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2.7. Coerenţa cu politicile naţionale și comunitare 

Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila, perioada 2014-2020 asigură, prin obiectivele, măsurile şi acţiunile 

propuse, corespondenţa cu politicile comunitare şi naţionale. 

Obiectiv  Politici existente 

1. Reducerea disparităţilor de 

dezvoltare dintre localităţile 

judeţului Brăila 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2030. Obiectiv naţional: 

Situarea sistemului de învaţamânt si formare profesionala din 

România la nivelul performanţelor superioare din UE; 

apropierea semnificativa de nivelul mediu al UE în privinţa 

serviciilor educaţionale oferite în mediul rural si pentru 

persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu 

dizabilitaţi. 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv specific 3: 

Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi 

atenuarea disparităţiloreconomice şi sociale intra şi 

interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor 
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Obiectiv  Politici existente 

şiproductivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi 

procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru 

localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor 

existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate 

întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu 

valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de 

ocupare a forţei de muncă. 
2. Creșterea competitivităţii mediului 

economic 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Decuplarea cresterii economice de degradarea mediului prin 

inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de 

valoare adaugata si apropierea de indicii medii de performanţa 

ai UE privind sustenabilitatea consumului si producţiei. 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv general: 

Încadrarea cercetarii românesti în fluxul principal al evoluţiilor 

stiinţifice si tehnologice din UE; generalizarea activitaţilor 

inovative; apari_ia unor centre de excelenţa cu impact 

internaţional. 

 

EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o creștere 

inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii propune trei 

priorităţi: 

- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaștere și inovare; 

- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice 

și mai competitive; 

- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii 

cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să 

asigure coeziunea socială și teritorială. 
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Obiectiv  Politici existente 

3. Dezvoltarea sectorului agricol și 

agro-industrial 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv 

specific 8: Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și 

diversificarea activităţilor rurale cu activităţi 

complementare agriculturii și pisciculturii, pentru 

creșterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea 

infrastructurii și îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia și populaţia rurală. 

4. Valorificarea poziţionării geo-

strategice și dezvoltarea sectorului 

logistic și comercial 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv 

specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi 

conectivităţii în regiune, prin crearea unui sistem 

multimodal de transporturi bazat pe principiile 

durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure 

legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, 

valorificând poziţia geo-strategică deosebită a regiunii, 

cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni 

la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea 

maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi 

informaţiilor, asigurând un standard european al 

infrastructurilor. 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv 

specific 10: Intensificarea cooperării transfrontaliere 

terestre și maritime, prin valorificarea durabilă a 

potenţialului uman, material și a resurselor de mediu 

existente în zonele de graniţă. 

5. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și 

tehnico-edilitare 

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării -  Obiectiv A. 

Interconectarea regiunii Dunării, Prioritate 1. 

Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii  pe căi 

navigabile interioare; (Austria şi România). 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. 
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Obiectiv  Politici existente 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al 

UE în privinţa eficienţei economice, sociale si de mediu 

a transporturilor si realizarea unor progrese 

substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-

2013 şi 2020, 2030. Obiectiv general - dezvoltarea 

echilibrată a sistemului naţional de transport care să 

asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne 

şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv 

specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi 

conectivităţii în regiune, prin crearea unui sistem 

multimodal de transporturi bazat pe principiile 

durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure 

legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, 

valorificând poziţia geo-strategică deosebită a regiunii, 

cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni 

la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea 

maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi 

informaţiilor, asigurând un standard european al 

infrastructurilor. 

6. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice (educaţie, sănătate, servicii 

sociale)  

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi 

instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la 

incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a 

grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 

Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia şi 

fenomenele migratorii.  
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Obiectiv  Politici existente 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al 

stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale 

din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de 

sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României.  

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în 

mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt 

cele ale UE pentru 2010. 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv specific 7: 

Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ 

şi de formare profesională asigurând o calitate crescută a 

serviciilor de educaţie şi de forma re profesională, adaptate la 

noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi 

dotări îmbunătăţite. Promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de 

sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi 

îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor. 

 

7. Conservarea și valorificarea durabilă 

a mediului natural și antropic 

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării -  Obiectiv B. Protejarea 

mediului în regiunea Dunării, Prioritate - 5. Gestionarea 

riscurilor de mediu; (Ungaria şi România); 6. Conservarea 

biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor 

(Bavaria şi Croaţia) 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Asigurarea funcţionarii eficiente si în condiţii de siguranţa a 
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Obiectiv  Politici existente 

sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual 

al UE în privinţa intensitaţii si eficienţei energetice; îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ 

„Schimbari climatice si energie din surse regenerabile” si la nivel 

internaţional în urma adoptarii unui nou acord global în 

domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la 

efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor 

dezvoltarii durabile. 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 

Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 

Atingerea nivelului mediu actual al ţarilor UE la parametrii 

principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv specific 5: 

Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin 

crearea / modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi 

prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de 

prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi 

oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a 

calităţii vieţii. 

 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv specific 6: 

Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea 

resurselor, prin creşterea eficienţei energetice si exploatarea 

potentialului regional pentru productia de energie din surse 

regenerabile. 

8. Dezvoltarea capacității 

administrative a administrațiilor 

publice locale din județ 

Planul de dezvoltare regională 2014-2020 - Obiectiv specific 9: 

Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor 

umane în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor 

publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel regional şi 

local. 
 


