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1.1. Scurtă prezentare a judeţului
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Scurt istoric
Existenţa celor mai vechi așezări pe teritoriul judeţului
Brăila este demonstrată de dovezile găsite din
perioada neolitică (anul 4.000 î.e.n.) pe teritoriul
actualului municipiu, dar primele atestări documentare
datează de la 20 ianuarie 1368 când, Domnitorul Țării
Românești de la acea vreme, Vladislav Vlaicu, a folosit,
într-un Privilegiu acordat negustorilor brașoveni,
numele Brăilei.
Așezat pe cursul Dunării, orașul Brăila a fost mereu în
atenţia marilor puteri. Timp de trei secole ( sec. XVIXIX) a aparţinut Imperiului Otoman, reîntorcându-se la
Patria-Mamă din 1828.
Din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în
primele decenii ale secolului trecut, orașul s-a bucurat
de o perioadă de înflorire economică, având un aer
occidental; portul reprezentă o importantă sursă a
dezvoltării.
Nivelul ridicat de dezvoltare al acestui teritoriu a făcut
ca aici să se înregistreze multe dintre premierele la
nivel naţional:
În 1858 devine primul oraș din România care
dispune de iluminat public cu lămpi de petrol;
Între 1883-1892, celebrul Anghel Saligny a
folosit pentru prima data betonul armat la
construcţia de cheiuri și dane pentru port;
1895 este anul în care vede luciul apei nava
Orient, prima navă românească cu aburi
destinată transportului de persoane;
La 13 ani după ce Thomas Edison inventa becul,
la Brăila este pusă în funcţiune prima uzină
electrică;
Primul tramvai electric a circulat pe străzile
Brăilei din 1901;
În 1906 este deschisă prima fabrică de celuloză;
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În 1912 este dat în funcţiune cel mai mare castel
3
de apă din ţară, având o capacitate de 1.200 m .

Așezare geografică
Brăila este un judeţ din Regiunea de Sud-Est a
României, situat într-o zonă în care se desfășoară
Câmpia Română, fiind străbătut de la sud la nord de
0
fluviul Dunărea. Judeţul se situează la 45 16’17’’
0
latitudine nordică și 27 58’33’’ longitudine estică.
Limita de nord a judeţului este stabilită de râul Siret,
care se varsă în Dunăre în punctul în care fluviul
părăseşte judeţul.
La Vest, judeţul Brăila este învecinat cu judeţul Buzău,
la Nord-Vest cu judeţul Vrancea, la Nord cu judeţul
Galaţi, la Est cu judeţul Tulcea, în partea de Sud-Est
are ca vecin judeţul Constanţa, iar la Sud, judeţul
Ialomiţa.

Suprafaţă
Suprafața totală a judeţului era, în anul 2012, de
2
2
4.765,8 km , din care doar 57,1 km (1,2%) aparţinea
domeniului intravilan.
Suprafaţa judeţului Brăila reprezintă 13,3% din
suprafaţa totală a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și 2%
din suprafaţa totală a României.

Organizarea administrativă
Judeţul Brăila are următoarea
administrativ-teritorială:

componență
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Un municipiu, care este, în același timp, și
reședinţă de judeţ – Brăila (207.809 locuitori în
2012);
3 orașe: Ianca (11.022 locuitori), Însurăţei (6.978
locuitori) și Făurei (3.965 locuitori):
40 comune;
140 sate.

Relieful

Lunca Dunării este situată de-a lungul fluviului, în
partea de est a judeţului, având o lăţime cuprinsă între
7 și chiar 40 km. În componenţa ei intră și Balta Brăilei,
denumită și Insula Mare a Brăilei, fiind situată între
două braţe ale Dunării (Vălciu și Măcin); se întinde pe o
distanţă de 70 km. Între Dunărea navigabilă și Braţul
Vâlciu se găsește un areal protejat – Insula Mică a
Brăilei.

Judeţul Brăila este situat în partea estică a Câmpiei
Române, având un relief alcătuit din spaţii netede ce
sunt brăzdate de largi confluenţe ale râurilor.
Principalele elemente de relief ale judeţului Brăila
sunt: Câmpia Râmnicului, Câmpia Brăilei și Câmpia
Călmăţuiului, Balta Brăilei, Lunca Buzăului, Lunca
Călmăţuiului și Lunca Siretului.
Câmpia Râmnicului se întinde în partea de nord-vest a
judeţului, o parte din aceasta aflându-se și pe teritoriul
judeţului Buzău. Este o câmpie joasă, cu altitudini de
până la 25 m, de tip piemontan.
Câmpia Călmățuiului, numită și Bărăganul Central,
este situată în sudul judeţului, fiind delimitată în nord
de râul de la care și-a împrumutat numele, iar în sud de
Ialomiţa. În zonă sunt prezente nisipurile eoliene,
dispuse sub formă de dune fixate, dar permit, în același
timp, practicarea agriculturii.
Câmpia Brăilei, denumită și Bărăganul de Nord
datorită poziţiei în care se află, are un relief uniform,
alcătuit din câmpuri netede și întinse. Este împărţită în
două părţi aproximativ egale de Valea Ianca ce se
întinde de la sud la nord pe o distanţă de 30-40 km;
datorită apei care stagnează în ea, are, mai degrabă,
aspectul unui lac. Cele două câmpii care o compun
sunt: Câmpia Ianca, în vest și Câmpia Viziru în est.
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Lunca Buzăului se desfășoară pe cursul râului Buzău,
în nord-vestul judeţului și are lăţimi cuprinse între 2 și 5
km. Desparte, în același timp, Câmpia Râmnicului de
Câmpia Brăilei. Buzăul și Călmăţuiul au aceeași luncă
joasă în dreptul localităţii Făurei, unde se unesc în
timpul perioadelor de inundaţii prin cursurile ce se
găsesc între ele.
Lunca Călmățuiului se află în sudul judeţului, având o
capacitate de transport și aluvionare puternică. Are
lăţimi cuprinse între 2 și 7 km, iar pentru agricultură se
folosește, în principal, malul fășia nordică.
Lunca Siretului se desfășoară în partea de nord a
judeţului, având cea mai mare lăţime (25-30 km) între
confluenţa sa cu râul Buzău. O mare parte din
suprafaţă este folosită în agricultură.

Soluri
În judeţul Brăila se regășește o varietate de soluri, ce se
deosebesc prin proprietăţile acestora, productivitate şi
măsuri pentru menţinerea şi creşterea fertilităţii. 7075% din suprafaţa judeţului este ocupată de
cernoziomuri, un tip de sol care oferă cea mai mare
fertilitate naturală din ţară. Se găsește în Câmpia
Brăilei și în partea centrală a Câmpiei Călmăţuiului. În
lunca Dunării, a Siretului și a Buzăului sunt răspândite
aluviosolurile, caracterizate printr-un stadiu incipient
de solidificare. Alte tipuri de soluri răspândite în
judeţul Brăila sunt: gleiosolurile și salsodiosolurile.

Hidrologia
Judeţul Brăila se bucură deopotrivă de prezenţa
râurilor, a lacurilor, dar și a apelor subterane.
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Apele curgătoare reprezintă principalele resurse de
apă ale judeţului. Arterele hidrografice sunt: fluviul
Dunărea și râurile Siret, Buzău și Călmăţui.
Dunărea este fluviul care izvorăște din Munţii Pădurea
Neagră (Germania), și după ce străbate 10 state și 4
capitale, ajunge și pe teritoriul judeţului Brăila, unde
formează graniţa de est acestuia prin braţul Măcin. În
cadrul judeţului este reprezentată de Dunărea propriuzisă și de braţele principale Măcin (Dunărea Veche) și
Cremenea și de cele secundare, Vâlciu, Pasca, Calia,
Arapu și Mănușoaia. Braţul Măcin are o lungime de 96
km și o lăţime medie de 250 m, în timp ce Braţul
Cremenea are o lungime de 70 km și o lăţime medie de
500 m. În Hârșova, debitul maxim la asigurarea de 1%
3
a fost estimat la 15.080 m /s, iar la Brăila la 14.620
3
m /s. Debitul minim este atins în timpul perioadelor de
3
toamnă, dar mai ales al celor de iarnă (1.000 m /s la
Brăila). Apele Dunării sunt utilizate în agricultură,
irigaţii, piscicultură și în alimentarea cu apă a
populaţiei.
Siretul formează graniţa de nord cu judeţul Galaţi pe o
distanţă de 47,4 km, după care se varsă în Dunăre. În
dreptul localităţii Voinești, apele Buzăului se varsă în
Siret.
Buzăul este afluent al Siretului, străbătând judeţul
Brăila pe o lungime de 141 km, din dreptul localităţii
Făurei. Apele sale sunt folosite într-o proporţie redusă
în irigaţii.
Călmățuiul își desfășoară aproape jumătate din
lungimea sa pe teritoriul brăilean (70 km dintr-un total
de 145 km), străbătându-l de la vest la sud, după care
se varsă în Dunăre. Din cauza gradului ridicat de
mineralizare al apelor sale și al prezenţei sulfatului
sodic, este puţin folosit în irigaţii.
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Lacurile existente în judeţul Brăila sunt lacuri de crov,
grupate în două zone: în Câmpia Brăilei (lacurile Ianca,
Plopu, Iazu-Movila Miresii, Secu-Movila Miresii, Esna și
valea Esnei și Lutu Alb) și în Câmpia Călmăţuiului
(lacurile Colţea, Chichineţu, Plașcu, Unturos și Tătaru).
În Câmpia Brăilei se găsesc limanele fluviatile (lacurile
Jirlău, Căineni și Ciulniţa), iar lacurile de meandru și de
braţ părăsit se găsesc mai ales în lunca Dunării (Balta
Brăilei – Dunărea Veche și Japșa plopilor) pe terasa
Călmăţuiului (Lacul Sărat – Batogu) și pe terasa
Dunării (Lacu Sărat – Brăila).
Pe lunca Siretului se găsește lacul de luncă – Măxineni,
iar în lunca Călmăţuiului, lacurile Traian, Bătrâna și
Jugureanu.
Apele subterane din judeţul Brăila se împart în ape
freatice (care nu constituie o sursă importantă de apă)
și ape de adâncime.

Clima
Datorită poziţiei pe glob, în partea sud-estică a
României, judeţul Brăila are un climat temperatcontinental specific Europei răsăritene. Caracteristice
acestui teritoriu sunt verile sunt călduroase și uscate,
precipitaţiile reduse, dar care pot avea caracter
torenţial și pot fi repartizate inegal. În același timp
iernile sunt friguroase, cu cantităţi reduse de
precipitaţii, fiind influenţate de anticiclonul siberian.
0

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 10,3 C
0
și 10,5 C, luna cea mai călduroasă fiind iulie.
Pământul este acoperit de zăpadă în medie, 40 de zile
la câmpie și 30 de zile în Balta Brăilei, iar stratul de
zăpadă are o grosime de cel mult 10 cm. Vântul bate
mai ales dinspre nord, având o viteză medie de 3,1 m/s.
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Aici sunt prezente fenomene de aridizare (uscăciune și
secetă) și fenomene extreme (viscol, secetă).

Flora
Vegetaţia specifică judeţului Brăila este de stepă, în
câmpii și de luncă, în luncile fluviului și ale râurilor.
Specifice stepei sunt pajiștile din graminee, tufișurile
de porumbar, migdal sau vișin pitic și măceș, vegetaţia
halofilă (sărăcică, brâncă) sau cea psamofilă (salcia de
nisip, romaniţa de câmp, laptele cucului).
Dispunând de umiditatea din sol, vegetaţia de luncă
este mult mai bogată, fiind alcătuită din păduri de
sălcii, răchite sau plopi, plante acvatice (nuferi albi și
galbeni, stuf, papură, ciulini, iarba broaștei etc.) și
plante ierboase (stânjenel de baltă, dentiţă, rogoz
etc.).

Fauna
Pe câmpuri se găsesc numeroase rozătoare (șoarecele
de câmp și cel de stepă, șobolanul de câmp, iepurele
de câmp, hârciogul, orbetele), reptile (șopârla de stepă
și cea de câmp) și păsări (prepeliţa, potârnichea,
coţofana, presura, ciocârlia de câmp, ciocârlanul).
La fel ca și în cazul florei, fauna este mult mai bogată în
zonele de luncă. Aici, în pădurile de plop întâlnim
animale sălbatice (mistreţi, lupi, vulpi și iepuri), iar pe
malurile râurilor – vidra și nurca. Ca păsări, întâlnim
raţe și gâște sălbatice sau numeroase specii de stârci
(stârcul roșu, cenușiu, galben, de noapte sau stârcul
lopătar). Printre speciile de păsări acvatice se găsesc:
nagâţul, găinușa de baltă, piţigoiul de stuf, sitarul de
mal, ţigănușul, corcodelul, lișiţa etc.
În zăvoaie adăpostesc specii precum mierla,
privighetoarea, cucul, boicușul, dumbrăveanca etc.
Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2014-2020

Ihtiofauna este caracteristică acestei zone cu o
importantă suprafaţă reprezentată de ape; aici se
găsesc specii de pești care vin din mare pe Dunăre
pentru a se reproduce (păstruga, morunul, scrumbia,
nisetrul), specii ce stau doar în apele curgătoare
(mreana, cleanul, morunașul, fusarul), specii care
migrează primăvara în lacuri, iar toamna se întorc în
Dunăre (somnul, văduviţa, crap, plătica, babușca,
șalăul, avatul, știuca, obleţul, boarca, ghiborţul).
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Ariile protejate din judeţul Brăila sunt:
Parcul natural - Balta Mică a Brăilei;
Rezervaţia naturală – Lacul Jirlău;
Rezervaţia naturală – Pădurea Camniţa;
Rezervaţia forestieră – Pădurea Viișoara;
Monumentul natural – Popina Blasova;
- Aria naturală – Lacul Tătaru.
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