2.2. Obiective și măsuri
Obiectiv general:
Îmbunătățirea calității vieții populației prin valorificarea superioară a resurselor existente

Obiective strategice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre localităţile judeţului Brăila
Creșterea competitivităţii mediului economic
Dezvoltarea sectorului agricol și agro-industrial
Valorificarea poziţionării geo-strategice și dezvoltarea sectorului logistic și comercial
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice (educaţie, sănătate, servicii sociale)
Conservarea și valorificarea durabilă a mediului natural și antropic
Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale din judeţ

Analiza situaţiei existente
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Plan de măsuri şi acțiuni
D1. Dezvoltarea capitalului uman
Măsura 1.1. Îmbunătățirea educației populației
Acțiuni:
• Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
• Utilizarea TIC în procesul de educaţie
• Dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale
Măsura 1.2. Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate
Acțiuni:
• Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate din judeţul Brăila;
• Dotarea cu echipament medical specializat a unităţilor medicale;
• Înfiinţarea centrelor de permanenţă și a centrelor medico-sociale;
• Construirea de locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale tinere care deservesc spitalele din judeţ;
Măsura 1.3. Dezvoltarea serviciilor sociale primare și specializate
Acțiuni:
• Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din judeţul Brăila;
• Dezvoltarea profesională a resurselor umane specializate implicate în sistemele de protecţie socială din judeţ;
• Sprijinirea sectorului non-guvernamental implicat în rezolvarea problemelor de ordin social;
• Dezvoltarea serviciilor medico-sociale specializate pentru persoane în vârstă;
• Dezvoltarea economiei sociale;
Măsura 1.4. Încurajarea implicării sociale
Acțiuni:
• Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educaţiei în dezvoltarea durabilă a comunităţii și în
dezvoltarea individuală;
• Campanii de informare și conștientizare pentru promovarea prevenţiei medicale;
• Campanii de informare și conștientizare în scopul prevenirii dezvoltării problemelor din domeniul social;
• Campanii de educare cu privire la accesarea judicioasă a serviciilor medicale publice;
• Campanii de informare pentru încurajarea voluntariatului în domeniul medico-social
• Campanii de promovare a parteneriatului civic pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Brăila
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D2. Abordarea integrată a dezvoltării agriculturii
Măsura 2.1. Sprijinirea structurilor asociative din domeniul agricol
Acțiuni:
• Încurajarea dezvoltării asociaţiilor din domeniul agricol (asociaţii, cooperative, grupuri de producători);
• Susţinerea iniţiativelor de tip LEADER (Grupuri de Acţiune Locală, Grupuri de Acţiune Locală pentru Pescuit);
Măsura 2.2. Dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii de sprijin pentru dezvoltarea agriculturii
Acțiuni:
• Dezvoltarea unui parc agro-industrial;
• Dezvoltarea capacităţilor de depozitare și transport a produselor agricole;
• Campanii de promovare a produselor locale;
Măsura 2.3. Îmbunătățirea capacității fermierilor locali de a dezvolta afaceri în domeniul agricol
• Campanii de informare și conștientizare a fermierilor și a potenţialilor fermieri cu privire la oportunităţile
sectorului agricol;
• Campanii de informare și conștientizare cu privire la posibilităţile de dezvoltare la nivel local;
• Campanii de informare și conștientizare cu privire la valorificarea pe plan local a produselor agricole în scopul
creșterii valorii adăugate a produselor agricole locale;
Măsura 2.4. Dezvoltarea activităților de CDI în domeniul agricol
Acțiuni:
• Dezvoltarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila;
• Dezvoltarea colaborării dintre producătorii agricoli locali și mediul academic și de cercetare;
• Promovarea măsurilor inovative și a exemplelor de succes în agricultură;

D3. Dezvoltarea relaţiilor teritoriale ale judeţului Brăila
Măsura 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport
Acțiuni:
• Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere interne a judeţului Brăila;
• Dezvoltarea relaţiei rutiere Brăila-Galaţi;
• Dezvoltarea relaţiei rutiere Brăila-Dobrogea;
• Dezvoltarea infrastructurii portuare din judeţul Brăila;
Analiza situaţiei existente
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•
•

Dezvoltarea infrastructurii pentru transport intermodal;
Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian;

Măsura 3.2. Dezvoltarea Sistemului urban Brăila-Galați
Acțiuni:
• Promovarea avantajelor constituirii polului de dezvoltare Brăila-Galaţi;
• Oficializarea și afirmarea politică și administrativă a sistemului urban Brăila-Galaţi ca pol de dezvoltare
naţional;
• Dezvoltarea Zonei Metropolitane Brăila-Galaţi;
• Stabilirea unor proiecte strategice comune;
Măsura 3.3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor tehnico-edilitare
• Extinderea reţelelor de apă și canalizare;
• Construirea staţiilor de epurare;
• Construirea infrastructurii pentru management ul deșeurilor;
•
Îmbunătăţirea capacităţii personalului serviciilor publice de a furniza servicii de calitate;

D4. Dezvoltarea identităţii culturale și turistice a judeţului Brăila
Măsura 4.1. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și antropic al județului
Acțiuni:
• Dezvoltarea infrastructurii balneare din staţiunea Lacu Sărat;
• Acreditarea staţiunii Lacu Sărat ca staţiune de interes naţional;
• Conservarea mediului natural al judeţului Brăila;
• Amenajarea pentru practicarea turismului a Parcului Natural Insula Mică a Brăilei;
• Reabilitarea patrimoniului construit al judeţului Brăila;
• Amplasarea de indicatoare turistice către principalele obiective turistice din judeţ;
Măsura 4.3. Dezvoltarea activităților culturale din județul Brăila
• Dezvoltarea infrastructurii culturale din judeţul Brăila;
• Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale identităţii culturale a judeţului Brăila;
• Stabilirea și promovarea unui program anual de activităţi culturale;
• Dezvoltarea activităţilor culturale în mediul rural, cu valenţe tradiţionale și ocupaţionale;
• Participarea activă în competiţia pentru desemnarea ”Capitalei Culturale Europene 2021”
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Măsura 4.3. Promovarea județului Brăila ca destinație turistică Dunăreană – atracții culturale, naturale și
balneare
Acțiuni:
• Identificarea și definirea produselor turistice ale judeţului Brăila;
• Înfiinţarea unui Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică;
• Campanii multianuale de promovare a destinaţiei turistice Brăila;

D5. Dezvoltarea industriei locale
Măsura 5.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin al afacerilor
Acțiuni:
• Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru start-up-uri;
• Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri;
• Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic;
• Dezvoltarea infrastructurii parcurilor industriale;
Măsura 5.2. Încurajarea colaborării dintre mediul public, privat și academic pentru dezvoltarea industriei locale
Acțiuni:
• Susţinerea dezvoltării clusterelor și a altor forme de asociere (cu prioritate în domeniul agro-alimentar,
industrie ușoară, turism, industria navală);
• Dezvoltarea parteneriatului public-privat;
Măsura 5.3. Atragerea investițiilor în județul Brăila
Acțiuni:
• Inventarierea patrimoniului și a oportunităţilor de investiţii (public și privat) din judeţul Brăila;
• Elaborarea unei strategii și a unui plan multianual de atragere a investitorilor în judeţul Brăila;
• Promovarea posibilităţilor de investiţii în judeţul Brăila;
• Înscrierea și participarea comunităţilor locale din judeţul Brăila în structuri asociative europene și
internaţionale;

Analiza situaţiei existente
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D6. Dezvoltarea capacității administrative a administrațiilor publice locale din județul Brăila
Măsura 1.1. Dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului administrațiilor publice locale din județul
Brăila pentru furnizarea unor servicii de calitate
Acțiuni:
• Evaluarea necesarului de pregătire la nivelul administraţiilor publice locale;
• Cursuri de perfecţionare și pregătire în domenii de interes;
Măsura 6.2. Dezvoltarea capacitățili administrațiilor publice locale de a atrage finanțări nerambursabile pentru
proiectele locale de interes
• Cursuri pentru dezvoltarea, depunerea spre finanţare, implementarea și monitorizarea proiectelor din fonduri
europene;
• Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea portofoliilor proprii de proiecte prioritare
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Legături cross-sectoriale
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D1. Dezvoltarea capitalului uman
Măsura 1.1. Îmbunătățirea educației populației
Măsura 1.2. Creșterea accesibilității și calității serviciilor de
sănătate
Măsura 1.3. Dezvoltarea serviciilor sociale primare și specializate
Măsura 1.4. Încurajarea implicării sociale

D4. Dezvoltarea identităţii culturale și turistice a
judeţului Brăila
Măsura 4.1. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
natural și antropic al județului
Măsura 4.2. Dezvoltarea activităților culturale din județul Brăila
Măsura 4.3. Promovarea județului Brăila ca destinație turistică
Dunăreană – atracții culturale, naturale și balneare

D2. Abordarea integrată a dezvoltării agriculturii
Măsura 2.1. Sprijinirea structurilor asociative din domeniul agricol
Măsura 2.2. Dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii de sprijin
pentru dezvoltarea agriculturii
Măsura 2.3. Îmbunătățirea capacității fermierilor locali de a
dezvolta afaceri în domeniul agricol
Măsura 2.4. Dezvoltarea activităților de CDI în domeniul agricol

D3. Dezvoltarea relaţiilor teritoriale ale judeţului Brăila
Măsura 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport
Măsura 3.2. Dezvoltarea Sistemului urban Brăila-Galați
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D5. Dezvoltarea industriei locale
Măsura 5.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin al afacerilor
Măsura 5.2. Încurajarea colaborării dintre mediul public, privat și
academic pentru dezvoltarea industriei locale
Măsura5.3. Atragerea investițiilor în județul Brăila

D6. Dezvoltarea capacităţii administrative
administraţiilor publice locale din judeţul Brăila

a

Măsura 1.1. Dezvoltarea capacităților profesionale ale
personalului administrațiilor publice locale din județul Brăila
pentru furnizarea unor servicii de calitate
Măsura 6.2. Dezvoltarea capacitățili administrațiilor publice
locale de a atrage finanțări nerambursabile pentru proiectele
locale de interes
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