaia- Bordei Verde  

 DJ 211, DJ 211D, DJ 211C Dudeşti- Roşiori- Ciocile. 

 Axele de dezvoltare descrise mai sus se completează cu zonele de dezvoltare propuse la nivel 
județean, în principal pentru valorificarea resurselor locale în vederea dezvoltării turismului care poate deveni 
unul din sectoarele de relansare economică județeană și locală. 

 Individualizarea potentialului turistic al judetului Braila se realizeaza grupandu-l in areale de interes 
turistic. Astfel, pe teritoriul judetului am identificat sapte areale cu perspective de dezvoltare a turismului: 

1. arealul turistic “Braila-Balta Brailei” cuprinzand municipiul Braila, Baldovinesti, Statiunea Lacu 
Sarat, Corotisca, Blasova, Zaton, Insula Mica a Brailei, Gropeni; 

2. arealul turistic “Ciineni-Jirlau” cu zona lacurilor cu acelasi nume; 

3. arealul turistic “Ianca-Movila-Miresii” incluzand lacurile Movila Miresii, Ianca, Plopu, Lutu-
Alb; 

4. arealul turistic “Valea Siretului” cuprinzand Lunca Siretului, Maxineni, Vadeni; 

5. arealul turistic “Batogu” cu zona lacurilor Vultureni si Lacu Sarat-Batogu; 

6. arealul “Coltea-Dudesti” –cuprinde zona padurilor Coltea si Tataru; 

7. arealul “Insuratei” incluzand sursele de ape termale si padurea Viisoara. 

 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. 
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4.3. Elemente care determină unele prevederi pentru P.U.G. Oraș Ianca  
Zona periurbană Ianca în cadrul strategiei de dezvoltare a județului Brăila 

 
 Pentru ca modelul unui oras mai inteligent, durabil si incluziv sa devina o realitate, este necesară 
implementarea strategiilor de dezvoltare urbana integrata, care adoptă o viziune globala și comprehensivă a 
orașului, având drept reper o perspectivă a dezvoltării teritoriale care să promoveze, într-un mod armonios și 
integrat, toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile dezvoltări și zone existente ale orașului. 

 În cadrul strategiei de dezvoltare a orașului Însurăței viziunea de dezvoltare va trebui sã accepte și sã 
personalizeze în interes local elemente actuale ale tendințelor de globalizare prin creșterea mobilității 
factorilor de producție și a capitalului: 

• Recunoașterea dezvoltãrii mecanismelor urbane ca forțã pozitivã în realizarea obiectivelor 
strategice naționale de îmbunãtãțire a standardelor de locuire, a echității și a durabilității; 

• Alocarea de resurse locale calibrate în concordanțã cu importanța strategicã a dezvoltării urbane a 
orașului Însurăței și a zonei sale periurbane; 

• Realizarea de parteneriate cu sectorul privat bazate pe interese comune de dezvoltare. 

 Viziunea de dezvoltare a orașului Însurăței ca simbol al dezvoltării județene, în condiții durabile și 
funcționabile are nevoie de urmãtoarele premize pe care orașul trebuie sã le îndeplineascã concomitent: 

1. asigurarea unei calități optime de viațã pentru locuitorii săi și pentru cei din zona periurbană 

2. competitivitate în atragerea de investiții 

3. bunã guvernare prin consiliul local și prin primar ca forțe politice alese și un management 
performant 

4. solvabilitate în accesarea de fonduri pentru dezvoltare 

 Conturarea orașului Ianca și a zonei sale periurbane ca zonă polarizatoare  în teritoriul județean și cu rol 
important la nivel regional, se va realiza prin: 

• Poziţionarea orașului Ianca la nivel județean ca un oraş modern şi dinamic al industriei şi 
tehnologiei, cu un program cultural atractiv și cu o activitate turistică care au permis întărirea 
identităţii locale. 

• Asigurarea unor dotări și servicii cu rol teritorial extins (nu numai asupra zonei periurbane 
definite pe parcursul documentației prezente, dar și a localităților din partea de vest a județului 
Brăila). 

• Dezvoltarea şi promovarea unor programe de dezvoltare care să ia în considerare atât 
caracteristicile teritoriale ale zonei periurbane a orașului Ianca.  

• Definirea unui cadru economic, ecologic și socio-cultural ale cărui caracteristici să asigure o 
imagine favorabilă și    distinctivă în teritoriu.  

• Creşterea factorului de recunoaştere şi imaginea publică la nivel local. 

• Sporirea mândriei locuitorilor orașului Ianca în oraşul lor. 

• Oferirea unui turism variat, de o calitate remarcabilă.  
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• Crearea de reţele şi alianţe pe o serie de niveluri diferite (artişti, instituţii culturale, oraşul şi 
județul, cultură, turism, comunitatea de afaceri, administraţie şi politică). 

Strategia de dezvoltare teritorială a reţelei de localităţi la nivelul județului Brăila propune următoarele: 

Obiectiv principal: 

Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice, echilibrate în teritoriu şi racordate la sistemul urban 
naţional/regional. 

 Echilibrarea reţelei de localităţi este o sarcină continuă a administraţiilor publice locale, şi ea se 
bazează pe două tipuri de componente: 

 distribuţia populaţiei echilibrată în teritoriu pentru a beneficia de condiţii echivalente muncă şi 
viaţă (acces echivalent la servicii de sănătate, educaţie, cultură) condiţie esenţială de utilizare 
eficientă a resurselor de muncă ale judeţului şi de asigurare a coeziunii teritoriale; 

 ierarhizarea localităţilor reţelei, asigurarea gradului de dotare conform rangului teritorial pentru 
facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de nivel superior. 

 

Îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, conform legislaţiei în vigoare (Legea 351/2001) 
pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor centrale, echilibrarea reţelei de localităţi şi creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor 

 Rolul oraşului Ianca în cadrul reţelei de localităţi este foarte redus. Este o localitate cu un caracter 
puternic rural, care nu îndeplinește nivelul minim de dotare conform statutului său teritorial (analiza 
indicatorilor de definire a localităţilor urbane). Asigurarea dotărilor sanitare, de învăţământ, culturale şi 
echiparea tehnico-edilitară a oraşelor în conformitate cu prevederile Legii 351/2001, Anexa II este condiţia 
esenţială de asumare a funcţiunilor de centralitate în vederea asigurării echilibrului în dezvoltarea teritoriului 
judeţean. 

 Dezvoltarea localităţilor urbane va fi concepută pe baza unor strategii de dezvoltare integrată 
finanţabile prin POR 2007-2013 Axa prioritară 1. 

 În cadrul acestor strategii se va urmării soluţionarea disfuncţionalităţilor cu privire la nivelul de dotare 
şi echipare, prin: 

• amenajarea pieţelor publice din centrele localităţilor cu mobilier urban, spaţii verzi, iluminat 
adecvat, pavaje, evidenţierea monumentelor comemorative existente  

• reabilitarea/modernizarea infrastructurii stradale, asigurarea zonelor pentru biciclete, realizarea 
necesarului de parcaje, amenajarea trasee pietonale/trotuare, îmbunătăţirea iluminatului public 

• reabilitarea fondului de locuinţe- reabilitare termică, refaţadare, amenajări accese 

• creşterea gradului de dotare a locuinţelor cu instalaţii de apă în interior  

• amenajarea spaţiului din zonele de locuit /sate aparţinătoare cu spaţii de joacă şi parcări 

• dezvoltarea zonelor de agrement pentru weekend  

• amenajarea de locuri pentru activităţi sportive  

• creşterea capacităţilor de cazare pentru turişti  
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Obiectiv naţional: 
Integrarea preceptelor 
ştiinţifice ale planificării 
spaţiale în programele de 
dezvoltare regională; 
modernizarea cadrului 
legislativ şi normativ în 
concordanţă cu orientările 
de coeziune teritorială a UE 
şi cu cerinţele dezvoltării 
durabile. 
 

Obiectiv naţional: 
Constituirea la nivel 
regional, conform 
strategiilor de dezvoltare 
spaţiala, a sistemului 
policentric de arii 
funcţionale urbane 
(aglomerări urbane) şi de 
coridoare de urbanizare în 
lungul arterelor de 
transport de interes 
european (policentricitate 
de reţea). 

Obiectiv naţional: 
Structurarea şi 
dezvoltarea reţelei extinse 
de localităţi urbane şi 
rurale ca premisă pentru 
afirmarea regiunilor 
României ca entităţi 
dinamice, atrăgătoare şi 
competitive şi pentru 
racordarea lor deplină la 
spaţiul european. 
 

• îmbunătăţirea servicilor medicale de nivel superior- paturi de spital  

• managementul deşeurilor conform standardelor de mediu- depozit ecologic Ianca (conf. Capitol 
Gestiunea deşeurilor) 

• extindere staţie de epurare -conf.Capitol Echiparea hidroedilitară a localităţilor 

• asigurarea accesului locuitorilor din satele aparţinătoare la oraşul reşedinţă – oraș Ianca 

O B I E C T I V E    S T R A T E G I C E 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 O B I E C T I V E    C H E I E     
 

1 REȚELE DE INFRASTRUCTURI TEHNICE MODERNE, ÎN CONCORDANŢĂ CU NORMELE 
EUROPENE ŞI CU CERINŢELE DE PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A MEDIULUI 

 

Creştere 
inteligentă 

2 ECHITATE ȘI COEZIUNE SOCIALĂ, PRIN RESPECTAREA DIVERSITĂȚII CULTURALE ȘI 
ETNICE ȘI PRIN COMBATEREA DISCRIMINĂRII DE ORICE FEL 

 

Creştere 
favorabilă 
incluziunii 

3 CREȘTERE ECONOMICĂ SUSȚINUTĂ, PRIN PROMOVAREA CUNOAȘTERII, INOVĂRII ȘI 
COMPETITIVITĂȚII PENTRU ASIGURAREA UNOR STANDARDE DE VIAȚĂ RIDICATE 

 

Creştere 
durabilă 

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 
Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare. 

Creştere durabilă: promovarea unei mai eficiente utilizări a resurselor, o economie mai ecologică şi mai competitivă  
Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu grad ridicat al ocupării forţei de muncă și care să asigure  

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

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    T E R I T O R I A L E  
  STRUCTURA REȚELEI DE LOCALITĂȚI  

Dezvoltarea unei 
reţele de localităţi 
policentrice, 
echilibrate în 
teritoriu şi 
racordate la 
sistemul urban 
naţional/regional 
 

M1/O1 Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile 
urbane aflate la distanţele mici, Ianca- Făurei 

 

COOPERARE TERITORIALĂ 
M1/O2 Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile 

urbane mici şi localităţile rurale învecinate  

M1/O3 Sprijinirea creării de parteneriate între localităţile foarte mici, 
cu putere economică redusă, în vederea realizării de proiecte 

comune de infrastructură tehnică, sociale, economice s.a. 

 
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    T E R I T O R I A L E  
  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 
( conform strategiei CNADNR) 
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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. 

 
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    T E R I T O R I A L E  
  GESTIUNEA DEȘEURILOR  

Dezvoltarea 
politicii judeţene 
în vederea 
implementării 
unui sistem 
integrat de 
gestionare a 
deşeurilor  

M1/O1 Refacerea şi modernizarea infrastructurii de gospodărirea 
deşeurilor din judet, realizarea unui sistem integrat de 

management al deşeurilor la nivelul judeţului prin: 
 

- Sistarea şi inchiderea depozitului de la Făurei 
 

- Închiderea depozitului neconform de la Ianca 
 

- Construcţia noului depozit de deşeuri de la Ianca 
 

- Construirea unei staţii de compostare Ianca 
 

- Construirea unei staţii de sortare Ianca 
 

- Implementarea colectarii selective, a metodelor de 
tratare/valorificare/reciclare aşa cum prevede legislaţia în 

vigoare şi PJGD 
- Gestionarea deşeurilor folosind cele mai noi tehnologii, 

în concordanţă cu respectarea ţintelor şi obiectivelor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 

- Campanii de conştientizare în problema reciclării şi 
protecţiei mediului 

MEDIU ȘI GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 
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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    T E R I T O R I A L E  
  ZONE NATURALE PROTEJATE  

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

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 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. 

MEDIU ȘI GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 

 
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    T E R I T O R I A L 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    T E R I T O R I A L E  
  DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Conservarea, 
protejarea şi 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural construit 

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 

TURISM 



 

 

 
J40 / 15405 / 2008                     CUI: RO 24446613 

Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici,   Nr. 128 
Tel : 0756569732 / 0756569751  Fax: 031.4284861  

raumplandesignoffice@gmail.com  

www.raumplandesign.webs.com 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU  P.U.G ORAS IANCA PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
ORAS IANCA | JUDETUL BRAILA 

 

  81 

 
 

valororos în 
scopul dezvoltării 
culturale, 
economice şi 
sociale şi a 
creşterii 
atractivităţii 
localităţilor 

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 ; 

 
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    S O C I A L E   
  INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

EDUCAȚIE 

 

Asigurarea 
accesului egal şi 
sporit la servicii 
de educaţie 
pentru toţi 
locuitorii. 

M1/O1 Asigurarea spaţiilor de cazare pentru elevii interni  din învăţământul 
liceal în orașul Ianca 

EDUCAȚIE ȘI CUNOAȘTERE 
 

M1/O2 Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocational îndeosebi corelat 
cu specificul activităţilor din zonă, atât prin înfiinţarea de noi unităţi 
în comuna Cireşu, cât și diversificarea specializărilor în unităţile 
existente din zona periurbană a orașului Ianca în domenii cum sunt: 
tehnologiile ambientale de refacere a mediului, informatică, turism, 
textile, prelucrarea produselor alimentare, agricultură/ piscicultură; 

M1/O3 Imbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare din toate 
localităţile componente ale zonei periurbane a orașului Ianca prin: 
reparaţii curente, asigurarea condiţiilor igienice de bază, asigurarea 
echipării specifice a spaţiilor specializate – biblioteci, săli de sport, 
ateliere, grădină, locuri de joacă/sport s.a. – facilităţi pentru 
persoane cu nevoi speciale, spaţii de cazare pentru elevi; 

 
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    S O C I A L E   
  INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

SĂNĂTATE 

 

Asigurarea 
condiţiilor 
optime pentru 
îmbunătăţirea 
serviciilor de 
sănătate 

M1/O1 Infiinţarea de spitale în toate localităţile urbane pentru asigurarea 
necesarului de paturi de spital conform Legii 351/2001) – inclusiv în 
orașul Ianca 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ  

M1/O2 Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de 
bază în toate localităţile rurale – îndeosebi  Mircea Vodă, Cireşu 

M1/O3 Construirea centrelor sociale pentru bătrâni în zonele cu populaţie 
îmbătrânită –jumătatea vestică a judeţului 
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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 
teritoriului, prin 
valorificarea 
superioară şi 
eficientă 
a resurselor 
zonale în scopul 
atenuării 
dezechilibrelor de 
dezvoltare 
teritorială. 

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

COMPETITIVITATE 
ECONOMICA 

 

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 

 
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 
diversificat 

M1/O1 Promovarea/susţinerea activităţilor de legumicultură în comunele 
existente în zona periurbană a orașului Ianca( Traian, Movila Miresii) 
şi în alte zone pretabile. COMPETITIVITATE 

ECONOMICA 
 

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 (Traian, 
Cireşu) 
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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 industriale; 

 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 naţional 
(ex: Şantierul naval de la Brăila - SC Promex SA, SC 
Laminorul SA, SC Braiconf SA, Combinatul de 
celuloză şi hârtie); 

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 parcului industrial din mun. 
Brăila, susţinerea clusterelor (la Brăila, Chiscani, 
Ianca, Făurei). 
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O B I E C T I V E    -   ETAPA PRIORITARĂ 1  /  ORIZONT 2013 - 2020 
 
 
 
 

SCOPURI   OBIECTIVE  POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    T E R I T O R I A L E  
MOBILITATE O1 DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR TEHNICO-

EDILITARE PENTRU TOATE ZONELE FUNCȚIONALE ALE ORAȘULUI IANCA 

COOPERARE TERITORIALĂ 

 O2 MODERNIZAREA ȘI OPTIMIZAREA TRASEELOR DE TRANSPORT LOCALE 
CARE SE SUPRAPUN CU TRAFICUL DE TRANZIT PE DN2B 

SPAȚII PUBLICE 

 O3 REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT LOCAL, RUTIER-CF 
ÎN CADRUL ZONEI PERIURBANE IANCA ȘI ÎN CADRUL SISTEMULUI IANCA 
- FĂUREI 

EDUCAȚIE ȘI CUNOAȘTERE 

 O4 ASIGURAREA CELOR MAI BUNE OPȚIUNI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT 
AL DEȘEURILOR CORELAT CU ACTIVITĂȚILE DE RECICLARE ȘI 
DEPOZITARE FINALĂ 

INFRASTRUCTURI TEHNICO-
EDILITARE 

 O5 DEZVOLTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE 
COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR ÎN ZONA PERIURBANĂ A 
ORAȘULUI IANCA 

SERVICII PUBLICE 

  O B I E C T I V E    S O C I A L E TRAFIC ȘI MOBILITATE 

CALITATEA VIEȚII O6 DEFINIREA UNUI CADRU SOCIO-CULTURAL CARE ASIGURĂ O IMAGINE 
FAVORABILĂ ȘI DISTINCTIVĂ ÎN TERITORIU A ORAȘULUI IANCA 

COMPETITIVITATE 
ECONOMICA 
 

 O7 DEZVOLTARE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI INCLUZIVĂ SOCIAL TURISM 

 O8 OPRIREA PROCESULUI DE DEPOPULARE ȘI ATRAGEREA FAMILIILOR 
TINERE 

MEDIU ȘI GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 

 O9 CREAREA DE OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU ACCESUL LA EDUCAȚIE 
PENTRU TOȚI LOCUITORII ZONEI PERIURBANE 

PARTICIPAREA ACTORILOR 
LOCALI 

 O10 REMODELAREA CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE ÎN UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI GIMNAZIAL DIN ORAȘUL IANCA 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

MIXITATE O11 OBȚINEREA UNEI MIXITĂȚI FUNCȚIONALE ȘI SOCIALE OPTIME ÎN 
ORAȘUL IANCA PENTRU EVITAREA ENCLAVIZĂRII SOCIO-ECONOMICE 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ 

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

COMPETITIVITATE O12 TURISMUL DEZVOLTAT ÎN TOATE FORMELE SALE SPECIFICE – 
COMPONENTĂ IMPORTANTĂ ÎN RELANSAREA ECONIMICĂ A ORAȘULUI 
IANCA ȘI A ZONEI SALE PERIURBANE 

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE 
AFACERI 

IMAGINE 
URBANĂ 

O13 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN CADRUL ZONEI PERIURBANE A 
ORAȘULUI IANCA ȘI ÎN CADRUL SISTEMULUI IANCA - FĂUREI PENTRU 
PROMOVAREA TURISMULUI LOCAL 

 

 O14 CONVERSIA AEROPORTULUI IANCA ÎNTR-UN COMPLEX AEROPORTUAR  TERENURI URBANE 

TURISM 
DEZVOLTAT 

O15 REALIZAREA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII TURISTICE 
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII POTENȚIALULUI DAT DE RESURSELE DE APĂ 
ALE LACURILOR IANCA ȘI PLOPU 

FOND CONSTRUIT 

 O16 CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI PROMOVAREA ECONOMIEI 
BAZATE PE INOVAȚIE 

 

 O17 IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CU 
IMPLICAȚII LA NIVEL LOCAL 
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O B I E C T I V MODERNIZAREA ȘI OPTIMIZAREA TRASEELOR DE TRANSPORT LOCALE CARE SE SUPRAPUN CU TRAFICUL DE 
TRANZIT 

POLITICI 
SECTORIALE 

TRAFIC ȘI MOBILITATE 
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURILOR MAJORE LA NIVELUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI 
IANCA ȘI AL LOCALITĂȚILOR DIN ZONA PERIURBANĂ ȘI RACORDAREA ACESTORA LA SISTEMUL NAȚIONAL ÎN CONCORDANȚĂ 
CU PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII DURABILE 

 

P R O G R A M E  P R O I E C T E 
A P1 

Implementarea unui concept general pentru traficul din 
orașul Ianca  

STUDIU DE TRAFIC  

 P2 

 PROIECTAREA UNOR REZOLVĂRI PARTICULARE PENTRU PUNCTELE DE 
INTERSECȚIE DINTRE DRUMURILE EXISTENTE DE ACCES ÎN ORAȘ ȘI NOILE 
CIRCULAȚII PROPUSE DE LEGĂTURĂ ÎN TERITORIU 

 

MĂSURA  
DE DEZVOLTARE 
SPAȚIALĂ 

REVITALIZAREA TRANSPORTULUI PE CALEA FERATĂ  M1(cf) 
căi ferate 

 

P R O G R A M E  P R O I E C T E 
I P1 

Eficientizarea relației București – Brăila pe calea ferată  REABILITAREA GĂRII IANCA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII ACESTEIA 

 
 

O B I E C T I V TURISMUL DEZVOLTAT ÎN TOATE FORMELE SALE SPECIFICE – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ ÎN 
RELANSAREA ECONIMICĂ A ORAȘULUI IANCA 

POLITICI 
SECTORIALE 

TURISM 
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI TRADIȚIONAL, CULTURAL ȘI ISTORIC AL ORAȘULUI IANCA  
 
AMENAJAREA ZONELOR TURISTICE ȘI DE AGREMENT  
 
SPRIJINIREA ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI ȘI DEZVOLTARE A SPAȚIILOR VERZI 

 

P R O G R A M E  P R O I E C T E 
A P1 

Punerea în valoare si conservarea patrimoniului 
cultural traditional (obiective/trasee itinerante, situri 
arheologice) si natural 

ZONA DE AGREMENT LAC IANCA 

 P2 

 ZONA DE AGREMENT LAC PLOPU 
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TURISMUL DURABIL 
 

A C Ț I U N I 
 

scopuri economice 
creşterea veniturilor 

diversificarea şi integrarea activităţilor 
controlul, valorificarea şi zonificarea eficientă a  dezvoltării 

 
scopuri sociale 

ameliorarea sărăciei şi a inegalităţii distribuţiei veniturilor 
protecţia patrimoniului socio-cultural local 
participarea şi implicarea comunităţii locale 

 
scopuri ecologice 

protejarea ecosistemelor locale 
conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii 

 

Direcţiile de acţiune31 ce stau la baza formulării obiectivului specific al strategiei de dezvoltare pentru sectorul 
turism, sunt: 

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

 Crearea unor oferte turistice diversificate şi competitive pe piaţa externă şi internă; 

 Revitalizarea, consolidarea şi dezvoltarea unor forme de turism practicate în prezent 

 Introducerea şi promovarea unor noi forme de turism adecvate condiţiilor specific   existente 
pe teritoriul judeţului; 

 Dezvoltarea infrastructurii sportive şi de agrement, atât în Brăila, cât şi pe teritoriul judeţului. 

 Amenajarea, echiparea şi dezvoltarea zonelor de agrement şi a pădurilor de agrement în 
vederea dezvoltării ecoturismului şi turismului de weekend; 

 Modernizarea infrastructurii generale şi cu specific turistic pentru creşterea calităţii produsului 
turistic; 

 Crearea unor produse turistice specifice, originale, cu puternică amprentă locală, care să 
individualizeze oferta turistică brăileană ca marcă distinctă, de maxim impact; 

 Revitalizarea, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism şi a capacităţilor de 
cazare; 

 Accesarea fondurilor europene, naţionale (conform POS) şi locale pentru revitalizarea 
turismului brăilean. 

 
 
 

                                                         
31

 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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 Localităţile pentru care se propun măsuri de relansare şi valorificare corespunzătoare a diferitelor 
forme de turism sunt: 

1. Staţiunea Lacul Sărat, Însurăţei, Victoria, Mihai Bravu, Movila Miresii, Tătaru, Gradistea  - pentru 
turismul balnear 

2. Municipiul Brăila + Traian, Movila Miresii, Râmnicelu, Suteşti, Mircea Vodă, Măxineni şi Chiscani, 
pentru turismul cultural şi religios 

3. Mun. Brăila, Balta Mică a Brăilei, Stăncuţa, pentru turismul ştiinţific 

4. Lacul Esna, Lacul Ianca și Lacul Plopu - pentru turismul de agrement 

5. Vişani, Gropeni, Tufeşti, Stancuţa, Frecăţei, Măraşu, Râmnicelu, Racoviţa, Grădiştea, Roşiori, 

Ciocile, Ulmu -  pentru turismul rural sau agroturismul. 

 
 
 

O B I E C T I V IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CU IMPLICAȚII LA NIVEL LOCAL 

POLITICI 
SECTORIALE 

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ 
RECONSIDERAREA ȘI RECONVERSIA ZONELOR INDUSTRIALE DIN ORAȘUL IANCA PENTRU DIVERSIFICAREA BAZELOR 
ECONOMIEI LOCALE ȘI ADAPTAREA LA CERINȚELE EUROPENE ACTUALE ȘI VIITOARE 

 

MĂSURA  
DE DEZVOLTARE 
SPAȚIALĂ 

REGENERARE URBANĂ INTEGRATĂ - UTILIZAREA POTENȚIALULUI 
DE DEZVOLTARE A ANUMITOR ZONE DIN ORAȘ   
 

M1(de) 
dezvoltare economică 

 
Regenerarea urbană integrată - considerarea necesitatii reciclarii, la nivel urban, si/sau a planificarii urbane compacte, 
acolo unde este necesar, drept strategii de minimizare a consumului de teren, împiedicând astfel transformarea inutila a 
zonelor verzi si a celor naturale în teren urban, si în consecinta administrarea si limitarea expansiunii urbane. 
Declarația de la Toledo privind dezvoltarea urbană – iunie 2010 / Strategia Europa 2020 

 
 

P R O G R A M E  P R O I E C T E 
A P1 

Identificarea zonelor de dezvoltare  în care sa se 
localizeze proiectele majore de interes comun in Zona 
Periurbană a Orașului Ianca 

PARC INDUSTRIAL  

 P2 

 PLATFORMA LOGISTICA (PL)  

B P1 

Necesitatea îmbunătățirii performanțelor economice 
ale Orașului Ianca și ale sistemului Ianca - Făurei 

PROIECT PILOT PENTRU DEZVOLTAREA PARCULUI TEHNOLOGIC IANCA  
(RECONVERSIE ȘI REVITALIZARE) 

 
 
ZONĂ DE DEZVOLTARE =  perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone 
metropolitane în care se propun unele facilităţi de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin 
atragerea de investiţii de capital străin sau autohton. 
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4.4. Planul de acțiune 

 

 Planul de Actiune cuprins în schema-cadrul de dezvoltare spațială a zonei periurbane a orașului Ianca 
contine proiecte multisectoriale a caror implementare va fi organizata pe perioada 2012-2030. Proiectele sunt 
formulate în baza politicilor si programelor județene și raspund problematicii precizate în cadrul părții de audit 
a prezentului document (capitolul 2).  

 Pentru perioada 2011-2013 proiectele trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: 

1. Proiectul raspunde unei probleme clar identificate și a cărei rezolvare conduce la 
îmbunatatirea situatiei existente si la obtinerea unui avantaj competitiv pentru orașul Ianca și 
zona sa periurbană; 

2. Rezultatele proiectelor conduc la atingerea obiectivelor strategice prezentate mai sus; 

3. Proiectul se afla într-o faza avansata din punct de vedere al studiilor tehnico-economice si al 
aspectelor juridice privind terenul (proprietate, exproprieri); 

4. Proiectul a fost acceptat de municipalitate; 

5. Prin analiza cost beneficiu, proiectul are indicatori de performanta financiari si economici; 

6. Lucrarile proiectului sunt gata pâna în anul 2013 / 2020 / 2030. 

 Din punct de vedere sectorial (teritoriu, mediu, economie, social) aceste  proiecte sunt fundamentate 
în contextul problematicii specifice orașului Ianca si programelor prioritare, contribuind la obtinerea 
urmatoarelor rezultate:  

1. Proiecte în infrastructura rutiera si transport: Infrastructura rutiera. Mobilitatea în teritoriu, catre 
obiectivele administrative, sociale si economice reprezinta prioritatea numarul 1 mentionata și în 
strategia județeană și privește dezvoltarea viitoare a orașului Ianca.  Lipsa unei infrastructuri rutiere si 
de transport public adecvate poate conduce la o reducere a gradului de investitii, reducere masurata 
prin locuri de munca mai putine si prin venituri mai scazute la bugetul local, venituri constituite în 
principal din taxe de autorizare si prin impozit pe proprietate si pe cifra de afaceri.   

a. Rezultatul acestor proiecte poate fi masurat prin numarul de noi activitati  economice atrase 
pe teritoriul orașului Ianca, reducerea timpului de navetă a foței de muncă din zona 
periurbană si reducerea factorilor de poluare din trafic, reducerea riscului de accidente si, nu 
cel din urma, accesul locuitorilor din unitatile administrative teritoriale din zona periurbană  
către autoritati publice locale sau nationale si catre unitatile de servicii publice amplasate în 
orașul Ianca (ex. sănătate, educație, agreement, asistență socială).  

2. Proiecte în dezvoltarea durabila a mediului de afaceri: Proiectele  propuse reconfigurează și întaresc 
profilul tehnologic al orașului Ianca, asigurând dezvoltarea parteneriatului între sectorul public si 
sectorul privat în cercetare si în implementarea de noi investitii în domeniul surselor de energii 
alternative. Rezultatele proiectelor conduc catre amplificarea initiativelor locale existente în 
implementarea politicilor de mediu (”energia verde”), la înlaturarea factorilor de risc privind poluarea 
apei subterane, precum si la refunctionalizarea terenurilor poluate cu activitati sociale sau economice.  

3. Proiecte în reabilitarea infrastructurii sociale: Numarul de proiecte  propuse sunt directionate catre 
cresterea coeziunii sociale, oferind grupurilor cu dizabilitati fizice posibilitatea de a fi în contact cu 
administratia publica si cu institutiile publice ce ofera servicii si utilitati, dar si acces la conditii decente 
de locuire, supraveghere si servicii de sanatate pentru unele grupuri sociale. Rezultatele acestor 
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proiecte conduc catre satisfactia cetatenilor, cresterea respectului fata de grupurile sociale 
dezavantajate fizic sau economic, grupuri care fac parte integranta din comunitatea oltenițeană. Din 
punct de vedere economic, aceste servicii genereaza locuri de munca calificate în managementul 
cladirilor, managementul serviciilor si serviciile specifice fiecarui tip de investitie.  

 

4.5. Monitorizare și evaluare impact  

 

 Dacã implementarea proiectelor înseamnã organizarea și conducerea acestora în sensul atingerii 
obiectivelor pentru care au fost propuse, monitorizarea reprezintã un sistem de colectare și raportare a 
informațiilor asupra desfãșurãrii proiectelor , în vederea îmbunãtãțirii eficienței și  reorientãrii acțiunilor , în 
cazul în care acestea nu conduc la rezultatele estimate. 

 Monitorizarea este un instrument de management și o etapã a oricãrei strategii de dezvoltare 
spațiale, care evalueazã o serie de aspecte aflate în plinã desfãșurare, cum ar fi: activitãți, rezultate parțiale, 
buget, performanțe ale organizației ce asigurã implementarea, riscurile identificate inițial. Existența unor 
activitãți bine formulate, a indicatorilor de performanțã aferenți acestora și a unui buget propriu fiecãrei 
activitãți constituie factori de succes în procesul de monitorizare. 

 Evaluarea este un instrument  care apreciazã dacã obiectivul a fost atins, în cadrul de timp sau de 
buget alocat, și se realizeazã în douã etape - la jumãtatea și la sfârșitul proiectului. Graficul de monitorizare 
propus pentru proiectele descrise în capitolul anterior vine de asemeni în sprijinul evaluãrii acestora. 

 Evaluarea impactului apreciazã mãsura în care proiectul contribuie la țelul inițial și afecteazã mediul. 
In cazul specific proiectelor din zona periurbană a orașului Ianca, impactul va fi mãsurat în raport cu efectul de 
multiplicare al acestora, în raport cu noile oportunitãți de investiții pe care fiecare proiect le genereazã la 
rândul sãu, sau în raport cu efectele pe care le genereazã asupra locuirii sau activitãților economice în zonã. 

 Impactul poate fi analizat înaintea începerii proiectului - impact potențial - și poate, în acest sens, sã 
devinã un criteriu de decizie asupra oportunitãții unui proiect, sau la o anumitã  perioadã dupã încheierea 
proiectului, constituind un punct de vedere obiectiv în cazul deciziilor de investiție viitoare 

 
Intocmit, 

urb. Mihai-Alexandru MOȚCANU-DUMITRESCU 
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LEGE nr.351 din 6 iulie 2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 

ANEXA Nr. II 

LOCALITĂŢI URBANE 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori minimali Municipiu Oraş 

1.1. Număr de locuitori 25.000 5.000 

1.2. Populaţia ocupată în activităţi neagricole 

(% din totalul populaţiei ocupate) 

85 75 

1.3. Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă 

(% din totalul locuinţelor) 

80 70 

1.4. Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă 

(% din totalul locuinţelor) 

75 55 

1.5. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 7 

1.6. Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori 2,3 1,8 

1.7. Unităţi de învăţământ postliceal liceal sau altă formă 

de învăţământ  

secundar 

1.8. Dotări culturale şi sportive săli de spectacol, eventual 

teatre, instituţii muzicale, 

biblioteci publice, stadion, 

săli 

de sport 

săli de spectacol, 

biblioteci publice, 

spaţii 

pentru activităţi 

sportive 

1.9. Locuri în hoteluri 100 50 

1.10. Străzi modernizate 

(% din lungimea totală a străzilor) 

60 50 

1.11. Străzi cu reţele de distribuţie a apei 

(% din lungimea totală a străzilor) 

70 60 

1.12. Străzi cu conducte de canalizare 

(% din lungimea totală a străzilor) 

60 50 

1.13. Epurarea apelor uzate staţie de epurare cu 

treaptă 

mecanică şi biologică  

staţie de epurare cu 

treaptă mecanică 

1.14. Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru 

stingerea incendiilor (% din lungimea totală 

a străzilor) 

70 60 

1.15. Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - 

m2/locuitor 

15 10 

1.16. Depozit controlat de deşeuri, cu acces asigurat parc public grădină publică 
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 Articolul 160 din tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER)  este destinat sa redreseze principalele dezechilibre regionale 
din Comunitate. Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferentei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni si la recuperarea decalajului de catre 
regiunile cele mai putin favorizate, inclusive zonele rurale si urbane, zonele industriale în declin, precum si regiunile afectate de un handicap geografic 
sau natural, precum regiunile insulare si zonele muntoase, zonele cu densitate mica a populatiei si regiunile de frontier. 
Este oportun ca FEDER sa furnizeze asistenta în cadrul unei strategii generale cu privire  la politica de coeziune care sa garanteze o concentrare mai 
mare a interventiei asupra prioritatilor Comunitatii. 


