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CUVANTUL PRIMARULUI 
 

 
Stimati cetateni ai orasului Insuratei, 
 
Ca orice comunitate urbană moderna, si orasul Insuratei trebuie să asimileze şi să 
promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Acest lucru este 
extreme de necesar, deoarece lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă 
haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.  
Experienţa internaţională a demosntrat cu succes că proiectele şi programele operaţionale 
funcţionează cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 
coordonare la nivel strategic. 
Tocmai de aceea, prezenta Strategie de dezvoltare durabila a orasului nostrum in perioada 
2014 – 2020 a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii, iar etapele 
metodologice principale ale elaborarii au vizat: realizarea unei analize preliminare, stabilirea 
viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice 
principale şi articularea documentului strategic. 
Principiile care au stat la baza elaborarii prezentei Strategii au fost asigurarea validităţii 
ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 
demersului. 
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 
administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 
identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 
Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetãtenilor, a sectorului 
privat, a mediului academic, a ONG-urilor si a autoritãtilor locale, impreuna cu echipa de 
consultanta. Toti acestia s-au ridicat la înãltimea asteptãrilor, iar eforturile lor colective au dat 
nastere prezentului document.  
Aceasta Strategie îsi are rãdãcinile în necesitãtile si ideile locale, devenind o mãrturie a 
eforturilor, energiei si entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informatii, fie prin acordarea de 
asistentã tehnicã, fie prin participarea directã, întreaga comunitate a avut o contributie 
enormã la succesul acestuia. 
Rezultatul este o strategie coerentã, cu un plan concret de actiune si de implementare. 
Ambele oferã o garantie practicã a faptului cã proiectul poate rãspunde necesitãtilor 
comunitãtii si cã reprezintã o contributie importantã la dezvoltarea durabilã în România. 
Felicit si multumesc tuturor celor care au contribuit la succesul sãu. 
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CAP.1 INTRODUCERE 

 
I.1 Conceptul de dezvoltare durabila 
  
Fondatorul Institutului International pentru Mediu si Dezvoltare – IIED (International Institute 
for Environment and Development – cu sediul la Londra - Marea Britanie), Barbara Word, a 
creat si introdus termenul de dezvoltare durabila in 1971.  
Prima intalnire a comunitatii internationale a fost in 1972 la Conferinta de la Stockholm 
privind mediul uman (Stockholm Conference on Human Environment), pentru a dezbate 
problema mediului global si a necesitatilor de dezvoltare. In urma conferintei au rezultat: 
―Declaratia de la Stockholm‖, ce contine 26 de principii si ―Planul de Actiune pentru Mediul 
Uman‖, cu cele trei componente: (i) programul pentru evaluarea mediului global 
(Earthwatch), (ii) activitatile pentru managementul mediului si (iii) masurile de sprijin.  
La Stockholm s-a stabilit ca pentru a realiza un management mai rational al resurselor, care 
sa conduca astfel la imbunatatirea mediului, statele trebuie sa adopte o abordare integrata si 
coordonata a planurilor lor de dezvoltare, pentru a se asigura ca dezvoltarea lor este 
compatibila cu necesitatea de a proteja si imbunatati mediul in beneficiul propriei populatii.  
Necesitatea reorientarii eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat 
dupa 11 ani de la Conferinta de la Stockholm, respectiv in 1983, cand Natiunile Unite au 
infiintat Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare, cunoscuta sub denumirea de Comisia 
Brundtland.  
In anul 1987, Comisia Brundtland, abordand temele: interdependenta omului cu mediul 
inconjurator; nevoia pentru o viziune globala si pentru principii comune; legaturile dintre 
dezvoltarea economica, sociala si protectia mediului, a creat un document intitulat „Viitorul 
nostru comun”, unde se precizeaza:  
„Dezvoltarea durabila este un proces al schimbarii, in care se exploateaza resursele, se 
alege directia de investitie, se orienteaza tehnologiile de dezvoltare si in care institutiile au 
actiuni convergente, sporind un viitor potential pentru nevoile si dorintele umane”.  
In iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfasurat Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si 
Dezvoltare, la care au participat reprezentanti ai 170 de state (dintre care 115 sefi de stat) 
printre care si Romania. Cu aceasta ocazie, pe plan international, a fost recunoscuta oficial 
necesitatea de a integra dezvoltarea economica si protectia mediului in obiectivul de 
dezvoltare durabila si s-a afirmat importanta, in continua crestere, a dreptului international al 
mediului, ca mecanism de codificare si promovare a dezvoltarii durabile. 
In urma conferintei au rezultat Declaratia de la Rio, care contine 27 de principii si Agenda 
21, care constituie un plan de actiune pentru dezvoltarea durabila cu incepere din secolul al 
XXI-lea. Agenda 21 are 40 de capitole destinate unor domenii de programe specifice, 
structurate in termenii: bazei de actiune, obiectivelor de realizat, activitatilor care trebuie 
efectuate si modalitatilor de implementare.  
Cele 40 de capitole ale Agendei 21 si cele 27 de principii ale Declaratiei de la Rio au definit 
dezvoltarea durabila ca fiind ―dezvoltarea care indeplineste necesitatile generatiei prezente, 
fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si indeplini propriile necesitati‖.  
Prin Planul de implementare se urmareste aplicarea de masuri concrete la toate nivelurile si 
intarirea cooperarii internationale, in baza responsabilitatilor comune, dar diferentiate, 
exprimate in Principiul 7 al Declaratiei de la Rio si integrarea celor trei piloni ai dezvoltarii 
durabile: dezvoltare economica, dezvoltare sociala si protectia mediului la nivel local.  
 
In acest sens, eforturile sunt cu precadere axate pe:  

1. Eradicarea saraciei;  
2. Modificarea modelelor de productie si consum;  
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3. Protejarea sanatatii;  
4. Protejarea si managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economica 

si sociala.  
Capitolul 28 al Agendei 21 contine un apel catre toate comunitatile locale ca acestea sa-si 
creeze propria lor Agenda 21 (Agenda Locala 21), care preia scopurile generale ale Agendei 
21 si le transpune in planuri si actiuni concrete pentru propriile localitati.  
Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio, fiecare autoritate locala are 
obligatia de a elabora propria strategie locala de dezvoltare durabila.  
In acelasi an in multe state s-au infiintat comisii si s-au intocmit strategii pentru dezvoltarea 
durabila. In ciuda acestor consecinte pozitive, obiectivul global al Agendei 21, care a facut 
apel la o schimbare radicala a sistemelor de valori conventionale dominante existente si a 
proceselor institutionale, nu a putut fi atins.  
Evaluarea progresului realizat la 5 ani de la Conferinta de la Rio (New York, 1997) a 
evidentiat o serie de deficiente, legate in particular de echitatea sociala si saracie. Aceste 
aspecte au fost evidentiate prin:  

- Reducerea asistentei oficiale acordate pentru dezvoltare si cresterea datoriilor 
internationale;  

- Esecul imbunatatirii transferului de tehnologie, constructiei capacitatilor pentru 
participare si dezvoltare; 

-  Esecul coordonarilor institutionale; 
-  Incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de productie si consum.  

Raportul mondial al dezvoltarii umane (1996), elaborat sub egida Programului Natiunilor 
Unite pentru dezvoltare (PNUD), sintetizeaza patru componente esentiale ale paradigmei 
dezvoltare durabila:  
a) Productivitatea - populatia trebuie sa-si sporeasca productivitatea si sa participe deplin la 
procesul de generare a veniturilor, de crestere economica reprezentand un subsistem al 
modelelor de dezvoltare umana;  
b) Echitatea - populatia trebuie sa aiba acces echitabil la optiuni;  
c) Durabilitatea - accesul la optiuni trebuie asigurat nu numai pentru generatiile prezente, ci 
si pentru generatiile viitoare. Toate formele de capital-fizic, uman si mediu - trebuie 
reintregite;  
d) Imputernicirea - omul trebuie sa participe deplin la deciziile si la procesele care-i modifica 
viata. Pentru realizarea conditiilor de compatibilitate a celor patru cerinte, strategia dezvoltarii 
durabile include, ca un element esential, simultaneitatea progresului in toate cele patru 
dimensiuni.  
Pentru a veni in intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele 
membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23-24 martie 2000, 
Strategia Lisabona. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile 
comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: 
globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Strategia propune o 
dezvoltare durabila propunand o Europa fondata pe cunoastere, competitivitate si cooperare 
inter-regionala, concentrarea eforturilor asupra planurilor nationale de dezvoltare, integrarea 
pietelor financiare si coordonarea politicii macroeconomice, modernizarea si intarirea 
modelului social european.  
Agenda Lisabona este cel mai important proiect european de dezvoltare, reprezentand 
reflectarea gandirii strategice pentru economie si societate la nivel comunitar. Gandit initial 
pentru a ajuta Europa sa devina „cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere‖ pana 
in 2010, Agenda Lisabona a suferit in martie 2005, la jumatatea drumului, o revizuire prin 
care accentul a fost mutat pe cresterea economica bazata pe progres tehnologic si pe 
ocuparea fortei de munca.  
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Activitatea de cercetare dezvoltare-inovare ramane insa cea mai cunoscuta componenta a 
Agendei Lisabona si principala actiune-cheie a acesteia, careia ii este atasata cea mai 
cunoscuta dintre actiunile concrete ale Agendei, si anume angajamentul luat de tarile 
membre UE de a cheltui din bugetul public 1% din PIB pentru cercetare dezvoltare si de a 
facilita cheltuieli private pentru cercetare dezvoltare de 2% din PIB. 
 
Noua Agenda Lisabona urmareste acum trei obiective majore:  

a. sa promoveze cresterea economica bazata pe cunoatere si inovare;  
b. sa faca din Europa un loc mai atractiv pentru investitii si munca;  
c. sa ofere locuri de munca mai multe si mai bune.  

Cercetarea-dezvoltarea-inovarea raman asadar in centrul Agendei Lisabona ca factor al 
cresterii economice.  
 
In 16 iune 2001 la Göteborg Consiliul European a subliniat importanta cruciala a capacitatii 
tarilor candidate de a implementa si aplica acquis-ul si a adaugat ca tarile candidate trebuie 
sa depuna eforturi substantiale pentru consolidarea si reformarea structurilor lor 
administrative si juridice. Pe baza progresului inregistrat pana la acea data, Consiliul 
European a reafirmat rolul „foii de parcurs” ca un cadru de lucru pentru finalizarea cu succes 
a negocierilor de extindere.  
Agenda Göteborg defineste orientarile Uniunii Europene care fac referire la politica de 
coeziune economica si sociala: principiile strategiei de extindere, adoptarea strategiei de 
dezvoltare durabila si reforma politicii de coeziune economica si sociala, directiile politicii de 
coeziune economica si incurajarea reformei structurale, principiile de orientare a politicii de 
coeziune economica si sociala in Orientul Mijlociu si Balcanii Occidentali.  
In anul 2001, Parlamentul si Consiliul Europei au adoptat Decizia nr.1411/2001/EC pentru a 
crea cadrul privind cooperarea in vederea promovarii unei dezvoltari durabile in mediul 
urban. Aceasta decizie se adreseaza atat tarilor membre ale Uniunii Europene cat si celor 
din Europa Centrala si de Est (art.6).  
In perioada 26 august – 6 septembrie 2002 s-a desfasurat la Johannesburg, Summitul 
Natiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabila unde s-au reunit aproximativ 21.000 de 
participanti: sefi de state si guverne (104 sefi de state), delegatii nationale, lideri ai unor 
ONG-uri, oameni de afaceri etc. Scopul acestui eveniment major a fost sa atraga atentia 
asupra necesitatii demararii unui plan de actiune pentru conservarea resurselor naturale ale 
planetei si imbunatatirea standardelor de viata, in conditiile in care lumea se confrunta cu 
degradarea continua a mediului inconjurator si cresterea populatiei, si implicit cresterea 
nevoilor de hrana, apa, locuinte, energie, asistenta sanitara si securitate economica.  
Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabila ca fiind un element central al 
agendei internationale si a dat un nou impuls pentru aplicarea practica a masurilor globale de 
lupta impotriva saraciei si pentru protectia mediului. S-a aprofundat si intarit intelegerea 
conceptului de dezvoltare durabila, in special prin evidentierea importantelor legaturi dintre 
saracie, mediu si utilizarea resurselor naturale.  
Principalele rezultate ale summit-ului au fost:  
• Declaratia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabila;  
• Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabila.  
Prin Declaratia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectiva pentru progresul 
si intarirea celor trei piloni interdependenti ai dezvoltarii durabile: dezvoltarea economica, 
dezvoltarea sociala si protectia mediului la nivel local, national, regional si global.  
In data de 10 aprilie 2009, la Palatul Parlamentului – Sala Drepturilor Omului, s-a desfasurat 
conferinta cu tema Strategia Lisabona – principala platforma de promovare a reformelor 
structurale, eveniment organizat de Departamentul pentru Afaceri Europene al Guvernului 
(DAE).  
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Conform prevederilor Cadrului Strategic National de Referinta, peste 56% din totalul 
fondurilor structurale si de coeziune pentru perioada 2007-2013 sunt alocate sustinerii 
obiectivelor Lisabona – si, implicit, prioritatilor Programului National de Reforme (PNR) - 
ceea ce reprezinta un sprijin consistent acordat implementarii acestora.  
Conferinta a atras atentia asupra capacitatii scazute de adaptare a administratiei publice 
romanesti la cerintele mediului socio-economic, precum si la standardele impuse de statutul 
de stat membru al Uniunii Europene (UE).  
Datorita ritmului lent de implementare in cursul anului 2008, recomandarile specifice pentru 
Romania, publicate la 28 ianuarie 2009, au ramas practic aceleasi cu cele formulate in 
decembrie  2007. Acestea vizeaza urmatoarele aspecte:  
-Imbunatatirea eficientei, eficacitatii si a gradului de independenta a administratiei publice 
atat la nivel central, cat si local, prin consolidarea capacitatii de control si aplicare a 
reglementarilor;  
-Inasprirea politicii fiscale (in sensul limitarii cheltuielilor) si implementarea de urgenta a unui 
cadru financiar pe termen mediu (programare bugetara multi-anuala), revizuirea structurii 
cheltuielilor bugetare si orientarea lor catre domenii ce asigura crestere economica, printre 
altele prin reducerea si redirectionarea ajutorului de stat catre obiective orizontale si 
cresterea salariilor in functie de cresterea productivitatii;  
-Implementarea urgenta de masuri prin care sa se reduca substantial procedurile 
administrative si intarzierile in procedurile de obtinere a autorizatiilor, pentru a imbunatati 
mediul de afaceri si a elimina sursele de coruptie;  
-Asigurarea calitatii si a corelarii sistemului educational si de formare profesionala cu nevoile 
pietei muncii, diminuarea fenomenului de abandon scolar si facilitarea accesului persoanelor 
tinere la piata fortei de munca, inclusiv prin instruire la locul de munca.  
 
Conferinta a decis continuarea domeniilor prioritare ale Strategiei Lisabona:  

1) Investitiile in capitalul uman si modernizarea pietei muncii  
Pentru a asigura faptul ca fiecare (tanar) european are capacitatea de a reusi intr-o lume 
globalizata, UE trebuie sa puna un accent mai mare pe accesul la invatamantul de inalta 
calitate. In acelasi timp, nevoile tot mai dinamice ale pietei muncii impun oamenilor sa 
investeasca tot mai mult in dezvoltarea propriilor abilitati si competente.  
 

2) Un nivel sporit de mobilitate in spatiul comunitar precum si o migratie reglementata  
UE va trebui sa creasca participarea fortei de munca prin consolidarea stimulentelor si prin 
investitii in politici favorabile familiei, de exemplu prin stimulente financiare si/sau o mai buna 
conciliere a vietii cu munca. Cresterea ratelor de ocupare va constitui o prioritate a Uniunii 
Europene si a statelor membre.  
 

3) Deblocarea potentialului de afaceri  
Pentru ca noile idei sa fie transformate in crestere economica si locuri de munca, UE va 
trebui sa devina un loc si mai atractiv pentru demararea si desfasurarea unei afaceri, precum 
si pentru activitati si investitii in cercetare.  
 

4) Investitiile in cunoastere si inovare  
Dintr-o perspectiva pe termen lung, cea mai buna cale pentru a mentine si a spori standardul 
nostru de viata pe baza activitatii a mai putine persoane este aceea de a creste 
productivitatea.  
 

5) Energia si infrastructura  
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Prin urmarirea politicilor sale in domeniul schimbarilor climatice si al energiei, UE a 
transformat aceasta provocare intr-un obiectiv de politici cheie. A anticipat deja mutatia 
structurala intre cerere si oferta, angajandu-se la o reducere substantiala a emisiilor de gaze 
cu efect de sera, prin promovarea eficientei energetice si printr-o crestere considerabila a 
ponderii surselor regenerabile in mixul energetic. 
 
1.2 Concept  
Dezvoltarea durabila este un concept holistic, care combina aspectele sociale, economice si 
naturale, fiind implicata in doua probleme mari ale omenirii: capacitatea de a crea si cea de a 
distruge. 
Domeniile principale ce caracterizeaza dezvoltarea durabila sunt:  
- domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele: veniturile 
familiei, productivitatea afacerilor, stabilitate, echitate si eficienta;  
- domeniul natural (mentinerea unei baze naturale a vietii, prin reducerea incarcarilor cu 
deseuri a eco-sistemului) care are reperele: sanatatea ecosistemului, prevenirea poluarii, 
biodiversitate si resursele natural;  
- domeniul social (nevoile societatii) care are reperele: participare, consultare, egalitate, 
mobilitate sociala si dezvoltarea institutiilor.  
Conceptul de dezvoltare economica durabila reprezinta acea forma de dezvoltare economica 
in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente, de consum, sa nu 
compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare. Preocuparile tot mai 
accentuate privind dezvoltarea economica durabila sau viabila, sunt legate de un complex de 
probleme cu care se confrunta, in prezent omenirea, si anume: saracia in mijlocul belsugului; 
degradarea mediului inconjurator, extinderea necontrolata a urbanizarii; nesiguranta ocuparii 
unui loc de munca; instrainarea tineretului; inlaturarea valorilor traditionale; inflatia, somajul, 
crize monetare, economice si geografice etc.  
Conceptul de dezvoltare durabila exprima procesul de largire a posibilitatilor prin care 
generatiile prezente si viitoare isi pot manifesta pe deplin optiunile in orice domeniu – 
economic, social, cultural sau politic, omul fiind asezat in centrul actiunii destinate dezvoltarii. 
Dezvoltarea economica durabila presupune existenta unor conditii economice, culturale si de 
mediu favorabile. Daca din perspectiva istorica, conditiile economice au avut un rol covarsitor 
in evolutia speciei umane, celelalte conditii nu mai pot fi, astazi, ignorate, componenta 
economica reprezentand, insa factorul esential al dezvoltarii.  
Elementul central al conceptului de dezvoltare durabila este prezentat de interactiunea dintre 
populatie, progres economic si potentialul de resurse naturale, evidentiindu-se ca probleme 
esentiale: optimizarea raportului nevoi – resurse, obiective de atins, mijloace necesare, pe 
baza compatibilitatii lor reciproce in timp si spatiu. Trebuie sa fie conceput si realizat un 
asemenea mediu economic care, prin intrarile si iesirile sale, se afla in compatibilitate 
dinamica cu mediul natural, dar si cu nevoile prezente si viitoare ale generatiilor care 
coexista si se succed.  
Problema cheie a dezvoltarii durabile o constituie reconcilierea intre doua aspiratii umane: 
necesitatea continuarii dezvoltarii economice si sociale, dar si protectia si imbunatatirea starii 
mediului, ca singura cale pentru bunastarea atat a generatiilor prezente, cat si a celor 
viitoare. 
 
1.3 Agenda Locala 21  
―O lume mai buna‖. Agenda 21 reprezinta un document programatic care traseaza liniile de 
dezvoltare, astfel ca fiecare generatie sa beneficieze de o lume, daca nu mai buna, cel putin 
la fel de buna ca a noastra.  
Procesul aplicarii Agendei Locale 21 incurajeaza participarea intregii comunitati (mediul de 
afaceri, organizatii guvernamentale si neguvernamentale si participarea individuala a 
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cetatenilor), intrucat dezvoltarea durabila se refera la o planificare pe termen lung, ce 
recunoaste interdependenta dintre factorii sociali, economici si de mediu, care afecteaza 
sanatatea si calitatea vietii.  
Principiile care stau la baza intocmirii strategiei de dezvoltare durabila sunt:  
progresul social, conditionat de recunoasterea si admiterea nevoilor fiecarui individ;  
protejarea eficienta a mediului;  
utilizarea rationala a rezervelor naturale;  
pastrarea unui nivel ridicat de crestere economica si ocupare a fortei de munca  
 
Avantajele Agendei Locale 21 sunt:  
1.Dezvoltare descentralizata  
2.Promovarea de proiecte cheie pentru comunitatea locala  
3.Asigurarea cadrului pentru finatarea proiectelor locale de infrastructura  
4.Promovarea parteneriatului public-privat  
5.Implicarea tuturor actorilor locali  
 
Instrumentele programului Agenda Locala 21 sunt:  
-Strategia Locala de Dezvoltare Durabila  
-Planul Local de Actiune  
-Portofoliul de Proiecte Prioritare  
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila este un document pe termen lung, realizat prin 
efortul participativ al administratiei publice, institutiilor si societatii civile, mediului de afaceri, 
intr-un cuvant comunitatea locala.  
Planul Local de Actiune reprezinta planificarea reala pe termen mediu si lung in vederea 
indeplinirii obiectivelor prevazute in strategia locala. Masurile respective se concretizeaza 
prin actiuni, programe si proiecte, cu specificarea resurselor, rezultatelor si planificarea in 
timp.  
Portofoliul de Proiecte Prioritare cuprinde acele programe si proiecte care raspund la 
problemele comunitatii locale, si care pot contine indicatorii de implementare, ce urmeaza a fi 
realizati in viitorul apropiat.  
 
1.4 Principii  
In aplicarea Agendei Locale 21 pentru elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 
orasului Insuratei am aplicat urmatoarele principii:  

a. Respectul acordat individului, demnitatii sale, apararea drepturilor individuale, 
asigurarea unui climat de dezvoltare a personalitatii si calitatilor individuale;  

b. Protectia drepturilor copilului si ale adolescentului;  
c. Crearea unui mediu social citadin care sa dezvolte conditii de perfecta egalitate in fata 

legii si sanse egale in toate domeniile, in special in educatie-formare si cultura;  
d. Acceptarea diversitatii individuale, etnice, rasiale ca baza a multiculturalismului local si 

a pluralismului religios;  
e. Organizarea si amenajarea teritoriului, prin care sa se asigure protectia sanatatii si 

integritatii fizice si psihice a locuitorilor;  
f. Respectarea naturii si a biodiversitatii;  
g. Cunoasterea, respectarea si cultivarea traditiei istorice locale;  
h. Realizarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii locale si a solidaritatii morale intre 

generatii;  
i. Facilitarea accesului la informare corecta si completa;  
j. Transparenta informationala;  
k. Responsabilitate sociala si politica, implicand atragerea tuturor actorilor sociali- 

economici, politici, culturali, educationali in proiectarea si implementarea Agendei 21; 
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l. Coeziunea sociala ca factor fundamental al dezvoltarii, realizarea de parteneriate intre 
institutiile publice, intre institutiile publice si organizatii si institutii private care vizeaza 
dezvoltarea durabila a orasului si elaborarea de politici publice pe domenii in cadrul 
acestor parteneriate;  

m. Sprijinirea initiativei private in domeniile sanatatii, culturii, artei, sportului;  
n. Principiul sanselor egale in accesul la educatie, cultura, sanatate, privind accesul la 

munca, sport si agrement; intre femei si barbati si incurajarea integrarii in munca a 
persoanelor cu nevoi speciale  

o. Principiul sanselor egale in accesul la utilitatile si serviciile urbane, indiferent de locul 
de rezidenta  

p. Grija pentru persoanele cu nevoi speciale, pentru copii, pentru persoanele de varsta a 
treia;  

q. Promovarea interesului comunitar astfel ca nimeni sa nu poata utiliza pozitia sa 
publica pentru a-si sustine interesele personale in detrimentul interesului altui individ / 
grup / sau al comunitatii in ansamblul ei.  

 
1.5 Planul National de Dezvoltare (PND)  
PND este instrumentul fundamental prin care Romania isi propune sa recupereze ramanerile 
in urma in domeniile socio – economice fata de Uniunea Europeana reprezentand un 
instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare.  
PND reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala 
elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta si stimula dezvoltarea socio economica a 
Romaniei in conformitate cu politica de coeziune a Uniunii Europene.  
Prin PND au fost stabilite sase prioritati nationale de dezvoltare:  

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, 
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  

2. Protejarea si imbunatatirea mediului  
3. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea 

capacitatii administrative  
4. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol  
5. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii  

PND reflecta prioritatile stringente de dezvoltare ale Romaniei la nivel national, regional si 
local si propune sustinerea acestora prin investitii publice concentrate, alocate pe baza de 
programe si proiecte.  
 
1.6 Scopul Strategiei  
Strategia locala de dezvoltare durabila a orasului Insuratei reprezinta un document complex 
care ofera viziunea si drumul pe care il parcurge comunitatea locala pentru a crea ―o lume 
mai buna‖. Este un document de lucru flexibil si dinamic elaborat printr-un proces participativ 
al comunitatii locale in concordanta cu prioritatile nationale de dezvoltare cuprinse in PND. 
Aici ne regasim aspiratiile, dorintele si eforturile in transformarea orasului in cel mai dorit loc 
in care oricine ar dori sa traiasca o viata sanatoasa, indreptata spre valorile de familie, cu 
grija si respect pentru viitorul generatiilor urmatoare.  
In actiunile noastre privind transformarea orasului Insuratei vom folosi strategia pentru a 
demonstra finantatorilor locali, nationali, europeni sau internationali coerenta actiunilor 
noastre si convergenta proiectelor pentru care vom primi co-finantare.  
Strategia este documentul care ne arata calea spre o dezvoltare durabila. De abilitatea in a 
folosi capacitatatea comunitatii noastre, perseverenta, profesionalismul, reconcilierea 
indiferent de convingerile politice sau confesionale si indiferent de varsta, educatie sau 
pozitie sociala, va depinde succesul punerii in practica a strategiei si realizarea obiectivului ―o 
lume mai buna‖. 
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Strategia de fata a fost elaborata tinadu-se cont de contextul actual al cresterii intense a 
oraselor si, implicit, a concentrarii excesive a populatiei si a activitatilor economice in marile 
centre urbane (cum ar fi municipiul Braila). Totusi, ca oras mic, Insuratei poate juca un rol 
important la nivel judetean, creand legaturile necesare intre mediul urban si cel rural, 
preluand o serie din functiile municipiului si decongestionand activitatea economica din 
acesta. Acest lucru o poate face si prin intensificarea activitatilor non-agricole, reducand 
astfel presiunea migratiei asupra celorlalte orase din judet si, in special, asupra municipiului. 
Atenuarea rolului traditional agricol, schimbarile tehnologice, reducerea costurilor 
transporturilor sunt doar cativa dintre factorii care au antrenat orasul Insuratei intr-o 
competitie intre orasele judetului si constituie in acelasi timp premise de crestere economica 
daca sunt utilizate eficient si in concordanta cu directiile mentionate in Agenda 21. Aceste 
premise trebuie sa actioneze insa in mod unitar pentru a contracara fenomenul de ―shrinking 
cities‖ (orase in declin), manifestat prin declin economic, cresterea somajului, migratia si 
scaderea populatiei. 
Strategia privind dezvoltarea orasului Insuratei in perioada 2014 – 202 vizeaza accentuarea 
principalelor functii ale acestuia, printer care se numara cea de furnizor de servicii de bază 
pentru regiune, piaţă de muncă, funcţiile de locuire, culturale şi de agreement. 
Situat in zona de sud-vest a judetului, in plina zona de campie, orasul Insuratei poate fi 
considerat un pol de dezvoltare aici, o piaţă, care primeşte produsele regiunii rurale 
înconjurătoare, căreia îi vinde produsele prelucrate şi îi distribuie diverse servicii. Pentru ca 
este situat la o distanta sufficient de mare fata de municipiu pentru a nu fi prins in zona de 
influenta a zonei de dezvoltare Braila – Galati, Insurateiul, impreuna cu Ianca si Faurei, 
reprezinta  „osatura‖ regiunii din care provin, ele asigurand „existenţa‖ zonelor rurale, prin 
îndeplinirea unor funcţii urbane pentru hinterlandul lor.  
 
1.7 Metoda de elaborare a Strategiei  
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a orasului Insuratei pe perioada 2014 – 2020 a fost 
elaborata pornind de la principiul de baza conform caruia acest document trebuie sa 
raspunda aspiratiilor comunitatii locale. Astfel procesul de elaborare a strategiei a fost bazat 
pe participarea comunitatii inca din prima faza de elaborare, printr-o larga implicare si 
dezbateri publice.  
Primul pas in elaborarea strategiei a fost constituirea unui Grup de Initiativa (GI) la nivelul 
primariei orasului Insuratei care a procedat la selectarea unui consultant extern cu experienta 
in elaborarea de strategii de dezvoltare.  
Faza principala a elaborarii strategiei a fost implicarea si responsabilizarea comunitatii locale 
care s-a facut prin interviuri structurate purtate de Consultant cu actorii principali implicati in 
viata orasului, precum si prin intermediul unor chestionare adresate potentialilor repondenti 
din randul institutiilor locale (agentii, institutii, ONG-uri, sectorul particular). Chestionarele au 
fost elaborate special pentru cele trei domenii strategice: infrastructura si mediu, economic, 
social si administratie publica locala.  
Cercetarea de birou (care s-a focalizat pe studierea istoriei orasului si a statisticilor socio–
economice), urmata de interviuri, chestionare si intalnirile publice cu comunitatea locala sunt 
reperele elaborarii strategiei.  
Prima intalnire publica a fost prilejul ideal pentru prezentarea primei schite de strategie si un 
prilej de dezbateri pentru imbunatatiri si optimizari. De asemenea, cea de-a doua intalnire 
publica a fixat obiectivele strategice si optiunile comunitatii pentru dezvoltarea durabila pe 
termen lung.  
Un rol important in elaborarea strategiei l-au jucat si Comitetul de Coordonare (CC), ales la 
prima intalnire publica, precum si Grupurile de Lucru (GL) constituite cu acelasi prilej. 
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Comitetul de Coordonare (CC)  
 
Componenta  
CC are in componenta sa reprezentanti ai institutiilor de pe plan local implicate in dezvoltarea 
comunitatii, precum si persoane fizice cu renume in comunitatea locala. In el si-au gasit locul 
toti cei care au dorinta de a crea ceva pentru orasul Insuratei inainte de a avea vreun 
beneficiu din apartenenta in sine. CC este format din membri neretribuiti si s-a constituit in 
prima sedinta publica organizata de Grupul de Initiativa de la nivelul primariei. 
Este o organizatie consultativa a Autoritatii Publice Locale, fara inregistrare juridica. Nu 
deruleaza activitati finaciare si nu are bilant de venituri si cheltuieli. 
Rol  
CC are rolul de a coordona procesul de elaborare participativa a Strategiei Locale de 
Dezvoltare Durabila a orasului Insuratei pe perioada 2014 – 2020 si de a facilita 
implementarea ei. Dezvoltarea comunitara este un proces orientat spre satisfacerea nevoilor 
comunitatii in baza utilizarii resurselor existente in comunitate si a implicarii pe larg a 
membrilor comunitatii in procesul de identificare a necesitatilor prioritare si de solutionarea 
lor.  
Dezvoltarea comunitatii trebuie sa duca la o dezvoltare economica echilibrata, echitabila din 
punct de vedere social si care induce degradari de mediu minime.  
Obiective  
-Mobilizarea comunitatii in participarea la procesul de elaborare a Strategiei.  
-Coordonarea Grupurilor de Lucru (responsabile de elaborarea directiilor strategice de 
dezvoltare a orasului Insuratei si strategiile sectoriale).  
-Validarea strategiei, a planului de actiune (pentru implementarea strategiei) si a portofoliului 
de proiecte prioritare.  
-Mediatizarea pe scara larga a strategiei si colectarea recomandarilor comunitatii locale 
asupra documentului final.  
Secretariat  
CC si-a stabilit un Secretariat intr-o locatie care dispune de mijloace de comunicare (telefon, 
fax, internet, calculator, etc). Secretarul este persoana care convoaca sedintele CC, 
intocmeste si arhiveaza procesele verbale ale intalnirilor. CC se poate intruni trimestrial, ori 
prin vointa a ½ din membrii sai. CC ia decizii valide numai in plen, prin vot majoritar 
(majoritate simpla, adica ½+1 din numarul celor prezenti la sedinta). Sedintele CC sunt 
valide daca participa ½+1 din numarul de membri initial declarat. Daca aceasta participare 
nu se realizeaza, sedinta se reprogrameaza prin grija Secretarului CC. Deciziile se inscriu si 
se arhiveaza prin grija Secretarului in procesele verbale.  
CC activeaza atata timp cat are un rol in dezvoltarea comunitatii, atat in faza de elaborare a 
strategiei cat si in cea de implementare. CC are o organizare flexibila si deschisa. In prima 
sedinta a CC s-au stabilit regulile de functionare, precum si Presedintele CC. Functia de 
Presedinte este o functie onorifica si nu este remunerata. Activitatea pe care o desfasoara 
CC este o activitate bazata pe voluntariat desfasurata in beneficiul comunitatii locale. 
 
1.7.2 Grupurile de Lucru (GL)  
Componenta  
GL sunt formate din specialisti in domeniul in care activeaza GL.  
GL este format din membri neretribuiti care desfasoara o activitate pe baza de voluntariat in 
beneficiul comunitatii locale. GL nu deruleaza activitati finaciare si nu are bilant de venituri si 
cheltuieli. 
Rol  
GL are rolul de a dezbate intr-un mediu avizat problemele comunitatii locale si de a identifica 
solutii.  
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Obiective  
-Mobilizarea specialistilor pentru a participa la sedintele GL  
-Elaborarea Schitelor Strategice Sectoriale care stau la baza intocmirii Strategiei Locale de 
Dezvoltare Durabila a orasului Insuratei pe perioada 2014 – 2020.  
Secretariat  
Fiecare GL si-a stabilit un Secretariat intr-o locatie care dispune de mijloace de comunicare 
(telefon, fax, internet, calculator, etc). Secretarul GL este persoana care convoaca sedintele 
GL, intocmeste si arhiveaza procesele verbale ale intalnirilor. GL se intruneste ori de cate ori 
este cazul.  
GL activeaza atata timp cat are un rol in dezvoltarea comunitatii, atat in faza de elaborare a 
Schitelor Strategice Sectoriale, cat si in cea de implementare a Strategiei. GL are o 
organizare flexibila si deschisa. In prima sedinta a CC s-au stabilit regulile de functionare ale 
GL.  
Pentru inceput se recomanda organizarea a trei Grupuri de Lucru:  
1) Infrastructura si mediu (cai de comunicatie si transport, comunicatii si tehnologia 
informatiei, fondul imobiliar, organizarea spatiala si infrastructura edilitara, servicii publice, 
calitatea factorilor de mediu: apa – aer – sol – subsol, spatii verzi, managementul deseurilor 
urbane, industriale, epurarea apei);  
2) Economic (mediul de afaceri, forta de munca, industrie, agricultura, turism, comert, 
servicii, zone functionale – rezidentiala – institutii publice si servicii – comert – industrie);  
3) Social si Autoritatea Publica Locala (populatie, protectia sociala, starea de sanatate, 
educatia formala si informala, cultura si arta, confesiuni, societatea civila, sport si agrement, 
siguranta si pacea sociala, optimizarea activitatii APL in vederea apropierii de nevoile 
cetateanului si imbunatatirea vizibilitatii APL in comunitate);  
GL Infrastructura si mediu studiaza sectorul de infrastructura (infrastructura rutiera – CF, 
telefonie, servicii publice, etc.) si mediu (calitatea factorilor de mediu: apa – aer – sol – 
subsol, spatii verzi, managementul deseurilor urbane, industriale, epurarea apei) si va 
elabora Schita strategica sectoriala pentru imbunatatirea acestor sectoare.  
GL Economic studiaza stadiul economiei locale prin prisma imbunatatirii competitivitatii in 
familia europeana. Schita strategica sectoriala va cuprinde imbunatatiri in domeniile: 
agricultura, afaceri, turism, etc.  
GL Social si Autoritatea Publica Locala studiaza situatia privind starea membrilor comunitatii 
din orasul Insuratei, situatia din educatie, cultura, culte, arta si sport, precum si optimizarea 
activitatii APL in vederea apropierii de nevoile cetateanului si imbunatatirea vizibilitatii APL in 
comunitate. GL va propune imbunatatiri in aceste doua sectoare prin Schita Strategica 
Sectoriala.  
Dupa elaborare si discutare in sedinte publice, Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a 
orasului Insuratei va fi dezbatuta si aprobata in sedinta Consiliului Local, devenind astfel 
documentul de baza in transformarea orasului.  
 
1.8 Actorii implicati in dezvoltarea comunitatii  
O parte dintre actorii implicati in dezvoltarea locala (administratia publica locala, institutii, 
mediul de afaceri, organizatiile neguvernamentale, societatea civila, asociatiile profesionale) 
au participat in mod activ la procesul de elaborare a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila 
a orasului Insuratei.  
Lista acestora este urmatoarea:  
1. Membrii Consiliului Local  
2. Personalul primariei orasului Insuratei.  
3. Pensionarii din orasul Insuratei. 
4. Intreprinzatori privati (nu exista o asociatie la nivel local)  
5. Profesori si invatatori din scolile generale.  
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CAP.2 PREZENTAREA REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 
 
Caracteristici demo-geografice 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este situată în partea de sud-est a României, acoperind 
35.762 km² sau 15% din suprafaţa totală a ţării, fiind a doua ca mărime din cele 8 ale 
României. 
Regiunea Sud-Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării, câmpia 
Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde 
o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. Totodată regiunea este străbătuta de fluviul 
Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginita la est de întreg litoralul românesc al Mării 
Negre. Preponderent este însă relieful de câmpie, cu specific climatic continental. 
Regiunea Sud-Est apartine provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, subprovincia 
pontodanubiană si are granite naturale formate de raul Prut, fluviul Dunărea, precum si 
Marea Neagră. 
În această regiune, clima este temperat-continentală cu ierni geroase în vest si mai moderate 
în sud. 
Zona Campiei Romane are de regulă veri caniculare si ierni blande. În partea de est, 
influentată de briza marină care amană răcirea sau încălzirea aerului, sunt toamne lungi si 
primăveri tarzii. 
De-a lungul timpului, getii, populatia majoritară a Dobrogei de Nord, au întretinut legături 
intense cu colonistii (negustorii) eleni, stabiliti aici încă din sec.VII-VI î.Hr., cu scitii, celtii, cu 
soldatii din legiunile romane si cu misionarii de pretutindeni. De asemenea, această zonă a 
constituit drumul de trecere al grupurilor migratoare (bulgari, pecenegi, cumani, huni, slavi 
etc.) venite din est către Balcani, în căutarea de noi teritorii. După mai multe stăpaniri 
succesive (bizantină, bulgară, otomană), Dobrogea s-a unit în mod firesc cu Romania (1878). 
 

 
Regiunile de dezvoltare din Romania 

 
 
Resursele naturale 
Din perspectiva bogatiilor subsolului, regiunea dispune de petrol (zăcăminte de hidrocarburi 
de la Berca, Sărata – Monteoru, Paclele, Oprisenesti, Ianca), gaze naturale in judetele Braila 
si Buzau si, de asemenea, in platforma continentala a Mării Negre. Alte resurse naturale ale 
regiunii sunt: granitul in Muntii Măcinului, piatra de var in podisul Dobrogei, minereu de fier, 
pirita de cupru, sulfuri complexe de plumb si zinc, quart, granit, marmura si varietati de piatra 
de var, caolin, baritina din dealurile Tulcei, depozitele de loess, sarea in Buzau. O categorie 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 13 of 194 
 

aparte a bogatiilor de subsol o constituie apele sulfuroase, feruginoase, clorusodice (Brăila, 
Buzau, Constanta). 
Platforma continentala a Mării Negre contine rezerve semnificative de minerale si 
hidrocarburi, exploatate cu echipamente de foraj marin, produse in Romania. Rezerve de 
hidrocarburi lichide si gazoase mai sunt si in judetele Braila, Vrancea si Galati. Singurul 
depozit de petrol la suprafata din Europa se află in zonele Berca si Monteoru din judetul 
Buzău. 
 
Zone specifice ale regiunii 
Avand in vedere un număr de indicatori de analiza, respectiv caracteristicele fizico-
geografice, demografice, economice si de productie, infrastructura, locuintele si modul de 
locuire, echiparea tehnică a locuintelor, problemele sociale si ecologice, au fost identificate 
mai multe zone care prezinta caracteristici asemanatoare. 
Una din zonele in care predomina factorii favorizanti ai dezvoltarii este Dobrogea de Sud-Est. 
Pe de alta parte, sunt zonele Deltei Dunarii, Dobrogea Centrala si de Sud-Vest, Campia 
Baraganului, zona Subcarpatilor de curbura si a Moldovei de Sud, care in ciuda potentialului 
ridicat de dezvoltare, raman totusi nedezvoltate. 
Regiunea dispune de numeroase statiuni balneoclimaterice asezate in vecinatatea unor 
lacuri cu proprietati curative (Techirghiol in judetul Constanta, Lacu Sărat si Caineni Bai in 
judetul Brăila, Balta Alba in judetul Buzau). O atractie speciala a regiunii sunt siturile cultural-
istorice si arheologice precum si manastiri cu valoare etnografica speciala. O alta 
particularitate a regiunii este prezenta celor mai renumite podgorii si centre de productie a 
vinului din Romania, acestea gasindu-se in toate judetele regiunii. 
 
Zona Campiei Baraganului, in care se includ suprafete din judetele Buzau, Braila si Vrancea, 
este caracterizata din punct de vedere fizico-geografic de o seismicitate foarte ridicata, 
precipitatii reduse, risc de inundatii, potential forestier scazut. 
Demografic, se inregistreaza un declin datorat imbatranirii accentuate a populatiei si se 
observa o tendinta continua de scadere a numarului de locuitori. Indicii de natalitate au valori 
medii si sub medii. Totusi, se poate spune ca exista posibilitati de innoire si sporire a fortei de 
munca mature. 
Exista o slaba reprezentare a sectorului zootehnic, iar activitatile industriale sunt foarte slab 
reprezentate.  
Atractivitatea turistica este limitata iar ponderea activitatilor neagricole este redusa. 
Element pozitiv poate fi faptul ca terenul arabil are o pondere ridicata din totalul terenului 
agricol. 
In acest spatiu predomina locuintele realizate din materiale nedurabile. Exista un grad slab 
de echipare a locuintelor cu instalatii de apa, racordarea limitata la reteaua telefonica. 
 
Dobrogea de Nord acoperită în exclusivitate de Judetul Tulcea este o zonă specială datorită, 
în primul rând, conditiilor fizico - geografice si anume Delta Dunării – declarată în 1990 
rezervatie a mediului înconjurător, ecologică si a păsărilor fiind sub protectie UNESCO si 
Muntii Măcinului – Parc National, pentru conservarea speciilor rare, de floră si faună 
specifice intersectiei arealelor mediteranean, balcanic, caucazian. 
Rezervatia Biosferei cuprinde 5.800 km2, reprezentand 53% din suprafata judetului de 
8.498,8 km2 iar parcul national se întinde pe o suprafată de 11.321 ha reprezentand singura 
arie protejată din România unde pădurile de stepă sud-mediteraneene si balcanice sunt 
prezente împreună si se află într-o stare bună de conservare. 
Caracteristicile demografice arata ca densitatea populatiei in acest spatiu este foarte redusa 
si se inregistreaza un declin demografic accentuat. 
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În zonele naturale protejate, activitătile economice sunt permise numai în anumite zone si în 
anumite conditii, fapt care a determinat ca activitătile industriale să fie slab reprezentate, 
remarcându-se si o pondere redusă a terenului agricol aflat în proprietate privată, comparativ 
cu alte zone ale regiunii. 
În aceste conditii activitătile economice preponderente s-au axat pe exploatarea de resurse 
naturale, turism si activităti traditionale în concordantă cu principiile dezvoltării durabile. 
 
În Dobrogea de Sud-Est, din punct de vedere demografic, predomina comunele cu talie 
medie si mare, densitatea populatiei in zona rurala fiind ridicata. Se inregistreaza o stabilitate 
demografica si chiar o usoara crestere. 
Aspectul economic este caracterizat printr-un grad foarte mare de atractivitate turistica, 
dimensiuni relativ mari ale exploatatiilor agricole individuale, ponderea ridicata a terenului 
arabil in total agricol, posibilitati de cooperare cu centrele urbane, forta de munca calificata si 
o pondere ridicata a activitatilor neagricole. 
Se constata fenomenul de poluare a plajelor datorat in special navelor din apropierea 
litoralului, solurile sunt moderat degradate datorita folosirii pesticidelor. 
Dobrogea Centrală si de Sud-Vest prezinta precipitatii reduse. In acest spatiu exista 
rezervatii si monumente ale naturii, precum si resurse complexe. 
Densitatea populatiei este redusa si predomina comunele care inregistreaza un declin 
accentuat al populatiei. 
Delta Dunării si aria mai larga a judetului Tulcea reprezinta o zona speciala datorita in primul 
rand conditiilor fizico-geografice. 
Caracteristicile demografice arata ca densitatea populatiei in acest spatiu este redusă si se 
inregistreaza un declin demografic accentuat. 
Activitatile industriale sunt foarte slab reprezentate si se remarca o pondere redusa a 
terenului agricol aflat in proprietate privata in comparatie cu alte zone ale regiunii. Consecinta 
acestei situatii este gradul de ocupare foarte redus al populatiei. 
Ca elemente pozitive pot fi mentionate potentialul forestier ridicat si gradul foarte mare de 
atractivitate pentru turismul de agrement, itinerant, stiintific în Delta Dunării dar si prin 
diversitatea si biotopurile unice, monumentele istorice si religioase (in special triunghiul celor 
trei manastiri aflate in nordul judetului: Celic-Dere, Cocos-Niculitel, Saon si Bazilica paleo-
crestina situata in satul Niculitel, cetăti romane italienesti, bizantine Troesmis, Arrubium, 
Dinogetia, Noviodonum, Halmyris, Arganum, Enisala). 
 
Zona Moldovei de Sud, care cuprinde parti din judetele Galati si Vrancea se caracterizeaza 
prin alunecari de teren frecvente, risc de inundatii si seismicitate ridicata. 
Procentul de alimentare cu apa a populatiei in sistem centralizat este redus. 
Accesul direct la reteaua majora rutiera si feroviara este dificil in majoritatea comunelor. 
Din punct de vedere social se inregistreaza un nivel ridicat al mortalitatii infantile si o oferta 
precara de asistenta sanitara. 
 
Zona Subcarpatilor de Curbură, ce cuprinde arii din judetele Vrancea si Buzau este o zona 
cu seismicitate ridicata, zona montana reprezentand circa 50 % din suprafata. Se 
inregistreaza frecvent alunecari de teren. 
Ca elemente fizico-geografice pot fi mentionate numeroasele rezervatii si monumente ale 
naturii precum si complexitatea mare de resurse ale naturii. 
Din punct de vedere demografic, se inregistreaza un declin datorat imbatranirii populatiei si a 
tendintei continue de scadere a numarului de locuitori. 
În aceasta regiune se inregistreaza o pondere ridicata a activitatilor neagricole, iar terenul 
agricol se afla cu preponderenta in proprietate privata, fapt ce constituie premise pozitive in 
dezvoltarea economica locala. 
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Din punct de vedere ecologic, zona este caracterizata prin existenta padurilor pe suprafete 
intinse, ceea ce contribuie la mentinerea unui echilibru pe termen lung, conditionat de altfel 
de explotarea rationala a resurselor forestiere. 
Agricultura domina ca activitate principala, avand o pondere de aprox. 33,2 % din totalul 
populatiei ocupate, dar sunt o serie de factori care determina randamente agricole slabe: 
noua clasa de proprietari funciari detine suprafete mici de teren, nu dispune de utilaje 
tehnologice moderne. 
 
Unităţi administrativ-teritoriale şi dezvoltarea policentrică 
Regiunea Sud Est cuprinde 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. 
La nivelul fiecărui judeţ structurile autorităţii locale sunt reprezentate de consilii judeţene, 
consilii locale, municipale, orăşeneşti şi comunale. Localităţile sunt structurate astfel: 11 
municipii, 24 oraşe şi 355 comune având 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este Constanţa 
cu o populaţie de 283.872 locuitori, urmat de Galaţi 249.432 locuitori, Brăila 180.302 locuitori, 
Buzău 115.494 locuitori, Focşani 79.315 locuitori şi Tulcea cu 73.707 locuitori (informatii 
obtinute in urma Recensamanatului Populatiei si Locuintelor din oct. 2011) 
 
Tabel 1: Organizarea administrativa a teritoriului regiunii Sud-Est la 31 dec 2008       

Regiunea de 

dezvoltare 

Judetul 

Suprafata 

totala (km
2 
) 

% din 

teritoriul 

regional 

Numarul 

oraselor si 

municipiilor 

Din care 

municipii 

Numarul 

comunelor 

Numarul 

satelor 

Sud-Est 35.762 100 35 11 355 1.447 

Braila 4.766 13 4 1 40 140 

Buzau 6.103 17 5 2 82 475 

Constanta 7.071 20 12 3 58 188 

Galati 4.466 12 4 2 61 180 

Tulcea 8.499 24 5 1 46 133 

Vrancea 4.857 14 5 2 68 331 

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucuresti – editia 2009 

 
Regiunea Sud Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai populate oraşe din România: 
Constanţa (283.872), Galaţi (249.432 locuitori), şi Brăila (180.302 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. 
 
Economia regională 
Specificul Regiunii Sud - Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a 
activităţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale 
complexe izolate (Buzău, Focşani), areale cu specific turistic (litoralul şi Delta Dunării) şi 
întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole şi viticole. Regiunii îi este caracteristică 
discontinuitatea în teritoriu a activităţilor industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, 
servicii, turism) şi agricole. Această situaţie este generată de specializarea intraregională. 
Astfel, Galaţi şi Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a populaţiei ocupate în 
industrie, Buzău şi Brăila cu procente mai mari de populaţie ocupate în agricultură, 
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Constanţa, Galaţi şi Tulcea în construcţie şi servicii. Restructurările industriale care au avut 
loc în procesul tranziţiei la economia de piaţă, au dus la creşterea masivă a şomajului în 
marile centre de industrie grea (Galaţi, Brăila, Buzău) şi în micile centre urbane mono-
industriale. Activitatea intensă de construcţii de locuinţe proprietate privată din jurul marilor 
centre urbane, litoral şi alte areale turistice din Subcarpaţi a preluat o parte din forţa de 
muncă disponibilizată şi astfel şocul social al disponibilizărilor a fost atenuat. 
Deşi zona Brăila – Galaţi, Constanţa – Năvodari a fost marcată de un puternic fenomen de 
disponibilizări, ultimii ani prezintă un oarecare reviriment al activităţilor industriale, respectiv 
un proces de stabilizare a întreprinderilor nou create pe platformele marilor complexe 
industriale restructurate. Astfel, pot fi menţionate atât întreprinderile (textile) care 
funcţionează la Brăila cât şi Combinatul de la Galaţi precum şi rafinăria de la Midia Năvodari. 
Un alt exemplu de revigorare a industriei îl reprezintă Buzău, unde au apărut numeroase 
întreprinderi noi, ca de exemplu cele de prelucrare superioară a lemnului şi sticlei, etc. Spre 
deosebire de acest proces de oarecare stabilizare economică a marilor centre urbane, 
oraşele mici nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, pierzând în continuare locuri de muncă 
(Babadag, Negru Vodă, Hârşova, Făurei, Tulcea, Măcin, etc.). Aici nu există investiţii străine 
şi din cauza unei infrastructuri deficitare (drumuri, alimentări cu apă, canalizări, etc). Arealele 
de maximă sărăcie cuprind nordul judeţului Galaţi, estul şi sudul Brăilei, nordul Dobrogei, 
Delta Dunării, precum şi estul Judeţului Vrancei. 
 
Sectorul industrial în Regiunea Sud Est este orientat spre sectoarele industriale cu 
valoarea adăugată scăzută (alimentar, îmbrăcăminte), in acelaşi timp, concentrând un număr 
însemnat de agenţi economici în domeniul industriei mecanice şi al produselor metalice. 
Domeniul de tradiţie şi de importanţă remarcabilă în aproape toate judeţele, este construcţia 
mijloacelor de transport acvatice. Analiza pe bază teritorială pune în evidenţă diferenţe 
importante: judeţele Vrancea, Tulcea şi Brăila prezintă un profil industrial foarte legat de 
sectoarele industriale cu valoare adăugată scăzută, puţin competitive pe piaţa globală. 
Constanţa şi Galaţi sunt orientate spre activităţi cu conţinut tehnologic mai ridicat, cum ar fi 
mecanica şi producţia de mijloace de transport. Mai diversificat este sectorul industrial în 
judeţul Buzău care, chiar şi în condiţiile în care rămâne legat de industria tradiţională, are 
ponderi remarcabile de firme care operează în sectoarele cu valoare adăugată mai ridicată – 
cum ar fi mecanica uşoară şi grea, precum şi fabricarea de electrice.  
Fiind, prin tradiţie, o zonă agricolă, datorită condiţiilor pedoclimatice foarte favorabile, 
Regiunea Sud Est deţine 15,86% din suprafaţa agricolă a ţării, producţia agricolă 
reprezentând 15,76% din producţia naţională. Producţia culturilor extensive este substanţială 
– regiunea poziţionându-se pe locul 39 din cele 267 regiuni europene pentru producţia de 
porumb, precum şi pe locul 29 pentru producţia de rapiţă – alte sectoare importante fiind 
horticultura şi cultivarea arborilor fructiferi. O menţiune specială merită sectorul viticol: 
Regiunea Sud Est se situează pe primul loc în ţară, în ceea ce priveşte suprafaţa viilor 
roditoare, deţinând 40,2% din suprafaţa viticolă a ţării în mare parte localizată în judeţul 
Vrancea. Sectorul zootehnic este bine dezvoltat – în special creşterea de caprine, porcine şi 
păsări – producţia animală reprezentând 12,91% din totalul producţiei agricole a tării. 
 
Sectorul terţiar concentrează 76,76% din întreprinderile din Regiunea Sud Est şi jumătate 
din salariaţii din regiune. Dinamica sectorului este pozitivă confirmând evoluţia treptată a 
Regiunii Sud Est către o economie post-industrială, în care terţiarul este sectorul principal. 
Rata de creştere rămâne însă sub media naţională. În termeni generali, subsectorul 
comerţului concentrează ponderea cea mai mare de firme din terţiar, urmat de sub sectorul 
„Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor‖ 
precum şi de subsectorul „Transport, depozitare şi comunicaţii‖. În judeţele Tulcea şi 
Constanţa, procentul de firme active în domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice este 
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relevant. În ciuda tendinţei de creştere, terţiarul este slab orientat spre activităţi bazate pe 
cunoaştere intensivă, ocuparea în astfel de activităţi fiind în general sub media naţională.  
Patrimoniul bogat de resurse naturale şi culturale a reprezentat precondiţia pentru 
dezvoltarea industriei turismului în regiune. Gradul de diversificare este ridicat şi cuprinde 
turism de litoral, montan, de croazieră, turism rural şi ecologic, turism cultural şi religios, care 
totuşi prezintă nivele diferite de dezvoltare, destinaţii mai importante şi cunoscute fiind 
Litoralul Mării Negre şi Delta Dunării. În România, regiunea deţine o poziţie de excelenţă 
confirmată de toţi indicatorii care privesc piaţa turistică naţională: în anul 2008 regiunea a 
fost prima din ţară în ceea ce priveşte capacitatea de cazare - fie existentă, fie în funcţiune - 
pentru numărul de înnoptări precum şi de sosiri. Indicele de utilizare a capacităţii în funcţiune 
este cel mai ridicat din ţară. Baza de cazare de calitate foarte des slabă, infrastructuri în 
mare parte învechite şi promovare turistică deficitară sunt problemele cu care se confruntă 
sectorul turistic regional, care în momentul de faţă contribuie doar cu 6,67% la formarea PIB-
ului regional, uşor peste media naţională, însă sub media ţărilor UE cum ar fi Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, Italia şi Spania.  
 
Infrastructura 
Transport 
Coridoarele nationale si internationale 
Regiunea este străbătută de importante coridoare de transport care asigură legătura 
centrelor urbane cu capitala ţării, între care se remarcă marile artere rutiere europene (E60, 
E85, E87, E70, E581). 
Din cei 10.856 km drumuri publice regionale, doar 19,4% sunt modernizaţi, regiunea 
înregistrând cea mai mică pondere pe ţară. Valoarea redusă a indicatorului referitor la 
densitatea drumurilor pentru Tulcea se explică prin faptul că Delta Dunării acoperă aproape 
jumătate din suprafaţa acestui judeţ. 
Principalele problemele ale reţelei de drumuri sunt: calitatea slabă a drumurilor, sistemul 
deficitar de iluminare şi marcare stradală, iar situaţia drumurilor în mediul rural este critică, 
majoritatea localităţilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. Inundaţiile din anul 
2005 au arătat nu numai insuficienţa reţelei rutiere dar şi lipsa unei strategii privind măsuri de 
protecţie activă a acestora. 
S-a dovedit că nu există posibilităţi reale dar şi economice pentru trasee de rezervă, existând 
pericolul izolării unor areale cât şi întreruperii legăturilor dintre marile regiuni ale României. 
Tot în această situaţie s-a evidenţiat şi starea precară a podurilor rutiere. 
Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul naval: fluviul Dunărea 
şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel mai mare port la Marea Neagră şi al patrulea 
din Europa, oferă servicii (facilităţi) pentru toate tipurile de transport (auto, feroviar, maritim, 
aerian), fiind utilat cu depozite şi terminale pentru toate tipurile de bunuri. Acest port este 
situat la intersecţia dintre coridoarele TEN-T IV şi VII – prin canalul Dunăre-Marea Neagră. 
Principalele căi rutiere si de cale ferată sunt: pe directia est-vest Bucuresti – Constanta si 
Bucuresti- Brăila - Galati si Bucuresti-Buzău-Focsani (fie prin Ploiesti, fie prin Urziceni), care 
se continuă spre nord, acestea asigurand legătura intre principalele orase ale regiunii. 
Romania este traversată de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-Arad-
Bucuresti- Constanta-Istanbul-Salonic), VII (Dunărea, cu bratul Sulina si Canalul Dunăre-
Marea Neagră) si IX (Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chisinău-
Bucuresti-Dimitrovgrad- Alexandroupolis). 
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Coridoarele europene de transport care srabat Romania 

 
Unele drumurile nationale continuă mari artere rutiere europene (codificate cu initiala E): 
- E60, care strabate Franta, Austria, Slovacia, Ungaria, intra in tara prin Oradea, strabate 
Regiunea de la vest la est si se opreste la Constanta; 
- E85, care strabate Grecia, Bulgaria, intra in tara prin Giurgiu, strabate partea de nord-vest a 
Regiunii trecand prin Buzau si Focsani; 
- E87, care strabate Turcia, Bulgaria, intra in tara prin Vama Veche, strabate Dobrogea de la 
sud la nord, trecand prin Constanta si se opreste la Tulcea; 
- E70, care strabate Spania, Franta, Italia, Croatia, Serbia, intra in tara prin Stamora Moravita 
si strabate Regiunea de la vest la est ajungand la Constanta; 
- E581, care strabate partea de nord a Regiunii pe linia Galati-Tecuci. 
 
Reteaua de drumuri nationale si internationale din Romania 
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In vederea imbunatatirii accesului si a fluidizarii traficului dintre regiune si tarile cu care 
aceasta se invecineaza, se pot dezvolta o serie de proiecte de cooperare transfrontaliera 
intre Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si regiuni invecinate din Ucraina, Republica Moldova si 
Bulgaria, proiecte care vizeaza in special infrastructura de acces si care au ca obiectiv final 
dezvoltarea durabila a regiunilor in ansamblul lor. 
 
Retele regionale de drumuri 
În anul 2005, lungimea totala a retelei de drumuri publice din Romania a fost de 79.904 km, 
distributia fiind relativ uniforma pe intreg teritoriul tarii. 
Reteaua de drumuri a regiunii si densitatea retelei in regiune si in fiecare judet al regiunii, 
impreuna cu principalele caracteristici ale conditiilor acestora sunt prezentate in urmatorul 
tabel: 
 
Drumurile publice la 31 decembrie 2005 la nivel national si regional 

 
Drumuri publice – 

total 

Din care 

modernizate 

Cu imbracaminti 

usoare 

Densitatea 

drumurilor publice 

pe 100 km
2 

de 

teritoriu 

Total 79.904 21.148 20.915 33,5 

Regiunea 

Sud-Est 
10.856 2.108 4.016 30,4 

Braila 1.187 280 533 24,9 

Buzau 2.646 334 883 43,4 

Constanta 2.324 523 899 32,9 

Galati 1.463 285 669 32,8 

Tulcea 1.318 339 448 15,5 

Vrancea 1.918 347 584 39,5 

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucuresti – editia 2006 

 
Lungimea drumurilor publice din regiune era în anul 2005 de 10.856 km, ceea ce situeaza 
regiunea pe locul IV la nivel national; din totalul drumurilor publice regionale erau 
modernizate numai 19,4 %, regiunea ocupand ultimul loc la nivel national. Indicatorul foarte 
scăzut pentru judetul Tulcea nu este relevant pentru un judet din a cărui suprafată aproape 
jumătate o reprezinta Delta Dunării. 
La nivel regional problemele intampinate de reteaua de drumuri sunt: calitatea slabă a 
drumurilor, sistemul deficitar de iluminare si marcare stradală. Situatia drumurilor in mediul 
rural este critică, majoritatea localitătilor rurale neavand drumuri pietruite sau asfaltate. 
 
Fig. Durata de deplasare pe şosea până la municipiul reşedinţă de judeţ a oraşelor 
mici din regiunea de dezvoltare Sud-Est 
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 Zonele libere 
Activitatile ce se pot desfasura in zonele libere pot fi realizate de persoane fizice si juridice, 
romane sau straine, pe baza licentelor eliberate de administratia zonelor libere, in baza 
contractelor incheiate de acestia cu administratia. 
Potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.84/1992 activitatile ce se pot desfasura in zonele 
libere sunt: manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, conditionarea, 
prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vanzarea-cumpararea, 
expertizarea, repararea, dezmembrarea marfurilor, organizarea de expozitii, operatiuni de 
bursa si financiar-bancare, transporturi si expeditii interne si internationale, inchirierea si 
concesionarea cladirilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate destinate constuirii 
de obiective economice si hoteliere, controlul cantitatii si calitatii marfurilor, navlosirea, 
agenturarea si aprovizionarea mijloacelor de transport, prestari de servicii. 
Zonele libere, in numar de patru (Constanta, Braila, Galati, Sulina) din cele sase din 
Romania, constituie puncte de atractie pentru investitorii straini, oferind avantaje multiple cat 
si un bun amplasament. 
In prezent, pe teritoriul Romaniei exista un numar de 4 zone libere, infiintate prin hotarare de 
Guvern, in temeiul Legii nr. 84/1992 – privind regimul juridic al zonelor libere din Romania, 
dintre care 4 sunt situate in Regiunea Sud-Est. 
1.Zona Liberă Sulina – infiintata prin H.G.nr. 156/1993, este situata la extremitatea estica a 
Dunarii, respectiv la varsarea bratului Sulina in Marea Neagra si are o suprafata de 100,89 
ha, dispunand de o infrastructura si o dotare portuara deosebit de complexa; activitatile 
preponderente desfasurate in aceasta zona fiind cele comerciale, din cauza lipsei drumurilor, 
cailor ferate sau a unui aeroport in apropiere, orientandu-se si spre alte sectoare cum ar fi cel 
al productiei si cel al serviciilor. 
2. Zona Liberă Constanta-Sud si Zona Libera Basarabi aflate sub o administratie unica, au 
fost infiintate prin H.G. nr. 410/1993, modificata si completata prin H.G. nr.191/1997 si H.G. 
nr.788/1997. Zona Libera Constanta-Sud este amplasata in partea sudica a portului 
Constanta si are o suprafata de 134,60 ha impartita in trei platforme. 
Din anul 1997, aceasta s-a extins in complexul portuar Basarabi formandu-se Zona Libera 
Basarabi, care functioneaza ca o sucursala a Zonei Libere Constanta –Sud si are o suprafata 
de 11,4 ha, din care 0,7 ha acvatoriu. 
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Zona Libera Constanta-Sud beneficiaza de existenta infrastructurilor de transport (maritim, 
fluvial, feroviar si rutier) care fac legatura cu diverse surse de aprovizionare si piete de 
desfacere din Europa Centrala, Bazinul Mediteranean, Orientul Apropiat si Mijlociu, prin 
aceasta derulandu-se un traffic intens de marfuri care este favorizat si de existenta unei linii 
de ferry-boat si terminal RO-RO. 
3. Zona Liberă Galati – infiintata prin H.G.190/1994 se situeaza pe malul stang al fluviului 
Dunarea, la mila 80 in zona digului Badalan in partea de est a municipiului Galati in apropiere 
de frontiera cu Republica Moldova si Ucraina, aflandu-se in legatura directa cu linia ferata 
larga folosita in tarile fostei URSS, avand deci, acces direct la pietele Comunitatii Statelor 
Independente si are o suprafata de 136,98 ha teren din care o suprafata portuara de 6,98 ha 
cuprinzand 3 dane de acostare dotate cu toate instalatiile. 
4. Zona Liberă Brăila – a fost infiintata prin H.G. nr. 330/1994 care a fost modificata si 
completata prin H.G. nr.478/1999 si 535/2000, si are o suprafata totala de 110,6 ha si este 
formata din 3 perimetre, dispunand de asemenea de o zona portuara (perimetrul 1 in 
suprafata de 67,8 ha este situat in zona danelor aval a terminalului de containere propus, 
intre malul Dunarii si digul de aparare existent; perimetrul 2 in suprafata de 34,3 ha este 
amplasat in zona Varsatura, la periferia orasului; perimetrul 3, in suprafata de 8,3 ha, situat in 
sectorul portuar existent, intre Gara Fluviala si Pescarie, care dispune de platforme, 
constructii, utilitati care pot fi usor adaptate activitatilor de zona libera; si extinderea cu 
suprafata de 4,01 ha teren portuar pe care se afla depozite S.N.P. Petrom. 
Reglementarea regimului de ―porto franco‖ în perioada interbelică, zona s-a dezvoltat mai 
ales prin înfiintarea primei burse de comert din tară, la Brăila, unde se stabilea pretul mondial 
al cerealelor. 
Reluată în 1995 în noile conditii social-economice din Romania, Bursa de Marfuri Generale 
din Brăila si-a propus să joace un rol important în înviorarea activitătii economice a judetului. 
La sfarsitul anului 2003, această institutie îsi închidea activitatea de tranzactionare a 
mărfurilor generale. 
Puncte vamale sunt in toate judetele regiunii, iar puncte de trecere a frontierei: Directia 
Regionala Vamala Interjudeteana Constanta (Tulcea, Sulina, Mangalia, Midia Basarabi, 
Negru Voda, Vama Veche, Ostrov), Directia Regionala Vamala Interjudeteana Galati (Braila, 
Giurgiulesti, Oancea), iar pentru judetul Tulcea, putem mentiona ca Tulcea si Sulina au 
specific portuar, iar Chilia Veche si Periprava sunt puncte de trecere simplificată. 
 
Infrastructura energetică regională este complexă. În Regiunea Sud Est există mari 
producători de energie electrică din diferite surse, care includ termocentralele şi 
hidrocentralele localizate în diferite judeţe, precum şi Centrala Nucleară de la Cernavodă, 
judeţul Constanţa, care a produs în anul 2008, 18,8% din producţia de electricitate din 
ţară.  
Extraordinar, şi în mare parte încă neexploatat, este potenţialul Regiunii Sud Est pentru 
producţia de energie din surse regenerabile. În zona de litoral şi, mai ales, în judeţul 
Tulcea, condiţiile sunt foarte favorabile pentru producerea de energie eoliană, de 
asemenea potenţialul este foarte ridicat pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei 
solare, precum şi pentru producţia de energie din biomasă (în special în judeţele Brăila şi 
Constanţa). Primele proiecte pentru exploatarea resurselor neconvenţionale au apărut, 
însă valorificarea lor este încă într-o fază de început. Infrastructura pentru distribuţia de 
gaze există în toate judeţele, fiind totuşi prezentă doar în localităţi principale (reşedinţe de 
judeţ, municipii şi oraşe mai mari). Situaţia infrastructurii pentru distribuţia de energie 
termică este variabilă de la un oraş la altul: cu puţine excepţii – cum ar fi de exemplu 
municipiul Constanţa – starea de uzură ridicată şi supradimensionarea instalaţiilor faţă de 
utilizatorii actuali, datorită debranşărilor din ultimii ani, au cauzat o scădere permanentă a 
sistemului.  
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În ceea ce priveşte eficienţa energetică, se remarcă faptul că în anul 2006 consumurile de 
energie ale agenţilor economici s-au ridicat la nivelurile maxime înregistrate în cadrul UE. 
În acelaşi timp, Regiunea Sud Est este caracterizată prin consumuri scăzute de energie în 
gospodării. Faptul este confirmat de datele privind consumul de gaz care, deşi a fost în 
creştere continuă în perioada 2000-2008, rămâne în cea ce priveşte gazul pentru uz 
casnic, mult mai scăzut decât media naţională.  
 
Populatia 
Conform recensamantului Populatiei si Locuintelor desfasurat in octombrie 2011, Populaţia 
Regiunii Sud - Est era de 2.545.923 locuitori ceea ce reprezintă 12,65% din populaţia 
României (20.121.641 de locuitori), în scădere în perioada 1992-2010, tendinţă care se 
păstrează în continuare. Populatia in fiecare din judetele componente numara: 

- Braila – 321.212 locuitori; 
- Buzau – 451.069 locuitori; 
- Constanta – 684.082 locuitori; 
- Galati – 536.167 locuitori; 
- Tulcea – 213.083 locuitori; 
- Vrancea – 340.310 locuitori. 

Distribuţia populaţiei pe sexe la nivelul Regiunii Sud Est este în concordanţă cu distribuţia la 
nivelul tării şi al Uniunii Europene, în sensul unei ponderi sensibil mai mari a femeilor în 
totalul populaţiei.  
Distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale la nivelul anului 2011 este apropiată de valorile 
naţionale (populaţie urbană de 53,5% faţă de 53,96% în cazul României), dar mult mai mici 
decât în cazul Uniunii Europene (74%). Se remarcă judeţul Constanţa cu o pondere a 
populaţiei urbane de 68,84%, dar şi judeţele Braila cu o pondere de 62,5% si Galati cu 
54,74% populatie urbana. În perioada 1992 - 2011se observă o scădere a populaţiei urbane.  
În privinţa distribuţiei populaţiei pe vârstă aceasta este la nivelul Regiunii Sud Est în 
concordanţă cu distribuţia naţională, diferenţele maxime pe grupe de vârstă fiind sub 0,5%. 
Conform datelor Recensamantului din 2011, cea mai bine reprezentată grupă de vârstă este 
cea 40-44 de ani înregistrând 226.146 de persoane. Judeţele cu cel mai mare procentaj de 
tineri (persoane cu varsta cuprinsa intre 0 si 59 de ani) sunt Constanţa (80,86%) si Galaţi 
(78,03%) şi, în timp ce în Buzău, Brăila şi Vrancea procentul de persoane de 60 ani şi peste 
depăşeşte media regională şi naţională. De asemenea, se constată o tendinţă de îmbătrânire 
a populaţiei pe perioada 2000-2011.  
 
Prognoze demografice  
Prognozele demografice sugerează faptul că România se va confrunta în următorii ani cu un 
grad notabil de vulnerabilitate demografică cauzat de: scăderea populaţiei cu vârstă de 
muncă, îmbătrânirea populaţiei şi declinul numărului de locuitori.  
Comisia Naţională de Prognoză estimează că populaţia din grupa de vârstă 15-64 de ani va 
scădea într-un ritm mediu anual de -0,1% începând cu anul 2008 până în 2020, iar populaţia 
din grupa de vârstă 65 de ani şi peste va creşte într-un ritm mediu anual de 0,8% între 2008-
2013 şi de 0,7% în perioada 2014-2020. Potrivit EUROSTAT, gradul de dependenţă al 
vârstnicilor în România se va majora de la 21,3% în 2010 la 30,32% în 2030, 47,77% în 2045 
şi 65,27% în 2060, fiind foarte apropiat de media UE 27.  
Întrucât România nu reprezintă o ţară de destinaţie atractivă pentru imigranţi, proiecţiile 
EUROSTAT cu privire la evoluţia demografică a ţării noastre relevă o situaţie îngrijorătoare, 
populaţia ţării urmând să scadă vertiginos în următorii ani de la 21,3 milioane de locuitori în 
2010 la 20,8 milioane în 2020, la 20,04 milioane în 2030, la 18,14 milioane în 2050 până la 
16,92 milioane în 2060.  
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Potrivit evaluării Comisiei Europene în privinţa provocării demografice, Regiunea Sud Est are 
o poziţie relativ bună în comparaţie cu alte regiuni UE. Astfel, raportat la punctajul de 100 al 
regiunii Severozapaden din Bulgaria şi la punctajul de 9 al celei mai bine plasate regiuni din 
UE, respectiv Východné Slovensko din Republica Slovacă, Regiunea Sud Est are un punctaj 
de 28. Astfel se situează pe locul trei la nivel naţional, după Regiunea Nord Vest (12) şi Nord 
Est (17) şi pe locul 53 din cele 267 de regiuni ale Uniunii Europene, ceea ce poate 
reprezenta un avantaj strategic al său.   
 
Structura etnică  
În Regiunea Sud Est se constată prezenţa majorităţii etniilor naţionale. Cea mai mare 
pondere în structura etnică a regiunii o deţin românii (88,13%) fiind urmaţi de rromi (2,74%), 
turci (0,90%), tătari (0,77%), ruşi-lipoveni (0,63%) şi greci (0,07%) – conform datelor obtinute 
la Recensamantul din 2011. Răspândirea teritorială a etniilor este neuniformă pe teritoriul 
regiunii, remarcându-se poli de concentrare a turcilor şi tătarilor în judeţul Constanţa şi a 
ruşilor lipoveni şi a grecilor în judeţul Tulcea. De asemenea, în judeţul Constanţa este 
localizat cel mai mare procentaj de locuitori din fiecare etnie, cu excepţia rromilor, a ruşilor 
lipoveni şi a grecilor.   
 
Utilităţile publice 
 
Alimentarea cu apa si tratrea apelor uzate 
Într-o regiune bogată în resurse hidrice, accesul la apa potabilă este încă problematic pentru 
un procent însemnat de populaţie. România şi-a luat angajamentul faţă de CE să realizeze 
obiectivele în aplicarea Directivei CE 98/83/CE, în ceea ce priveşte calitatea apei folosite 
pentru consum. Până la data de 31 decembrie 2015 România trebuie să înceapă să aplice 
toate măsurile necesare astfel încât să se asigure faptul că alimentarea cu apă potabilă se 
face în concordanţă cu prevederile Directivei, înţelegând prin aceasta că se stabileşte 
cererea de apă potabilă, se inspectează sistemele de alimentare cu apă, se urmăreşte şi se 
monitorizează calitatea apei potabile, se diseminează informaţia şi se raportează. 
La nivelul localităţilor, alimentarea cu apă a populaţiei se asigură prin sisteme centralizate de 
alimentare cu apă sau din instalaţii locale-fântâni şi captări de izvoare. 
 
Indicatorii care sunt monitorizaţi de către autorităţile competente sunt următorii: 

- Numărul de localităţi care dispun de o reţea de distribuţie a apei potabile şi lungimea 
reţelei în km, în mediu urban şi rural. 

- Populaţia racordată la reţelele de apă. 
- Intensitatea consumului de apă pe cap de locuitor. 
- Calitatea apei potabile distribuite. 

Informaţiile detaliate privind gradul de uzură a reţelelor de distribuţie a apei potabile sunt 
probabil prezentate în master planurile pentru apă care s-au realizat recent. Date fiind unele 
date punctuale despre procentul de pierderi de apă din reţea şi numărul de avarii la 
sistemele existente, se poate concluziona faptul că sunt necesare investiţii considerabile nu 
doar pentru a garanta racordarea în proporţie de 100% a populaţiei la reţelele de apă, dar şi 
pentru a îmbunătăţi nivelele de eficienţă ale sistemelor de distribuţie existente (ţinând sub 
control costurile de distribuţie şi în consecinţă şi tarifele pentru consumatorii de apă potabilă). 
 
Colectarea deşeurilor în Regiunea Sud Est  

- Conform datelor furnizate de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, în anul 
2008, în regiune, gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de 84,68 % în 
mediul urban si 8% în mediul rural. Procentul populaţiei deservite de servicii de 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 24 of 194 
 

salubritate din totalul populaţiei a înregistrat o medie regională de 50,17, variind de la 
72 în judeţul Constanţa la 26,73% în judeţul Buzău.  

- În prezent, în Regiunea Sud Est procesul de colectare selectivă a deşeurilor 
municipale (pentru hârtie-carton, mase plastice, PET, sticlă, metal) în vederea 
valorificării materialelor reciclabile nu a fost introdus în fiecare localitate, puncte de 
colectare selectivă a deşeurilor municipale fiind înfiinţate în 63 localităţi din regiune.  

- În anul 2009, la nivelul regiunii, a fost colectată o cantitate totală de 1.480 tone 
deşeuri reciclabile din care cea mai mare cantitate este reprezentată de hârtie şi 
carton (973,84 t).  

În anul 2008, la nivelul regiunii s-a colectat de la gospodăriile particulare o cantitate de 
1107,364 tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE), ceea ce 
reprezintă 0,39 kg/locuitor. Conform prevederilor legale, în anul 2008 ţinta de colectare a 
DEEE de la gospodăriile particulare a fost de 4 kg locuitor/an.  

- Au fost de asemenea colectate, prin centrele de colectare autorizate, un număr de 
6295 vehicule scoase din uz, cea mai mare parte fiind colectate în cadrul programelor 
derulate prin MMDD, de stimulare a înnoirii parcului naţional auto.  

 
Tratarea şi valorificarea deşeurilor  

- În regiune există mai multe instalaţii de sortare a deşeurilor reciclabile din deşeurile 
menajere: una în judeţul Constanţa şi una în judeţul Tulcea, avand o capacitate de 9 
tone/oră fiecare; o alta statie de sortare se gaseste în judeţul Galaţi, iar, incepand cu 
anul 2009, orasul Insuratei dispune de o statie de sortare si compostare a deseurilor 
reciclabile, realizata cu finantare europeana in cadrul Programului Phare CES 2005 
―Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele 
prioritare de mediu‖. 

- Capacităţile de reciclare a diferitelor tipuri de deşeuri municipale, pentru hârtie, carton 
şi metal au rămas constante în 2008, faţă de 2007, acoperind necesităţile regiunii. La 
nivelul regiunii nu există, din păcate, nicio instalaţie care să efectueze reciclarea 
sticlei.  

- Nămolul provenit de la staţiile de epurare orăşeneşti nu este folosit decât în foarte 
mică măsură în agricultură, cea mai mare cantitate fiind eliminată prin depozitare.  

- Din cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări colectată separat în anul 2008 a 
fost eliminată prin depozitare o cantitate mai mică faţă de anul 2007.  

 
Depozitarea deşeurilor în anul 2008  

- În Regiunea Sud Est există 7 depozite conforme (Muchea – judeţul Brăila; Gălbinaşi – 
judeţul Buzău; Ovidiu, Costineşti şi Albeşti, Portul Constanta – judeţul Constanţa; 
Vărărie – judeţul Tulcea).  

- Mai funcţionează, la nivelul regiunii, încă 16 depozite neconforme, care urmează să 
sisteze activitatea de depozitare etapizat până în anul 2017.  

În Regiunea Sud Est au fost identificate în urma inventarierii efectuate la nivel local 1279 de 
spatii de depozitare rurale, din care 1235 au fost închise până la sfârşitul anului 2009. Au 
continuat depozitarea şi după 16 iulie 2009, 40 de rampe în judeţul Constanţa şi 4 în judeţul 
Tulcea (din care 2 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării). O parte din primăriile din 
mediul rural au încheiat contracte pentru preluarea deşeurilor menajere de către operatori 
economici autorizaţi pentru salubrizare sau pentru eliminarea deşeurilor sau şi-au înfiinţat 
propriile servicii de salubrizare.  
 
Educaţie 
În ceea ce priveste educatia la nivelul regiunii, se constata existenta institutiilor de 
invatamant de toate gradele (prescolar, primar si gimnazial, liceal, profesional, postliceal, 
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superior) aflate atat in sector public cat si privat, a centrelor de reeducare si reorientare 
profesionala, inclusiv a institutiilor de invatamant special pentru copiii cu deficiente. Ceea ce 
este important si trebuie sa se sublinieze este lipsa infrastructurii de invatamant in unele 
zone rurale izolate. Prin urmare, in aceste zone copiii familiilor sarace au acces limitat sau de 
loc in institutiile de invatamant. 
La nivel regional, în anul scolar 2005/2006, învatămantul public s-a desfăsurat în 
urmatoarele unităti: 
- 570 grădinite (cu program normal, cu program prelungit si cu program saptamanal); 
- 1000 scoli primare si gimnaziale (din care 790 scoli în învătămantul gimnazial); 
- 176 unităti de învatămant liceal; 
- 9 unităti de învatămant profesional; 
- 11 unităti de învatămant postliceal; 
- 7 universităti cu 66 facultati. 
În regiune învătămantul superior de stat este prezent prin numeroase facultati, principalele 
centre universitare fiind la Constanta si Galati. La Constanta sunt urmatoarele universităti: 
Universitatea ―Ovidius‖, Universitatea Maritimă, Academia Navală Militară "Mircea cel 
Bătrân", iar în central universitar Galati functionează Universitatea ―Dunărea de Jos‖ cu 
numeroase facultăti. 
Învătămantul superior privat este prezent în Galati prin Universitatea ―Danubius‖, la Brăila 
prin Universitatea ―Constantin Brâncoveanu‖, la Constanta functioneaza Universitatea ―Spiru 
Haret‖, avand 2 facultati, la Tulcea functioneaza Universitatea Ecologica Bucuresti, iar la 
Buzău functioneaza Universitatea „George Baritiu‖ Bucuresti cu Facultatea Stiinte 
Economice si Universitatea „Spiru Haret‖ functionând cu 12 specializari la Centrul Teritorial 
Buzau. 
Gradul de cuprindere scolara la toate nivelele a fost, in perioada 2004/2005, apropiat de 
gradul inregistrat pe tara. S-a inregistrat o crestere a gradului de cuprindere in invatamantul 
superior. La acest fenomen a contribuit si dezvoltarea invatamantului superior particular, care 
a cuprins in 2005 aproximativ 30% din numarul total de studenti. 
Exista diferente foarte mari intre gradele de cuprindere in diferite forme de invatamant. 
Acestea se pot explica prin faptul ca sumele alocate de la bugetul de stat destinate 
invatamantului primar pot fi considerate ca fiind mai bine focalizate in raport cu familiile cu 
venituri foarte scazute, iar cele destinate invatamantului superior tind sa favorizeze mai ales 
grupurile cu venituri mai ridicate. Aceasta regresivitate a serviciilor educationale indica o 
inegalitate a sanselor copiilor proveniti din diferite medii sociale. 
Avand in vedere istoria bogata a regiunii, aflata la confluenta vechilor regiuni istorice, dar si 
diversitatea minoritatilor nationale, zestrea culturala a Regiunii Sud-est este extrem de 
bogata. Cultura este reliefata si prezentata de vestigiile arheologice, manastirile, muzee 
locale si judetene, biblioteci, casele memoriale si teatrele presarate in toata regiunea. 
Trebuie mentionat si faptul ca in centrul Regiunii Sud-Est, mai exact la Braila, se 
organizeaza, odata la doi ani, Concursul International de Canto "Hariclea Darclée", 
eveniment de mare rezonanta atat in Europa cat si in toata lumea, dar si Festivalul 
International ―George Grigoriu‖, Festivalul de muzica populara ―Cantecul de dragoste de-a 
lungul Dunarii‖ sau Festivalul de teatru ―Zile si nopti de teatru European la Braila‖. Aceste 
festivaluri, prin amploarea lor, creeaza un impact benefic in randul celor interesati de cultura 
atat la nivel local, cat si European si constituie premise pentru dezvoltarea turismului cultural 
in oras si regiune. 
Diversitatea sectoarelor in restructurare si tendintele schimbatoare de pe piata fortei de 
munca conduc la necesitatea adaptarii permanente a comportamentului actorilor sociali la 
mediul socio-economic intern si extern, inclusiv institutiile de invatamant si pregatire 
profesionala. Este necesar sa se dezvolte un sistem de instruire profesionala care sa 
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raspunda noilor nevoi, atat pentru persoanele tinere cat si pentru cele adulte si in special 
pentru femei si someri aflati in somaj de lunga durata. 
 
Sănătate 
În regiune există 47 de spitale, dintre care 24 sunt localizate în Constanţa şi Galaţi. De 
asemenea, în regiune îşi mai desfăşoară activitatea 13 policlinici şi 41 dispensare medicale, 
la care se adaugă alte tipuri de unităţi sanitare. Serviciile medicale pentru populaţia din 
mediul rural sunt slab dezvoltate, fiind necesară organizarea unui proces de planificare 
medicală. 
Speranţa de viaţă este în medie de 71,69 ani pentru bărbaţi, respectiv 75,56 ani pentru 
femei. 
Infrastructura de sănătate din regiune, atât din punct de vedere al construcţiilor, cât şi al 
dotărilor, este precară, fiind necesare reabilitarea clădirilor, precum şi dotarea 
corespunzătoare a acestora. 
Serviciile de sănătate au continuat să se degradeze de la an la an, atat din punct de vedere 
al dotării si cheltuielilor curente alocate acestora, cat si din punct de vedere al calitătii 
serviciilor. 
Indicatorii ce reflecta calitatea si nivelul asistentei sanitare înregistrează o înrăutătire: 
numărul de paturi în spitale la 1.000 locuitori scade continuu în regiune în raport cu 1990, 
înregistrand o crestere în anul 2000. In anul 2005 se inregistreaza un numar de 5,5 paturi la 
o mie de locuitori, regiunea ocupand locul VI la nivel national. Numărul consultatiilor la 
dispensare cunoaste o scădere usoară. Numărul de medici în regiune reprezenta în anul 
2005 doar 8,9 % din numarul total al medicilor la nivel national, (într-o usoară scădere fată de 
anul 2004, unde numărul medicilor reprezenta 9,4%), din acest punct de vedere regiunea 
ocupand ultimul loc la nivel national. Acesti indicatori arata o serie de inegalitati teritoriale in 
starea de sanatate si in asistenta medicala. 
Sistemul sanitar nu a reusit sa diminueze dezechilibrele intre serviciile sanitare oferite in 
mediul rural si cele oferite in mediul urban. 
Se inregistreaza si o crestere a polarizarii tipurilor de servicii de sanatate cat si a cheltuielilor 
per capita legate de acestea, in functie de veniturile populatiei. Cresterea proportiei de 
servicii de sanatate privata, neacoperite cu nici un fel de asigurare medicala, tinde sa 
accentueze aceasta polarizare. In ultimii ani in toate marile orase din regiune au fost infiintate 
institutii sanitare particulare. 
În ceea ce priveste numărul de spitale, regiunea ocupa locul VI la nivel national, cu doar 47 
de spitale (11,1 % din totalul la nivel national), toate spitalele fiind proprietate de stat. În 
regiune isi mai desfasoara activitatea 13 policlinici, 33 dispensare medicale, 9 centre de 
sanatate, 704 farmacii (majoritatea apartinind sectorului privat). De asemenea, in regiune 
mai functioneaza 1.325 cabinete medicale de familie, 17 societăti medicale civile, 1.107 
cabinete stomatologice, 102 laboratoare medicale, 82 laboratoare de tehnica dentara. 
Infrastructura de sanatate este slab reprezentata, dispensarele medicale au o dotare precara 
cu echipamente medicale si medicamente; in unele localitati, mai ales din mediul rural, 
numarul cadrelor sanitare de specialitate este deficitar, in special al celor cu studii 
superioare, iar serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere socio-
economic sunt foarte slab reprezentate in regiune, principala cauza fiind lipsa fondurilor 
necesare dezvoltarii acestor servicii. 
În acest sens, în Regiunea Sud Est între anii 2005-2008 s-a înregistrat o scădere a 
numărului de unităţi sanitare cu proprietate majoritară de stat de la 187 de unităţi la 180, în 
timp ce sectorul privat a crescut de la 2.556 de unităţi în 2005 la 3.134 de unităţi in 2008. 
Ponderea sectorului privat faţă de sectorul public a crescut astfel de la 1.366,84% în 2005 la 
1.741,11% în 2008. Singurul judeţ în care numărul de unităţi sanitare majoritar de stat a 
rămas acelaşi în 2008 faţă de 2005 a fost judeţul Buzău, cu 36 de unităţi, dar şi aici au 
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existat variaţii în sensul creşterii numărului până la 38 de unităţi în 2006 şi scăderea la 36 in 
2008. Cea mai mare pondere a unităţilor majoritar private faţă de unităţile majoritar de stat se 
înregistra la nivelul anului 2008 în Judeţul Constanţa (2619,57%), iar cea mai mică în Judeţul 
Buzău (1.005,56%). 
 
Servicii Sociale 
Trei din cele 6 judeţe (Buzău, Vrancea şi Tulcea) nu au centre de zi. Copii sunt ocrotiţi în 
instituţii de tip familial (65,7%) sau de servicii rezidenţiale (34.3%). La sfârşitul anului 2004, 
erau 8.818 copii cu dizabilităţi, din care doar 462 beneficiau de servicii de reintegrare. 
Judeţele Brăila, Buzău şi Galaţi nu au instituţii rezidenţiale de asistenţă socială. 
 
Zone problemă 
În regiune au fost identificate şi promovate pentru a beneficia de proiecte eligibile sub 
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2001-2002, două zone, şi anume: 
− Zona industrială a Subcarpaţilor de Curbură, care include şi oraşele Buzău, Râmnicu 
Sărat, Focşani, Mărăşeşti, Adjud, Odobeşti şi Tecuci, caracterizată de următoarele probleme: 
dezechilibre sociale masive, calificări insuficiente şi mono-direcţionate ale forţei de muncă. 
Mediul natural este puternic afectat de către defrişările necontrolate realizate în ultimul 
deceniu, care au fost dublate de lipsa lucrărilor pentru limitarea alunecărilor de teren. 
− Zona industrială şi de servicii a Dunării de Jos, cuprinzând oraşele Brăila, Galaţi, Tulcea, 
Măcin şi Isaccea, se confruntă cu probleme legate de: şomaj ridicat, diminuarea rolului jucat 
de porturile din zonă, ca porţi maritime ale ţărilor din centrul Europei lipsite de ieşire la mare, 
în urma realizării canalului Dunăre - Marea Neagră; pierderea flotei de pescuit oceanic.Celor 
două zone de restructurare industrială, li se adaugă alte zone cu probleme grave de 
dezvoltare. Este vorba de zona minieră Altân-Tepe şi Hârşova (Tulcea), oraşele Nehoiu 
(Buzău), Mărăşeşti (Vrancea). 
− Zona rurală în totalitate este caracterizată de grave probleme de dezvoltare cauzate atât 
de procesul de migrare a populaţiei tinere în marile oraşe sau în străinătate, cât şi de lipsa 
infrastructurii de bază. 
Exceptând uşoara îmbunătăţire a situaţiei şantierului naval Galaţi şi a Mittal Steel Industry 
Galaţi (Sidex), aceste zone se află încă în dificultate. 
 
Potenţial de dezvoltare 
Regiunea Sud-Est dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate corespunzător, 
pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială. Dintre acestea, cele mai 
importante sunt zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale (Subcarpaţii Buzăului, vestul judeţului 
Brăila şi sudul judeţului Galaţi), carierele de granit (Munţii Măcinului), sarea, etc. 
Alt avantaj pe care regiunea îl poate valorifica, este reprezentat de prezenţa portului 
Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi, Brăila şi Tulcea. Legăturile acestora cu 
marile porturi ale lumii, pot fi folosite, atât pentru a asigura materia primă necesară dezvoltării 
economiei regiunii, cât şi pentru a exporta bunuri produse atât în regiune, cât şi în restul ţării. 
Gruparea urbană Brăila-Galaţi. Cele două municipii aflate la o distanţa de mai puţin de 20 
km unul faţă de celălalt, formează împreună, după numărul de locuitori, al doilea pol urban al 
ţării, după Municipiul Bucureşti. Brăila şi Galaţi însumează împreună aprox. 500.000 de 
locuitori. Într-o lume în care densitatea populaţiei şi cea economică este o valoare în sine, 
cooperararea dintre cele două municipii ar putea crea beneficii pentru ambele oraşe şi ar 
facilita dezvoltarea economică a zonei şi a regiunii. 
 
Platforma continentală a Mării Negre, îmbogăţită cu suprafaţa din Insula Serpilor câştigată 
de România în procesul cu Ucraina în anul 2009, adăposteşte importante resurse de 
hidrocarburi, ce pot fi valorificate pentru dezvoltarea economică şi socială. 
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Cel mai important potenţial pentru dezvoltarea regiunii, este reprezentat însă de resursele 
turistice: 
• Litoralul Mării Negre, care cuprinde 13 staţiuni, cu unităţi de cazare, tratament si agreement 
(hoteluri, moteluri, vile, campinguri) desfăşurate de-a lungul a 70 km de coastă între 
Năvodari şi Mangalia. 
• Delta Dunării, care prezintă o atracţie ştiinţifică şi un potenţial turistic ridicat, în special după 
includerea sa în 1990, împreuna cu alte zone naturale adiacente, în Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării. 
• Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, cu o veche tradiţie Lacul Techirghiol, 
Eforie Nord (nămol curativ cu proprietăţi asemănătoare celui de la Marea Moartă). 
• Regiunea prezintă şi un cadru promiţător pentru dezvoltarea agro-turismului (Brăila, Galaţi 
si Tulcea) cu resurse importante pentru dezvoltarea turismului de agreement (vânătoare şi 
pescuit) în Insula Mică a Brăilei, Insula Mare a Brăilei, etc. 
• Zona montană din Vrancea şi Buzău prezintă interes turistic prin staţiunile Soveja şi Lepşa, 
şi zone turistice unice în ţară, cum ar fi: Vulcanii Noroioşi (Berca), peşterile de la Bozioru, 
Focurile Vii. 
• Patrimoniul cultural-istoric al regiunii se remarcă cetăţile getice, romane, greceşti, bizantine 
şi locaşuri mânăstireşti, majoritatea fiind concentrate în judeţele Tulcea şi Constanţa. 
Potenţialul industrial al regiunii este foarte important şi diversificat, în acelaşi timp. În anul 
2003, valoarea adăugată brută a acestui sector (incluzând sectorul de construcţii) a fost de 2 
mil. euro, reprezentând 31,3% valoarea adăugată brută pe regiune. Industria regională este 
concentrată în special în centrele urbane: 
• Industria petrochimică este prezentă în Năvodari 
• Industria metalurgică în Galaţi şi Tulcea 
• Industria de echipamente în Brăila, Buzău, Constanţa, Tecuci 
• Industria de construcţie navală în Constanţa, Galaţi, Brăila, Tulcea, Mangalia, Midia 
• Industria materialelor de construcţie în Medgidia 
• Industria textilă în Brăila, Tulcea, Vrancea. 
Principalele caracteristici ale industriei la nivel regional sunt: 
• Este concentrată în marile oraşe, fiind foarte puţin prezentă în zonele rurale 
• Industria de procesare deţine primul loc în termeni de venituri şi rată de ocupare a 
populaţiei în această ramură. 
Agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia regională: circa 
40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la PIB regional. 
Terenurile cultivate deţin 65% din suprafaţa regiunii şi prezintă potenţial de dezvoltare în 
viitor. Deşi există acest potenţial agricol, capacitate de procesare a produselor agricole este 
limitată (scăzută) din cauza tehnologiilor depăşite. Gradul ridicat de fragmentare a terenului 
cultivat reprezintă un alt obstacol pentru dezvoltarea agricolă. Potenţialul economic scăzut al 
fermelor mici şi managementul ineficient al acestora au determinat, de asemenea, 
subdezvoltarea sectorului de procesare a produselor agricole. 
În anul 2004, regiunea se ocupa primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşte producţia 
produselor specifice, şi anume struguri şi floarea-soarelui, şi locul al doilea la producţia de 
grâu, cereale şi fasole. În ceea ce priveşte sectorul de creştere a animalelor şi cel zootehnic, 
regiunea se situează pe primul loc la producţia de carne de oaie şi capră, şi de asemenea, 
de lână. 
 
 
CAP. 3. PREZENTARE GENERALA A LOCALITATII 
 
Scurt istoric 
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Conform istoricilor, aria asezării de astăzi a localitătii Însurătei s-a situat în afara kazalei 
Brăilei, cu toate migratiile granitei kazalei mai în afara sau mai înăuntru ei. 
Însurătei este localitatea principală care dă numele orasului. Este de origine relativ recentă, 
ca urmare a aplicării prevederilor ‖legii însurăteilor‖ (domnia lui Al.I. Cuza, 1879). Astfel, 
tinerele familii de însurătei împroprietărite cu cate 4 hectare din Mosia Museteanca (mosie a 
statului, situată în nord-vestul localitătii actuale), au constituit astfel structura demografică a 
transformării cătunului Parladeni în satul Însurătei. 
Parladenii, târlă si apoi cătun, plasa Balta era situat pe malul drept al Călmătuiului, râu ce 
curge de la nord spre estul localitătii si la 4 km. de viroaga Puturosu. S-a înfiintat pe la 
milocul secolului al XIX-lea (unii istorici indică 1854) prin asezarea câtorva locuitori din Lacu 
Rezi pe mosia Museteanca. Localitatea se va dezvolta substantial după războiul de 
independentă prin împroprietărirea demobilizatilor si a familiilor de tineri căsătoriti. Până în 
1882, Parladenii se vor afla sub administrarea comunei Lacu Rezi, ulterior făcând parte din 
comuna Însurătei, alături de Caragica. 
Localitate relativ recentă pentru judetul Brăila, Însurăteiul va cunoaste o continuă dezvoltare, 
evoluând în aproximativ 100 de ani de la statutul de comuna la cel de oras. 
La sfârsitul secolului al XIX-lea comuna Însurătei făcea parte din plasa Balta, avea drept sate 
componente Însurătei si Caragica si un număr de 1882 de locuitori. 
După 1898 aria locuibilă se extinde spre nord-vest, spre locurile împroprietăritilor din fostul 
cătun Caragica, cu încă 440 de case, această parte de sat fiind cunoscută cu numele de 
Însurătei Noi sau Satu Nou. 
În 1922 – 1925 comuna Însurătei apartine plăsii Viziru si avea în componentă doar satul 
Însurătei. Pentru o mai bună localizare, în documente apare si în această perioadă Caragica 
alături de Însurătei. În 1929 Însurătei avea statutul de comună rurală. Judecătoria de Ocol si 
Posta care deserveau si comuna Însurătei erau la Viziru. Avea acces la statia de cale ferată 
de la Cioara Doicesti, aflată la o distansă de 14km. 
În urma referatului din 1931 Preturii Plăsii Viziru, Prefectura Brăila, conform Legii pentru 
organizarea administratiei locale care prevedea regruparea satelor în comune, hotărăste ca 
Însurăteiul, care cu un venit ordinar de 506713 lei îndeplinea conditiile legii, să rămână la 
statutul de comună. De remarcat faptul că Prefectura Brăila ia în considerare si argumentul 
aceleiasi Preturi pentru ca si Lacu Rezi, desi cu un venit de numai 109709 lei, să rămână 
comună ‖fiind un sat de gospodari si muncitori‖. 
În 1950, în componenta comunei Însurătei au fost inclusă comuna Lacu Rezi si satul Măru 
Rosu ca sate componente. Din acelasi an, comuna Însurătei dobândeste statutul de 
resedintă a raionului Însurătei, regiunea Galati, ulterior intrând în raionul Brăila, regiunea 
Galati. În 1968, comuna Însurătei, în actuala componentă, revine la judetul Brăila, reînfiintat. 
În 1951, în partea de est a localitătii Însurătei, la cca. 3 km. a apărut satul Rubla, ce va primi 
ulterior numele de Valea Călmătui, populatia noii asezări fiind constituită din deportati în 
Bărăgan si opozanti ai regimului comunist. Satul va intra în 1964 în componenta comunei, 
ulterior a orasului Însurătei. 
În anii 1970, în cadrul procesului de urbanizare a localitătilor din România si a aceluia de 
stabilizare a specialistilor în mediul rural, în Însurătei se construiesc primele blocuri de 
locuinte, care sunt însă fără racordare la reteaua de alimentare cu gaze, încălzirea fiind 
asigurată de centrale pe combustibili lichid. În anii 1985 se mai construiesc două blocuri de 
locuinte în care apartamentele erau prevăzute cu sobe de teracotă pentru încălzire 
individuală cu combustibil solid. 
Localitatea a fost declarată oraş la data de 5 mai 1989, potrivit Legii nr. 2/1989 şi are în 
componenţă 3 sate: Maru Rosu, Lacu Rezii si Valea Calmatui. 

 
Incadrarea localitatii in teritoriu 
Pozitia geografica 
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Oraşul Însurăţei reprezinta unul din cele patru oraşe ale judeţului Brăila şi este situat ca 
pozitie geografică în partea central-sudică a acestuia, la aproximativ 50 de Km distanta de 
municipiul Braila pe drumul european E577. 
Oraşul Însurăţei are coordonatele geografice 440 55‘ latitudine sudica si 27037‘ longitudine 
estica. 
Teritoriu Oraşului Însurăţei se învecinează cu: 

- la nord-vest cu teritoriul comunei Bordei Verde,   
- la sud cu teritoriul comunelor Bărăganul şi Victoria,  
- la vest teritoriul comunelor Bordei Verde, Zăvoaia şi Dudeşti,  
- la est cu teritoriul comunelor Viziru, Tufeşti, Stăncuta  
- la sud-est cu comuna Berteştii de Jos. 

Oraşul Însurăţei are în administrare trei sate: Lacu Rezii, Măru Roşu şi Valea Călmăţuiului. 
Ca localitate de rang III (asa cum este ierarhizata in Legea privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati), orasul Insuratei 
prezinta urmatoarele caracteristici: 

a) nivelul de populaţie: 

 de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 locuitori 

 din zona de influenţă: între circa 5000 şi 40.000 locuitori 
b) rază de servire: circa 10 – 20 km 
c) accesul la căile de comunicaţie: acces direct la drum naţional sau judeţean, la centrul de rang 

superior şi legături facile cu localităţile din zona de influenţă 

d) funcţiuni economice: capacităţi de producţie din domeniul secundar (industrie prelucrătoare şi 

construcţii), terţiar (servicii sociale şi comerciale) şi primar (industrie extractivă, agricultură, 
piscicultură, silvicultură) 

e) nivel de dotare-echipare: 

 administraţie publică, autorităţi judecătoreşti şi asociaţii: primărie, judecătorie, 
parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociaţii; 

 educaţie: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal; 

 sănătate, asistenţă socială: spital general sau secţie-spital, maternitate, dispensar 
policlinic, staţie de salvare, creşă, farmacie, cămin de bătrâni; 

 cultură: casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziţii, 
club etc. 

 comerţ, prestări de servicii: magazine universale şi magazine specializate, piaţă 
agroalimentară; 

 turism: hotel de două stele cu minimum 50 de locuri; 

 finanţe-bănci, asigurări: sucursale sau filiale de bănci, instituţii de credit şi societăţi 
de asigurare, C.E.C.; 

 sport, agrement: terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru 
competiţii locale, grădini publice şi alte spaţii verzi amenajate; 

 protecţia mediului: serviciu de protecţie a mediului; 

 alimentare cu apă şi canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem colector de 
canalizare, staţie de epurare; 

 culte: lăcaş de cult; 

 transport-comunicaţii: autogară, eventual gară, poştă, centrală telefonică; 

 ordine, securitate: sedii de poliţie şi de jandarmerie. 
 

Relatii in teritoriu 
Oraşul Însurăţei este străbătut de drumul E577 Braila – Slobozia, care este şi cea mai 
importantă cale rutieră din oras.  
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În ordinea importanţei şi indirecta legatura cu E577 sunt DJ 203 spre Zavoaia, DJ 203R 
asigură accesul spre Valea Călmătui şi DC 21 care asigura legatura cu cele doua localităţi 
din partea de est  a localităţii Însurăţei, Măru Roşu şi Lacu Rezii. 

 
Incadrarea orasului in regiune: 
Conceptual, dezvoltarea regionala este definita in Romania ca fiind ansamblul politicilor 
autoritatilor centrale si locale. Elaborate in scopul imbunatatirii performantelor economice ale 
unor arii geografice constituite in regiuni de dezvoltare si care beneficiaza de sprijinul 
Guvernului, al Uniunii Europene si a altor institutii si autoritati nationale si internationale 
interesate. Pentru atingerea obiectivelor de baza ale politicii de dezvoltare regionala in 
Romania, in anul 1998, Legea nr.151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin 
asocierea voluntara a judetelor – corespunzatoare, in prezent, nivelului statistic NUTS II, 
conform sistemului practicat in tarile UE.  
Regiunea  de Dezvoltare 2 Sud-Est se caracterizeaza prin existenta unor centre economice 
localizate in municipiile resedinta de judet, care valorifica forta de munca existenta, precum si 
resursele naturale din zona. Specificul Regiunii il reprezinta decalajele de dezvoltare dintre 
zonele puternic industrializate (Constanta, Galati-Braila) si zonele care valorifica in special 
resursele locale (Buzau, Focsani, Tulcea), precum si decalajele de dezvoltare dintre mediul 
urban si mediul rural. Regiunea dispune de importante suprafete agricole (mai ales in 
judetele Braila, Constanta si Galati). Exista exploatatii agricole importante, care au fost 
arendate de la micii proprietari de pamant, precum si asociatii de proprietari. Regiunea este 
traversata de Dunare, care joaca un rol si mai mare in traficul naval. Dunarea maritima se 
opreste la Braila si exista premise pentru revigorarea traficului pe Dunare. 

 
Componenta administrativa a orasului 
Suprafaţa teritoriului administrativ Însurăţei, conform fisei cadastrale este de 21.303,00 ha. 
Din totalul teritoriului administrativ de 21.303,00 ha, suprafaţa agricolă totală este de 18.041 
ha, din care: 

- suprafaţă arabilă - 15323 ha;  
- livezi şi pepiniere pomicole - 205 ha; 
- vii şi pepiniere viticole - 333 ha; 
- păşuni - 2180 ha. 

Intravilanul localităţii cuprinde următoarele zone funcţionale distincte:  
- zona centrală funcţiuni complexe de interes public.  
- zonele de locuinţe şi funcţiuni complementare cu subzona locuinţe în blocuri şi subzona 
locuinţe individuale.  

- zona de parcuri, recreere, sport şi agrement.  
- zona de unităţi industriale şi depozite.  
- zona de unităţi agrozootehnice.  
- zona de gospodarie comunală şi cimitire.  
- zona căi de comunicaţii şi construcţiile aferente cu subzonele căilor ferate şi rutiere.  
- alte zone (ape, terenuri neconstruibile) 

În intravilanul localităţilor sunt târguri şi pieţe agroalimentare. 
Suprafaţa totală a orasului este de 21.303 ha din care terenul intravilan ocupă 863 ha şi 
extravilanul ocupă 20.440 ha. 
Condiţiile geografice şi climaterice favorabile zonei au determinat locuitorii să practice o serie 
de activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

 
Categoria Suprafata (ha) 

Teren arabil 15.401 

Pasune 2.391 
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Vii 334 

Livezi 159 

Luciu de apa 660 

Drumuri si cai ferate 440 

Curti si constructii 395 

Terenuri  neproductive 505 

Suprafata totala 21.303 

 
Sursa: PUG, 2013 

 
Zone cuprinse in intravilanul orasului Insuratei 
 

Zone Suprafata (ha) % 
Zona Cai de comunicatie   
Cai rutiere / feroviare 106,56 12,34% 
Zone functionale   
Zona Locuinte si functiuni complementare 568,53 63,5% 
Zona institutii publice, servicii si cimitire 14,20 1,65% 
Zona unitati industriale si depozitare 20,23 2,34% 
Zona unitati agro-zootehnice 85,18 9,87% 
Constructii tehnico-edilitare 3,24 0,38% 
Zona gospodarie comunala, cimitire 10,33 1,21% 
Zona spatii verzi, sport, agrement, turism, protectie 54,32 6,29% 
Ape 0,26 0,03% 
TOTAL 862,85 100% 

Sursa: PUG, 2013 

 
Populatia  
Populaţia Oraşului Însurăţei reprezintă 2,73% din populaţia judeţului Brăila. 
Conform Recensamantului populatiei si locuintelor intocmit in 2011, populaţia Oraşului 
Însurăţei era de 6528 persoane din care: 3.348 barbati si 3.180 femei. 
Conform datelor provizorii ale aceluiasi recensământ, a rezultat o populaţie stabilă de 6.528 
locuitori, din care 5947 etnie română,  360 etnie romă, 1 german si 220 de cazuri de 
informatie nespecificata,  formând 2146 gospodării. 
Edificator este faptul că în anul 2011 se inregistrează o scădere a populatiei. 
 
Peisaj şi specificităţi locale 
Pe teritoriul administrativ al oraşului Însurăţei apar doua mari forme de relief- câmpia şi 
lunca. 
Partea de nord, la nord de albia majoră a Călmăţuiului, are o altitudinea între 20-30m, iar 
zona sudică, la sud de Lunca Călmăţuiului prezintă altitudinea în jud de 40 m. Între aceste 
unităţi de cămpie se desfăşoara Lunca Călmăţuiului cu o altitudine între 19-22 m, având o 
înclinare generală de la vest la est spre Lunca Dunării. 
Pantele domoale cuprinse între 1–3% cu mici ondulaţii şi forme alungite caracterizează în 
general terenul plan al localităţii. 
 
Geologie  
Teritoriul judeţului se află pe un fundament de platforma, ce coboară puternic dinspre 
Dobrogea de vest si nord-vest, ca si dinspre Platforma Moesica spre nord-est, respectiv 
catre curbura Carpatilor. 
Perimetrul teritoriului oraşului Însurăţei apartine Câmpiei Romane şi poartă amprenta 
evoluţiei acesteia. 
Din punct de vedere geologic, analizand sondajele efectuate se poate afirma ca sunt 
prezente toate erele şi cu mici excepţii toate perioadele. 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 33 of 194 
 

În fundamentul Platformei Moesice sunt prezente sisturi cristaline precambriene, urmate de 
şisturi verzi şi apoi şisturi calcaroase, argiloase şi gresii marne cu intercalaţii de nisip. La 
suprafaţă  formatiunile cuaternarului, reperezentat prin straturi de loess cu adâncimea de 10-
20m.  
În zona oraşului Însurăţei, nivelul pânzei freatice a fost interceptat la adâncimea de 5,38 – 
4,48 m faţă de terenul natural. 
Terenurile interceptate de forajele executate în zona, prezintă compresibilitate mare sau 
foarte mare, caracteristici nefavorabile ale rezistenţei la forfecare. Se încadreaza în categoria 
terenurilor de fundare slabe, care necesita masuri de îmbunătăţire în vederea fundării directe 
a construcţiilor. 
 
Incadrarea seismica 
Din punct de vedere seismic, teritoriul se incadreaza in zona seismica „C‖ cu coeficientul ks 
= 0,20. Perioada de colt Tc = 1,5 secunde. 
 
Riscuri naturale 
Mentionam doar riscul seismic care ar putea produce degradarea unor constructii. 
 
Hidrologie  
Reţeaua hidrografică din zona este reprezentată de râul Călmăţui cu o vale asimetrica foarte 
meandrata datorita reliefului de campie prin care curge râul, pe directia vest-est. 
Călmăţuiul pe teritoriul judeţului Brăila are aproximativ jumătate din lungimea totală  (70 Km 
din 145 Km total) si se desfăsoară între localităţile Jugureanu si Gura Călmăţuiului. 
Raul Calmatui reprezinta un vechi curs al Buzaului  si are un bazin hidrografic putin 
dezvoltat. Albia minora este ingusta (20-25 m) si puternic colmatata, datorita pantei reduse si 
coeficientul mare de sinuozitate.  
Debitul mediu multianual este 1,2 – 1,4 mc/s.  
Vara, cand alimentarea este redusa, rezumandu-se doar la cea subterana, Calmatuiul se 
prezinta ca un firicel firav intermitent, cu ochiuri de apa in portiunile mai adanci. Primavara 
datorita topirii zapezilor, apele cresc, provocand inundatii pe terenurile destinate pasunilor. 
Lunca Călmăţuiului este ridicată (1,5 – 2 g/l) iar tipul hidrochimic, sulfatat sodic, permit ca 
apele să fie folosite puţin în irigaţii. 
Adamcimea apelor freatice variaza de la 0 in zonele joase, pana la peste 20,00 m pe 
campurile acoperite cu nisipuri. 
Apele de adancime reprezinta o sursa importanta in alimentarea cu apa a centrelor urbane. 
In zona Insurateiului apele de adancime se gasesc in „ piertisurile Fratesti‖ intre 20-50 m si 
50 – 100 m. 
În Câmpia Călmăţuiului, lacurile au o salinitate mai redusă. În schimb, tipul hidrochimic 
sulfatat sodic este net diferit de cel al lacurilor din Câmpia Brăilei. 
 
Vegetaţie si fauna 
Elementele de vegetatie din zona sunt elemente tipice de stepă pontică şi silvostepă 
panonică. Vegetaţia caracteristică prin speciile de stepă a fost în mare parte desţelenita şi 
înlocuită cu vegetaţie de cultura în proportie de 90%. 
Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este ocupată de terenuri agricole. Se găsesc şi 
rămăşiţe de stepă, reprezentată de pajişti naturale precum şi pe marginea drumurilor, de-a 
lungul digurilor şi canalelor de irigaţie.  
În pajistile xerofile, speciile predominante sunt reprezentate prin graminee: negară, păiuşurile 
stepice, pirul crestat, ovazul sălbatec. Mai cresc traista ciobanului, troscotul, coada 
şoricelului, volbura, păpădia, pelinul, troscot, colţii babei, susai, levanţica, holera, cimbrisor, 
diferiţi scaieti, etc. Tufişurile sunt reprezentate prin porumbar, specii de măceş, macriş, etc. 
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Pe teritotiul administrativ Însuratei, la 10km de oraş, exista pădurea Viişoara (salcâm şi 
stejar), cu suprafaţa de 601 ha - zonă naturală protejată, de importanţă naţională. 
  
Clima 
Clima este temperat-continentala, moderata, caracterizata prin omogenitate, ca urmare a 
uniformitatii reliefului de campie, cu nuante mai excesive in vest manifestate prin ierni 
friguroase (viscole puternice) şi veri călduroase şi secetoase (cu temperatura maxima 
absoluta înregistrată pe tara -44,5°C)  
Teritoriul oraşului Însurăţei se încadreaza în etajul climatic de câmpie, cu caracter uscat, 
caracterizat de seceta, viscole, înzăpeziri, vânturi locale calde, reci şi umede.  
Zona are o climă continental cu nuante de excesivitate, caracterizat de variatiile mari de 
temperatura între vară (temperaturi de +40° C) şi iarnă (cu temperaturi ce coboara uneori 
pâna la -30° C). Temperatura medie multianuala este + 11°C. Primavara şi toamna se 
înregistreaza ploi mai frecvente. Pe parcursul anilor s-au inregistrat şi perioade de secetă (de 
referintă fiind anii 1899 si 1947).  
Cel mai caracteristic vânt este cel din nord, nord-est Crivătul, care are cea mai mare 
intensitate şi frecventă anuală. El bate în special iarna, dar se simte destul de des toamna 
(octombrie, noiembrie) şi primavara (martie, aprilie). 
Cantitatea medie anuala de precipitatii este de circa 490 mm. 
Adancimea de inghet este de 0,90 m, conform STAS 6054/77. 

 
Resurse 
In zona imediat apropiată oraşului, la 1000 m adâncime, se află un important zăcământ ape 
geotermale, apa are o temperatură la gura sondei de 90-95C. Apa are un puternic caracter 
clorurat-sodic-sulfatic-potasic-magnezianocalcic. 
Există două sonde cu ape geotermale ce aparţin S.C. FORADEX S.A. Bucureşti şi sunt în 
custodia primăriilor locale. Actualmente nu sunt utilizate. În trecut a fost utilizată o singura 
sondă în Însurăţei pentru preparare agent termic pentru locuinţe. 
Alte resursele pe care se bazeaza potentialul economic al oraşului sunt numai resurse proprii 
(terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). 

 
 
CAP. 4 OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE 
 
 
1.Obiective generale 
 
Obiectivele principale ale dezvoltării orasului Insuratei sunt următoarele: 
OB1 - dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi 
consumatorilor industriali la această infrastructură (apă - canalizare, electricitate, transport, 
telefonie, internet, gaze naturale); 
OB2 - protecţia mediului ; 
OB3 - reducerea sărăciei ; 
OB4 - regenerare urbana (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor şi a 
resurselor de apă contaminate, precum şi reabilitarea urbana prin refacerea şi dezvoltarea 
centrului civic, a clãdirilor istorice şi redezvoltarea clădirilor prin faţadism şi a funcţiunilor de 
bază sau redefinirea acestor funcţiuni). 
OB5 - dezvoltarea economică – prin amenajarea şi dotarea cu utilităţi a unor terenuri, 
situate în apropierea orasului şi acordarea unor facilităţi în vederea atragerii şi susţinerii 
agenţilor economici; 
OB6 - dezvoltarea serviciilor publice 
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Ţinând cont de condiţiile specifice ale zonei, în subsidiar obiectivelor generale, administraţia 
locală îşi propune şi îşi asumă totodată responsabilitatea faţă de aceasta zona, faţă de 
persoanele defavorizate şi pentru convieţuirea etniilor. 
Politicile publice, atunci când au în vedere dezvoltarea oraşelor mici, asa cum este cazul 
Insurateiului, ar trebui concentrate, pentru a schimba calitatea unei locaţii, asupra investiţiilor 
în infrastructura fizică, rutieră, de telecomunicaţii etc.  
Alte politici care ar trebui să includă o componentă pentru oraşul Insuratei: politica de 
dezvoltare urbană (diversificare economică, furnizarea de servicii publice etc), politica socială 
(coeziune socială, forţă de muncă, etc), politica în domeniul mediului (contrabalansând 
extinderea necontrolată a oraşelor sau concentrarea creşterii în câteva oraşe mari), politica 
în domeniul transportului (oraşele mici, ca noduri de transport în zonele metropolitane şi 
rurale). 
Există un trend de modernizare a funcţiilor urbane înregistrat la majoritatea oraşelor mici 
din regiunea de dezvoltare Sud-Est, cele mai multe dintre ele schimbându-şi profilul agricol, 
mai degrabă specific aşezărilor rurale, cu funcţia de servicii specifică aşezărilor urbane. In 
acest fel, orase precum Insuratei, constituie un element de tranzitie dintre mediul rural si cel 
urban, potentand dezvoltarea agricola a satelor din jur si diminuand presiunea socio-
economica exercitata asupra municipiului, aflat in tendinta de metropolizare. 
Având în vedere că o aşezare urbana nu este un sistem închis, iar realizarea celor sase 
obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la 
dezvoltare şi/sau regenerare urbana, politicile, planificarea strategică urbana, precum şi 
realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 
• Dezvoltare durabilã, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură 
şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici; 
• Întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea 
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, 
precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii; 
• Crearea unei reţele de comunicaţii în scopul schimbului de informaţii cu municipalitatea sau 
alte orase cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în management urban sau 
management de proiect); 
• Realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat; 
• Realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanţa, prin 
accesarea de programe cu finanţare guvernamentală şi a programelor cu finanţare din 
fonduri structurale 
• Integrarea politicilor atât pe orizontalã, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 
sectoare, cât şi pe verticalã, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare 
ale orasului cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face parte; 
• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 
materiale, financiare şi umane într-un ciclu natural; 
• Utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv emiterea de 
reglementãri pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea 
investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea 
bugetului local; 
• Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele 
de construcţii, design-ul unei clãdiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea 
spaţială a clãdirilor, ,,structuri verzi‖ în jurul clădirilor, microclimat; 
• Realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a 
recupera moştenirea culturală şi/sau tradiţiile întregii comunitãţi locale; 
• Interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale; 
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• Fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în 
baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 
• Analiza capacităţii tehnice de execuţie; 
• Evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 
• Evaluarea viabilitãţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 
obţinute; 
• Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; 
• Corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii; 
• Evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii administratiei locale de a asigura 
accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază; 
• Protecţia mediului; 
• Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 
program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă 
există oportunitatea de a obţine profituri viitoare; 
• Realizarea unor parteneriate cu instituţii publice locale/regionale, care să deservească atât 
locuitorii orasului Insuratei, cât şi pe cei din comunele si orasele invecinate; 
• Asigurarea publicării informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, informaţii 
statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism 
general şi planurile de urbanism zonal). 
• Realizarea unor parteneriate (asociaţii de dezvoltare intercomunitare), cu administraţiile 
locale din jur, în vederea accesării unor programe care să conducă la dezvoltarea întregii 
zone; 
 
2.Evaluarea implementarii obiectivelor 
Proiectul de planificare strategica a orasului Insuratei trebuie sa ia in considerare necesitatea 
unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se 
bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii 
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si 
sa aiba un caracter permanent (care sa includa si monitorizare nu doar evaluari finale). 
 
Poziţia evaluării în ciclul planificare-evaluare 
In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o monitorizare a acestora 
apare necesitatea să acţionăm prin modificarea programului. Obţinem până la urmă un ciclu 
iterativ planificare-evaluare. În prima fază, cea de planificare, vorbim despre formularea unei 
probleme, conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale acţiunii şi a 
implicaţiilor lor, evaluarea alternativelor şi selectarea celei mai bune şi de implementarea 
alternativei alese. A doua fază se referă la formularea obiectivelor, scopurilor şi ipotezelor 
programului, conceptualizarea şi operaţionalizarea componentelor principale ale evaluării: 
programul, participanţii, condiţiile şi măsurătorile, designul evaluării, detalierea modului în 
care vor fi coordonate aceste componente, analiza informaţiei şi utilizarea rezultatelor. 
Astfel, se propune realizarea programelor operaţionale, precum şi a planurilor de acţiune pe 
baza evaluării nevoilor existente în fiecare domeniu. 
Adoptarea programului se va face doar după efectuarea unei analize ex-ante, care poate 
duce la revizuirea programului. La acest nivel se impune efectuarea unor analize de gradului 
de realism a programului şi a obiectivelor lui, analize cost-beneficiu sau cost eficienţă (după 
caz). După implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe baza unui 
set de indicatori specifici fiecărui program.  
Pentru programele cu o desfăşurare mai indelungată de timp se impune efectuarea unei 
analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la 
timp, precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele programului. Pe baza acestei 
evaluări se pot impune modificări ale programului şi implementarea acestor modificări. 
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La încheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o evaluare sumativă 
(orientată spre performanţa programului, valoarea sa pentru societate), care să ne spună în 
ce măsură programul poate sau trebuie să fie continuat. 
 
Etapele evaluării 
Un program poate fi evaluat atunci când: 

- Scopurile şi obiectivele programului, cele mai importante efecte secundare care ar 
putea să apară, informaţiile necesare pentru evaluare sunt bine definite; 

- Scopurile şi obiectivele programului sunt plauzibile; 
- Informaţiile necesare pot fi obţinute; 
- Beneficiarii evaluării au ajuns asupra unui acord asupra modului în care vor fi utilizate 

rezultatele acesteia. 
Modul în care se desfăşoară o evaluare diferă de la program la program. Etapele generale 
ale unei evaluări pot fi rezumate astfel: 
Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile 
implicate în program (beneficiarii programului, organizaţia care a implementat programul, 
partenerii şi finanţatorii programului). 
Avantajele acestei abordări sunt: 

- Accent pe participanţi; 
- Gamă largă de beneficiari care participă; 
- Scopul este învăţarea; 
- Design flexibil; 
- Metode de apreciere rapidă; 
- Participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori. 

 
Indicatori ai programelor 
Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate şi 
care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program. 
Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se aşteaptă o 
creştere economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsurători reale, sunt fapte (indicatorul 
creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este 
mai mare sau egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit). Pot exista mai mulţi indicatori pentru 
fiecare obiectiv şi de aceea este foarte important ca indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele 
mai bune măsuri ale îndeplinirii obiectivelor. 
Evaluarea programelor trebuie legată de efectele pe care şi le propune sa le măsoare şi de 
obiectivele propuse. O schemă a legăturii dintre diferitele nivele ale efectelor şi obiectivelor 
este: Indicatorii pot fi grupaţi în şapte mari categorii: beneficii sociale (BS), costuri sociale 
(CS), rezultate (R), beneficiile programului (BP), costurile programului (CP), outputuri (O) şi 
inputuri (I). 
Aceşti indicatori vor fi folosiţi în toate evaluările propuse şi trebuie incluşi (în măsura 
posibilităţilor) în monitorizarea programelor. 
 
Metodologia de lucru 
Strategiile de dezvoltare locală urmăresc integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării 
economice, sociale şi spaţiale la nivel zonal, judeţean, regional, naţional şi european, dar şi 
integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de activitate. 
Politica de dezvoltare are la bază un ansamblu de măsuri guvernamentale ce au drept 
scop sprijinirea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin valorificarea 
eficientă a potenţialului regional şi local, având ca obiective principale: 
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● diminuarea dezechilibrelor existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe 
revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată) şi prevenirea creării de noi 
dezechilibre; 
● pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare a României 
în UE şi de acces la fondurile europene; 
● integrarea politicilor sectoriale la nivel regional şi local, precum şi stimularea cooperării 
interne şi internaţionale în vederea dezvoltării economice şi sociale durabile. 
 
Aceste obiective sunt realizate în practică la nivel european prin adoptarea de măsuri şi 
strategii, finanţarea de proiecte şi prin diverse programe, toate acestea însă fiind dezvoltate 
pe baza unui set de principii ce stau la baza elaborării şi aplicării lor, după cum urmează: 
● principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul 
central/ guvernamental la cel regional şi local; 
● principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate între toţi actorii 
implicaţi; 
● principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 
● principiul co-finanţării, adică obligativitatea contribuţiei financiare a diverşilor actori 
implicaţi în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 
Documentele de programare ale politicii naţionale care au fost avute în vedere pentru 
aderarea României la UE au ca document principal Planul Naţional de Dezvoltare (PND), 
ce conţine priorităţile strategice de dezvoltare, regionale şi sectoriale, pentru o perioadă dată. 
Planurile Naţionale de dezvoltare sunt elaborate pe baza Planurilor Regionale de 
Dezvoltare (PDR) şi reflectă Strategia Naţională de Dezvoltare şi Programele Operaţionale 
(PO) regionale şi sectoriale. Planurile Regionale de Dezvoltare integrează la rândul lor 
planurile cu caracter strategic, elaborate atât la nivel de regiune pe domenii specifice, dar 
şi la nivel judeţean şi local. 
Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung, care se revizuiesc periodic 
şi care pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. Principalele caracteristici ale unei 
planificări strategice de dezvoltare locală: 
√ Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât şi introducerea de noi 
oportunităţi pentru acţiune; 
√ Operează într-un teritoriu bine definit spaţial şi administrativ; 
√ Abordează problemele la nivel macro şi nu se concentrează pe problemele izolate; 
√ Sprijinul politic este o componentă esenţială; 
√ Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând experienţe 
care s-au dovedit a fi de succes; 
√ Generează resursele, stabilind o legătură directă între planificare şi implementare. 
Planificarea strategică este dedicată formulării viziunii, spre deosebire de eforturile şi 
acţiunile dedicate rezolvării imediate a problemelor ce caracterizează planificarea de acţiune. 
Principiile care vor fundamenta procesul de planificare strategică sunt: diversitatea, 
echitatea, deschiderea, răspunderea şi transperanţa, toate fiind componente ale încrederii 
civice. 
 
Iniţierea Procesului de planificare 
Procesul de planificare poate fi declanşat de o problemă importantă pentru un număr mare 
de locuitori, un dezastru pe cale să se producă la scară mare în comunitate, o oportunitate 
de exploatare a unui avantaj economic. Problemele sunt de obicei descoperite prin 
conştientizare, în timp ce oportunităţile sunt generate de o viziune asupra situaţiei posibile, 
împărtăşite de mai mulţi indivizi sau o singură persoană. 
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Iniţierea procesului se concretizează în formarea echipei de lucru, care va avea în 
componenţă reprezentanţi ai grupurilor de interes la nivelul zonei respective, ai administraţiei 
publice locale şi consultanţi de specialitate. 
 
Construirea Parteneriatelor 
Astfel, vor fi construite parteneriate cu grupurile de interes locale, acestea fiind persoane, 
grupuri sau organizaţii care deţin informaţii necesare, pot susţine acţiunile, resursele sau 
rezultatele acţiunilor de planificare propuse şi care sunt interesate şi vor fi afectate de 
rezultatele planului strategic realizat. 
Se vor identifica partenerii existenţi şi potenţiali şi se vor examina problemele majore în 
clarificarea şi funcţionarea unei structuri parteneriale între echipa de planificare şi principalii 
actori implicaţi. Identificarea partenerilor se face având la bază cele trei motivaţii generale ale 
unei relaţii de parteneriat: 
- o colaborare deja existentă şi obiective comune, 
- o colaborare potenţială şi obiective comune, 
- o condiţionare pentru realizarea unui obiectiv sau a mai multora. 
În această fază se organizează echipa responsabilă în construirea strategiei, folosind criterii 
legate de preferinţe, diversitatea formaţiei profesionale şi distribuirea persoanelor resursă în 
mod echilibrat. Se stabilesc de asemenea elemente importante legate de modul de lucru al 
echipei cum sunt: programarea şedinţelor, întocmirea ordinii de zi a fiecărei şedinţe, 
comunicarea între membrii echipei, comunicarea cu persoane care nu fac parte din echipă 
(de exemplu presa), oficialii aleşi, soluţionarea dezacordurilor, luarea deciziilor, selectarea 
noilor membri. În vederea întăririi parteneriatului la nivelul unei microregiuni, la nivelul Uniunii 
Europene se au în vedere următoarele principii: 
- Dezvoltarea serviciilor sociale şi de transport în oraşele mici şi zonele rurale 
- Promovarea cooperării între oraşe şi mediul rural 
- Integrarea zonelor rurale ce înconjoară oraşele mari în strategii de dezvoltare spaţială. 
 
Alegerea tipului de planificare 
În acest punct al procesului se vor discuta opţiunile privind angajarea fie într-un proces de 
planificare strategică (pe termen lung) în care se vor identifica şi preciza problemele cărora li 
se adresează, fie eforturile vor fi îndreptate spre acţiuni dedicate rezolvării imediate a 
problemelor (având de a face cu planificarea de acţiune, planuri operaţionale). 
În funcţie de tipul de planificare ales, se va proceda în cazul planificării strategice la 
formularea unei viziuni, iar în cazul planificării de acţiune la identificarea problemelor în 
funcţie de obiectivele care urmează să fie atinse. Dincolo de această fază, în care se 
determină dacă procesul va fi unul pe termen lung şi strategic, sau unul pe termen scurt şi 
orientat pe probleme, procesul de planificare va presupune aceeaşi succesiune de activităţi, 
deşi contextul este diferit. 
Descrierea problemelor trebuie să fie clară, concisă şi completă, să descrie cauze şi nu 
efecte, teritoriile afectate, persoanele interesate şi responsabile pentru rezolvarea problemei 
şi implicaţiile pe care le determină nerezolvarea problemei. 
 
Pentru a fi eficace, procesul de planificare strategică trebuie să fie: 
√ Cuprinzător – să angajeze în proces toată gama grupurilor de interese; 
√ Interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială; 
√ Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele; 
√ Repetabil - să recunoască faptul că sistemele şi mediul în care acestea se manifestă sunt 
în continuă schimbare. 
 
Culegerea informaţiilor şi Analiza 
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În acest punct se stabileşte ce fel de date sunt necesare pentru a ajuta echipa să formuleze 
decizii care să susţină recomandările făcute şi să-i convingă pe cei care vor fi responsabili de 
punerea în practică a acestora. Se stabilesc tipurile de date necesare, dar şi metodele de 
colectare ce vor fi utilizate. 
Această etapă este dedicată formulării diagnosticului ca rezultat al analizei stadiului 
existenţei actuale. Se utilizează diferite tipuri de analize, precum sunt analizele de potenţial, 
ale disfuncţionalităţilor, ale priorităţilor, retrospective, prospective. În continuare se definesc, 
enunţă şi clarifică problemele cheie ale dezvoltării şi se formulează diagnosticul. 
Primii paşi parcurşi sunt: 
● Colectarea mai multor date, informaţii şi idei prin consultarea populaţiei, interviuri, 
chestionare, combinarea interviurilor şi chestionarelor, analizarea documentelor, observaţia 
directă, experienţa şi intuiţia echipei; 
● Compilarea şi analizarea datelor, organizarea şi analizarea surselor acestora pentru o mai 
bună înţelegere a problemei sau oportunităţii; 
● Determinarea scopurilor şi obiectivelor care trebuie realizate/atinse, astfel încât obiectivele 
să fie specifice, fezabile, măsurabile, posibile, controlabile şi cu o dată limită de realizare; 
● Estimarea fezabilităţii în ceea ce priveşte atingerea scopurilor şi obiectivelor; 
● Dezvoltarea Analizei SWOT (puncte tari, puncte, slabe, oportunităţi, ameninţări). 
 
Analiza SWOT ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală 
Analiza SWOT a fost creată iniţial ca instrument de formulare a strategiilor întreprinderilor. 
Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, cât şi 
identificarea alternativelor strategice. SWOT este aplicată în momentul de faţă în cadrul 
analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării participative în 
cadrul administraţiei publice. 
Analiza SWOT se bazează pe un cadru codificat, care obligă persoanele implicate în 
procesul de planificare să urmărească etape precise, începând de la analiză până la 
strategii, trecând printr-o evaluare completă a implicaţiilor/consecinţelor fiecărei alegeri 
efectuate. 
Pe scurt, analiza SWOT reprezintă un cadru complet şi consistent pe care persoanele 
implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste. Această metodă de 
lucru oferă ajutor pentru a face distincţia între probleme, soluţii şi strategii. 
Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe tehnica „brainstorming‖, care 
s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de planificare. Este 
evident faptul că, înainte de „brainstorming‖ este necesară prezentarea unei descrieri a 
cadrului general a situaţiei existente pentru a exista o „bază comună‖ de lucru în cadrul 
discuţiilor pentru toţi participanţii. Această etapă preliminară reprezintă un element 
fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivel local dispun 
de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 
Din punct de vedere teoretic, analiza SWOT este orientată spre o omogenizare a 
preferinţelor persoanelor implicate. 
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile 
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: construieşte pe 
Punctele Tari, elimină Punctele Slabe, exploatează oportunităţile, îndepărtează Ameninţările. 
 
Planificarea desfăşurării acţiunilor 
În acest punct al procesului vor fi selectate: 
● Obiectivele propuse pentru realizare, astfel încât numărul lor să fie realist; 
● Se vor determina cele mai potrivite acţiuni pentru atingerea lor; 
● Grupurile de interes necesare pentru implementare; 
● Se vor stabili atribuţiile, responsabilităţile şi perioada de realizare a viziunii formulate. 
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Un obiectiv este un enunţ al rezultatului care se doreşte a fi obţinut şi îndeplineşte 
următoarele criterii: enunţă ce urmează să fie realizat cât mai succint posibil; enunţă un 
rezultat final şi nu o activitate; are sprijinul grupurilor de interes; este măsurabil; are o dată 
limită de realizare; este realizabil în timpul disponibil; este controlabil. 
Implementarea acţiunilor, măsurarea impactului şi punerea în Aplicare a strategiei 
de dezvoltare locală 
Această fază a procesului este în general în afara mandatului direct al echipei de planificare 
ca responsabilitate şi intră în atribuţiile beneficiarului strategiei de dezvoltare locală. 
Pentru evaluarea rezultatelor şi efectelor se folosesc o serie de criterii şi de indicatori ce 
măsoară impactul strategiei. Setul de indicatori şi de criterii de măsurare a impactului vor fi 
stabiliţi în funcţie de particularităţile zonei studiate încă de la iniţierea procesului de elaborare 
a strategiei. Criteriile de măsurare a impactului sunt: adecvarea, eficienţa şi consecinţele 
aplicării planului strategic. 
 
 
CAP 5. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
 
1.Consideraţii generale 
Planul Local de Acţiune (PLA) - ca instrument de planificare şi implementare – conţine un set 
de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat în scopul realizării 
obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune 
trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare Durabilă (SLDD). Periodic, Planul Local de Acţiune trebuie revizuit astfel încât 
ţintele fixate să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la 
nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. 
Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte cu atât marja de eroare în privinţa evaluării 
resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că pe masură ce se înaintează în 
timp variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. 
Din acest motiv, Planul Local de Acţiune, trebuie să fie revizuit o dată la 2 ani, chiar dacă 
este proiectat pentru cca.10-12 ani. 
 
2.Principii si conditii 
Planul Local de Acţiune se adresează comunităţii locale, drept pentru care măsurile, numărul 
acestora şi prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din cuprinsul PLA), precum şi 
mecanismele instituţionale de aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei comunităţi, 
respectiv de asociaţii ale oamenilor de afaceri, sindicate, asociaţii şi fundaţii cu activitate 
caritabilă, culturală, de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectonic, asociaţii pentru 
protecţia mediului sau/şi animalelor, congregaţii religioase etc. 
Pentru orasul Insuratei, in PLA orice măsură ce se concretizează într-un program, sub-
program ori proiect trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: 
- concordanţa între ţintele fixate în programe, sub-programe, proiecte cu 
obiectivele generale cuprinse în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a orasului; 
- existenţa unor resurse financiare limitate, condiţie ce influenţează modalitatea de finanţare 
şi mecanismele juridice pe care se intemeiază un program, sub-program sau proiect (de ex. 
împrumut bancar, împrumut extern, concesiune, vânzare, închiriere, parteneriat public-privat 
întemeiat pe un set de contracte de concesiune, vânzare ori de altă natură, etc); 
- evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune economică) potrivit căruia o creştere a 
cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a investiţiilor private, în condiţiile 
în care resursele sunt limitate. Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent 
oportunitatea realizării unei investiţii, nu numai în raport cu resursele sale financiare 
prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze 
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responsabilitatea comunitară şi individuală, precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect 
de dezvoltare locală; 
- gradul de popularizare (cunoaştere publică) al unui program, sub-program, proiect, prin 
diseminarea informaţiei în rândul comunităţii locale. În acest sens, PLA va trebui să cuprindă 
mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor şi subprogramelor ce urmează a fi 
realizate; 
- implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, sub-program sau proiect; 
- norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Autoritatea locală va avea în 
vedere că sunt situaţii în care organizaţiile non-profit sau asociaţiile profesionale ale 
oamenilor de afaceri îşi pot fixa reguli pe baze voluntare în situaţia realizării unui proiect fără 
intervenţia autorităţii publice, prin reglementări. De aceea este bine să se evite 
suprareglementarea. De asemenea, există situaţii în care, pentru realizarea unui proiect, 
reglementările autorităţii publice locale se combină cu cele voluntare, în special în cazul 
parteneriatului public-privat. 
 
3. Obiective generale 
O.1. Asigurarea conditiilor si climatului necesare ca localitatea Insuratei sa devina un oras 
sigur, cu acces la infrastructura si servicii urbane de calitate si grad sporit de accesibilitate, 
astfel incat sa se raspunda nevoilor comunitatii.  
- Asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor 
de desfasurare a activitatilor economice  
- Asigurarea accesului la servicii locale constante in calitate si adaptate cerintelor actuale de 
calitate a vietii si de protectie a mediului  
- Stimularea introducerii si utilizarii tehnologiilor informatice si ale comunicatiilor -  
- Cresterea gradului de siguranta a cetateanului  
 
O.2. Sporirea atractivitatii orasului Insuratei ca destinatie pentru intreprinderi, forta de munca 
si cetateni 
- Valorificarea si protejarea mostenirii istorice si culturale  
- Sporirea coeziunii culturale a orasului, prin promovarea identitatii locale, festivaluri, a 
activitatilor culturale care sa tina cont de specificul si traditiile comunitatii  
- Incurajarea participarii cetatenilor la viata societatii, in parteneriat cu sectorul ONG, 
institutiile de invatamant, etc 
 
O.3. Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si asigurarea unei valorificari durabile a 
resurselor naturale si construite locale  
- Ameliorarea sau eliminarea elementelor naturale care se opun dezvoltarii  
- Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu  
- Protejarea si promovarea peisajului, spatiilor deschise, biodiversitatii, ariilor naturale  
- Promovarea consumului eficient de energie si a valorificarii durabile a resurselor naturale  
 
O.4. Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea unui grad inalt de incluziune sociala pentru 
toate grupurile social-profesionale si reducerea disparitatilor sociale  
- Imbunatatirea serviciului public de invatamant  
- Ajustarea ofertei educationale la cererea de pe piata fortei de munca  
- Promovarea ocuparii si a incluziunii sociale  
- Combaterea marginalizarii sociale.  
 
O.5. Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic si adaptat caracteristicilor locale, 
capabil sa creeze locuri de munca variate si stabile si sa absoarba forta de munca.  
- Asigurarea cadrului local de promovare si sprijinire a aparitiei si dezvoltarii afacerilor;  
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- Diversificarea activitatilor economice locale astfel incat sa se valorifice resursele locale si sa 
se extinda baza de ocupare a fortei de munca locale;  
- Revitalizarea agriculturii (reducerea suprafetelor de terenuri agricole neexploatate, 
promovarea agriculturii intensive durabile, imbunatatirea septelului prin introducerea de 
animale de rasa pura, promovarea oprtunitatilor legate de agricultura ecologica, crearea unui 
centru de dezvoltare al agriculturii care sa gaseasca solutii concrete locale ptr situatia 
existenta;  
- Promovarea vietii asociative la nivel de comunitate de afaceri locala.  
 
O.7. Promovarea rolului orasului Insuratei de generator de dezvoltare in zona.  
- Promovarea obiectivelor de dezvoltare judetene/regionale aferente zonei orasului Insuratei 
prin proiecte comune  
- Facilitarea investitiilor in infrastructura zonala, extinderea proiectelor relevante asupra UAT-
urilor limitrofe  
- Promovarea schimbului comercial intre localitatile regionale si orasul Insuratei, extinderea 
oportunitatilor de afaceri  
 
O.8. Imbunatatirea capacitatii institutionale si de actiune a autoritatilor locale  
- Informatizarea administratiei locale  
- Imbunatatirea capacitatii institutionale de a face fata reformelor in administratie si ridicarii 
standardelor de functionare  
- Parteneriate strategice  
 
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă 
(SLDD) a orasului Insuratei reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 
comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel încât 
Durabilitatea să devină punctul tare al comunităţii locale. 
Scopul documentului Planul Local de Actiune (PLA) îl reprezintă prezentarea principalelor 
măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltării Durabile, astfel 
încât procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu în complexitatea factorilor SEMT 
(social-economic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale 
durabilităţii) selecţionati ca şi relevanţi pentru localitate. 
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce 
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a orasului Insuratei. 
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte 
astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 
a. Planul de dezvoltare al PLA (planificarea activităţilor) 
b. Planul de executare al PLA (implementarea activităţilor) 
c. Planul de monitorizare al PLA (evaluarea activităţilor). 
 
Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 
* Administratia Locală - prin Primărie şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice 
dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar PLA; 
* Comunitatea Locală – cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai dezvoltării locale, prin 
atitudine şi participare activă; 
* Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic (informaţii 
şi tehnologii moderne). 
Obiectivele principale ale dezvoltării orasului Insuratei, constau în: 
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* dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi 
consumatorilor industriali la această infrastructură (apă-canalizare, electricitate, transport, 
telefonie, internet, gaz metan); 
* protecţia mediului; 
* reducerea sărăciei; 
* regenerare rurala (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor şi a resurselor de 
apă contaminate, precum şi reabilitarea rurala prin refacerea şi dezvoltarea centrului civic, a 
clãdirilor istorice şi redezvoltarea clădirilor prin faţadism şi a funcţiunilor de bază sau 
redefinirea acestor funcţiuni). 
 
4. Întărirea capacităţii instituţionale a primăriei 
Managementul resurselor umane 
1 Creşterea nivelului de pregătire profesionala 
• identificarea necesităţilor şi oportunitãţilor de training şi instruire 
• corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent 
• identificarea unui sistem de training permanent 
2. Utilizarea eficientă a resurselor umane 
• identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului 
• pregătirea realizată conform ROF-ului 
• personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite 
• actualizarea permanentã a fişei postului 
3. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale 
• conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat 
• funcţionarea sistemului instituţional să fie transparent pentru fiecare angajat 
• acordarea unor stimulente financiare în funcţie de eficienţa activităţii depuse 
 
Îmbunătăţirea politicilor de personal şi de conducere 
• îmbunătăţirea colaborării dintre birourile, serviciile şi direcţiile primăriei 
• reînnoirea politicilor de funcţionare a birourilor 
• evaluarea trimestrială a tuturor angajaţilor din primărie 
Legislaţie şi regulamente – Realizarea compatibilitãţii instituţionale cu UE 
• armonizarea capacitãţii instituţionale şi a structurilor de implementare pentru preluarea 
legislaţiei comunitare 
• reglementări locale clare pentru ordine publică şi norme locale pentru regulile de 
convieţuire 
 
Strategii, politici, planuri 
1. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean 
• serviciul public în folosul cetăţeanului 
• eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici 
• consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional 
• elaborarea unei strategii de comunicare operativă cu cetăţenii 
• fondarea unui sistem de management al calităţii 
2. Elaborarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice 
Funcţionarii publici din administraţia locală urmează anual cursuri de formare organizate de 
Instituţii specializate, pe domenii specifice: 
- organizarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului 
- impozite şi taxe locale 
- concepte privind integrarea europeană şi dezvoltarea regională 
- resurse umane în administraţia publică 
- achiziţii publice 
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- protecţia socială în România 
- managementul proiectelor cu finanţare UE 
Probleme financiare 
• Gestionarea mai eficientă a banului public 
• Ridicarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
• Creşterea veniturilor prin proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilã 
• Cheltuirea eficientă a veniturilor 
Managementul informaţiilor 
• Corelarea şi integrarea bazelor de date din instituţie 
• Analiza nevoilor în domeniul software-lor 
 
5.Strategii de dezvoltare – scenarii 
Contextul international ales pentru trasarea scenariilor de dezvoltare ale orasului Insuratei 
este definit de (1) demararea unei alte perioade de finantare si aplicarea modelelor europene 
de dezvoltare sociala, economica si de mediu, si (2) optiunea fata de modelul de dezvoltare 
durabila.  
In ceea ce priveste contextul national, s-a tinut seama de scenariile de dezvoltare trasate de 
strategiile de dezvoltare durabila pe termen lung , astfel:  
- scenariu ―optimist‖ in domeniul social, respectiv reforme sociale bine articulate, politici 
active de dezvoltare sociala, repunerea in drepturi, in ordinea fireasca, a actorilor sociali 
(inclusiv societatea civila);  
- prognoze de dezvoltare economica: in ipoteza ca se vor aplica politici pro-active de 
stimulare a ocuparii fortei de munca, de crestere a investitiilor si de accelerare a inovarii, 
simularile realizate pun in evidenta faptul ca se pot atinge rate de crestere anuala medie a 
PIB-ului de peste 5%, cu conditia mentinerii unei rate a investitiilor care sa nu scada sub 
25% din PIB; totusi criza financiara din 2008 a facut ca rata investitiilor atat private cat si 
publice sa scada continuu pana in 2012, afectand si cresterea economica care s-a mentinut 
la o valoare medie de 1.2% (2009-2012). Este de asteptat insa ca in perioada de 
convergenta 2014-2020 cresterea economica sa revina la valori peste 3% 
- necesitatea integrarii politicilor de mediu in politicile economice si sociale (politici 
economice, politici agricole, transporturi, dezvoltare regionala, mediu urban, etc.).  
 
Contextul local a fost absorbit prin intermediul informatiilor oferite de analiza SWOT.  
Analiza SWOT confirma o serie de avantaje competitive pentru orasul Insuratei pe care se 
bazeaza scenariile de dezvoltare, cum ar fi aspectele demografice: politici locale de 
imbunatatire a calitatii vietii in lucru si cu surse de finantare in curs de identificare, politici 
sociale locale de stimulare a retinerii a tinerilor, sistem competitiv de invatamant, mediu de 
afaceri dinamic in raport cu tendintele regionale, identitate culturalo-istorica puternica. 
Problemele care trebuie ameliorate sau eliminate progresiv sunt de naturi diferite, de la lipsa 
diversificarii economiei locale, egalitate de sanse redusa, localizarea pe terenuri dificile ca 
topografie si morfologie, pana la dependenta socio-economica fata de evolutia agriculturii si 
schimbarilor climatice.  
Protectia factorilor de mediu este, de asemenea, un element de competitivitate locala 
datorita aplicarii normelor europene care a modelat in ultimii ani preocupare si constiinta la 
nivel de institutii, agenti economici si comunitate locala.  
Pentru orasul Insuratei au fost identificate urmatoarele trei scenarii de dezvoltare locala:  
 
A. SCENARIUL DEZVOLTARII INERTIALE  
Scenariul dezvoltarii inertiale este scenariul in care sunt preluate si continuate tendintele si 
modelul de dezvoltare din ultimii 15 ani. Acest model subordoneaza dezvoltarea locala 
evolutiei agriculturii, concentrand activitatea economica pe acest domeniu cu derivate in  
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servicii in agricultura si zootehnie sau comert. Institutia de administratiei publice locale vor 
continua oraganizarea si pregatirea resurselor umane necesare, pe de o parte, bunei 
desfasurari interne a activitatii iar pe de alta parte, exploatarii intr-o mai buna forma a 
rezervelor naturale in perioada 2014-2020. Acest lucru va genera o crestere importanta a 
numarului de resurse umane ocupate in sectoare de activitate diferite de cele existente 
acum, ca de exemplu cel al constructiilor, dintre acestia o parte insemnata se va stabili in 
oras, ca oportunitate de dezvoltare familiala sau personala. Evolutia favorabila a 
exploatatiilor agricole private din zona va determina o presiune sociala asupra micilor 
producatori care inca mai practica agricultura de subzistenta. Astfel organizarea acestora in 
societati sau asociatii agricole, care sa le promoveze produsele precum si consilierea lor 
pentru a accesa fonduri nerambursabile ar putea genera crearea unei paturi de mici 
intreprinzatori cu o stabilitate mai mare la evolutiile economice zonale. Ritmul transformarilor 
sociale, a sporirii egalitatii de sanse intre femei si barbati si a integrarii grupurilor defavorizate 
va ramane lent, datorita pastrarii structurii cererii de forta de munca actuale si a imaginii de 
oras neatractiv. Resursele naturale si istorice locale vor fi utilizate intr-o proportie 
nesatisfacatoare.  
 
B. SCENARIUL DEZVOLTARII ALTERNATIVE  
Scenariul dezvoltarii alternative este un scenariu care mizeaza exclusiv pe dezvoltarea 
bazata pe diversificarea sectoarelor si activitatilor economice neconexate la evolutia 
agriculturii. Resursele naturale si istorice vor fi intens valorificate respectand principiile de 
sustenabilitate, declansandu-se astfel o orientare locala catre productie industriala si 
industria alimentara, servicii conexe, comert, mestesuguri traditionale, etc. Aceasta orientare 
va diversifica cererea de forta de munca locala si va crea o baza pentru egalizarea sanselor 
intre femei si barbati; va determina aparitia sau introducerea de noi specializari profesionale. 
Posibilitatea aplicarii acestui scenariu poate fi posibil din mai multe motive: 

- asezarea orasului Insuratei la o distanta relativ redusa fata de municipiul resedinta de 
judet, Braila (aprox. 60 km); 

- Existenta unei politici de atractie a investitorilor prin facilitati fiscale 
- implicarea autoritatilor locale pentru a facilita investitorilor un acces mai usor la 

infrastructura de baza (apa, drum, curent electric, canalizare, internet etc) 
Concentrarea si sprijinirea dezvoltarii sectoarelor nelegate de agricultura, slab dezvoltate sau 
total inexistente, va consuma resursele locale pe termen mediu spre lung, dezavantajand 
sectoarele care genereaza in momentul de fata cea mai mare cerere de forta de munca, care 
reprezinta baza principala de impozitare si forta motrice a orasului. Perioada de suprapunere 
intre aparitia si dezvoltarea sectoarelor alternative si sectoarele existente (agricultura si 
zootehnie) este totala, ceea ce va determina un dezechilibru de intelegere si de integrare 
comunitara, ulterior o scindare a comunitatii, cu repercusiuni in plan social si economic, in 
sprijinirea politicilor locale de dezvoltare. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si prin 
consecinta libera circulatie a bunurilor si serviciilor care va afecta piata locala, vor necesita 
masuri de prevenire si protectie a sectoarelor emergente la nivel local.  
 
C. SCENARIUL DEZVOLTARII COMPUSE 
Scenariul dezvoltarii compuse este un scenariu care combina cele doua scenarii anterioare, 
inertial si alternativ, in scopul valorificarii tuturor elementelor pozitive caracteristice orasului 
Insuratei si resurse naturale si umane cu potential important de dezvoltare. Aceste scenariu 
propune promovarea si sprijinirea dezvoltarii conexate la mica industrie si servicii, in acelasi 
timp pregatind comunitatea pentru retinerea resurselor umane implicate, prin diversificare 
economica si un grad sporit de cuprindere a fortei de munca. Fata de perioada planificata, 
actiunile se vor concentra initial pe sprijinirea eforturilor in dezvoltarea agricola si zootehnica 
a zonei, urmand ca resursele sa fie directionate treptat catre diversificare si valorificarea 
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durabila a resurselor locale, astfel incat la expirarea perioadei de planificare orasul Insuratei 
sa ofere locuri de munca in sectoare economice mai putin explorate in ultimul deceniu, cu 
oferte importante pentru grupurile dezavantajate locale, pregatite profesional la nivelul 
cererii. Populatia de agenti economici stabili va creste si se va diversifica, la fel ca si baza de 
impozitare locala. Abordarea compusa va conduce la aparitia de noi subiecte de mediu, 
legate de noile sectoare, precum si la noi presiuni de ordin social, datorita cuprinderii sporite 
a fortei de munca.  
Comune pentru toate cele trei scenarii de dezvoltare sunt urmatoarele presupuneri care 
determina baza locala referinta pentru scenarii si care sunt in concordanta cu vointa politica 
locala, proiectele locale, sursele de finantare identificate sau in curs de identificare si 
strategiile nationale de imbunanatire a calitatii vietii:  
 

- Conditiile de locuit vor continua sa se imbunatateasca.  
Terenurile disponibile pentru dezvoltare sunt de dimensiuni mici in centrul orasului, aflate in 
domeniul public sau privat al Primariei orasului Insuratei sau in proprietate privata. Terenuri 
de dimensiuni medii/mari de gasesc in zonele limitrofe acestuia.  
Sistemele de apa-canal vor acoperi la standarde bune si foarte bune zonele de locuit integral 
si zonele propuse pentru dezvoltarea investitiilor din trunchiul principal al orasului, 
trunchiurile izolate continuand sa fie asigurate la standarde prin solutii specifice.  

- Spatiile verzi, spatiile deschise si zonele de recreere se vor extinde.  
Finantarea dezvoltarii locale din bugetul local va ramane ridicata si constanta prin raport cu 
veniturile la bugetul local.  
Nivelul si ritmul de crestere economica, a produsului intern brut si al altor indicatori care 
exprima cresterea calitatii vietii in orasul Insuratei vor urmari modelul de crestere la nivel 
judetean si regional.  
Scenariul de referinta recomandat este scenariul C – Scenariul dezvoltarii compuse.  
 
6.Analiza SWOT 
 
Analiza SWOT  
cultura, culte, petrecerea timpului liber, societatea civila  
 

PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

 
- Coeziune fata de elementele de identitate locala 
(istorie, monumente) si necesitatea valorificarii lor  
- Existenta evenimentelor locale de identificare a 
orasului 
- consilieri locali constienti de importanta promovarii 
spiritualitatii locale si interesati de valorificarea 
comunitara a potentialului cultural-istoric  
- Camin Cultural cu activitati diverse si cu participare 
notabila  
- Existenta cladirilor cu potential de transformare in 
facilitati culturale  
- Existenta zonelor cu potential mare de petrecere a 
timpului liber in natura  
- Pastrarea traditiilor datorita prezentei cercurilor – 
actiunilor folclorice  promovata de ansamblul 
―Museteanca‖ 
- Interes sporit al populatiei fata de petrecerea 
timpului liber  
- Promovarea identitatii religioase si lacaselor de cult  
- Existenta activitatilor sportive organizate in cadrul 
localitatii, precum si a concursurilor sportive 
- Performantele si rezultatele obtinute de echipa 
locala de fotbal 

 
- Numar redus de facilitati culturale, (fata de 
recomandarile PATN – cinematograf, sala expozitii 
sau muzeu)  
- Biblioteca publica detine un volum relativ redus de 
carte si periodice  
-  Zonele cu potential de petrecere a timpului liber nu 
sunt amenajate, inclusiv centru civic  (proiectul de 
amenajare a parcului orasenesc se afla in stadiul de 
SF) 
- Suprafata spatiilor verzi din intravilan este 
nesatisfacatoare si repartizata dezechilibrat  
- Nu exista facilitati speciale dedicate tineretului, cu 
exceptia celor pentru activitati sportive locale  
- Lipsa fondurilor pentru restaurarea sau punere in 
valoare monumente, arii naturale, etc.  
- Neimplicarea mediului de afaceri in promovarea 
culturii  
- inexistenta organizatiilor non-guvernamentale 
locale, slaba diversificare a acelora din municipiu 
- Numarul mic al manifestarilor cu scop caritabil  
- ONG-urile cu scop caritabil sunt stimulate de 
participare straina  
- Slaba implicare a mediului de afaceri in activitatile 
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- Medii de informare locale in faza de diversificare  
- Grad sporit de protectie civila prin planurile 
speciale  
 
 

societatii civile  
- Slaba implicare a societatii civile prin voluntariat 
-Putere financiara scazuta a populatiei  
- Lipsa unui management coerent si complex de 
sprijinire si promovare a patrimoniului si a valorilor 
locale 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

 
- Relatii internationale cu potential de valorificare in 
domeniul culturii, sportului, societatii civile;  
- Existenta Programului Social in cadrul primariei 
 

 
- Insuficienta resurselor financiare si dificultatea 
accesarii de fonduri pentru societatea civila, cultura, 
arta, sport  
 

 
 
ANALIZA SWOT  
economie 
 
PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

 
- Capacitate de polarizare a dezvoltarii economice in 
zona, datorita conditiilor naturale favorabile si a 
facilitatilor existente  
- Productie viticola importanta la nivel regional si 
national  
- Terenuri agricole cu potential pentru agricultura 
ecologica  
- Terenuri si spatii disponibile pentru dezvoltari 
economice  
-productivitate mare la culturile de porumb, floarea 
soarelui, cartofi, legume 
- Preocuparea si deschiderea autoritatilor locale 
pentru stimularea si sprijinirea dezvoltarii mediului 
de afaceri  
- Accesul la cai de transport de buna calitate si 
variate (orasul este traversat de drumul național 

DN21 / E584 care traversează pe lațime localitatea, 

pe direcția nord-sud și asigură legătura orașului cu 

municipiul reședință de județ, Brăila și cu municipiul 

Slobozia; este totodată și artera principală a 
localității, cu centrul civic concentrat aici) 

- Stimulente locale si fiscalitate redusa locala, atat 
cat permite legea  
- Planuri funciare locale concrete pentru dezvoltarea 
economica 
-acoperirea in totalitate de reteaua de telefonie fixa 
si mobila 
  

 
- Lipsa asociatiilor de intreprinzatori locali  
- Acces limitat la finantarea intreprinderilor locale  
- Acces limitat la tehnologie inalta si rezultate ale 
activitatilor de cercetare-dezvoltare  
- Numarul mare de persoane care prefera naveta 
zilnica la Braila  
- Sectorul bancar-financiar slab reprezentat  
- Parteneriatele public-privat insuficient exploatate  
- Proprietate agricola importanta, dar faramitata si 
necultivata in proportie de circa 60%  
- Practicarea unei agriculturi de subzistenta  
- Lipsa stimularii utilizarii/ consumului produselor 
locale, cu exceptia pietelor agro-alimentare  
- Lipsa cursurilor locale de management destinate 
micilor intreprinzatori  
- Slaba implicare a comunitatii de afaceri in 
problemele comunitatii  
- preturi mari la infiintarea culturilor si preturi mici la 
produsele obtinute; 
- interes scazut al investitorilor straini pentru zona 
-dinamism scazut de investitie; 
-nivel redus de dezvoltare a IMM-urilor din sectorul 
productiv; 
-utilizarea limitata a tehnologiei informatiilor; 
-inexistenta unei piete locale de desfacere a 
produselor agroalimentare, obiecte de artizanat si 
targ de animale; 
-inexistenta centrelor de prelucrare si comercializare 
a produselor proprii. 
-Infrastructura fizica de acces si sociala slab 
dezvoltata; 
-Lipsa oportunitatilor de angajare; 
-Pondere redusa a activitatilor neagricole; 
-Insuficienta folosire a tehnologiilor moderne de 
cultivare a pamantului; 
-Lipsa fortei de munca specializate in alte domenii 
(nonagricole);  
-Degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare; 
-Lipsa marketingului si promovarii locale; 
-Slaba dezvoltare a sectorului de servicii; 
-Tendinta de declin a industriei traditionale 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

- Potentialul agricol si conex agricol ridicat  
- Programe guvernamentale si europene de 
stimulare a dezvoltarii intreprinderilor  

- Cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-
urilor la debut  
- Instabilitatea legislativa  
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- Atragerea investitorilor prin facilitati locale  
- Promovarea produselor locale traditionale  
- Implicarea actorilor locali din domeniile socio-
economice in rezolvarea problemelor comunitatii  
- Promovarea orasului in Consiliul Judetean Braila 
-Fertilitate ridicata a pamantului; 
-Forta de munca calificata in agricultura; 
-Sectorul privat detine majoritatea terenurilor 
agricole; 
-Existenta infrastructurii pentru irigatii; 
-Existenta si varietatea resurselor naturale; 
- Terenul este inca la preturi atractive investitorilor; 
- Distanta relativ scazuta fata de orasul resedinta de 
judet; 
- Potentialul uman este si calitativ si numeric la cote 
ce permit dezvoltarea in zona atat industrial cat si 
agricol; 
- Posibilitatea realizarii unei agriculturi ecologice; 
- Asocierea cu comunele si orasele din apropiere 
pentru a derula proiecte de amploare mai mare; 
-Cresterea crescanda pentru agroturism si 
valorificarea resurselor existente (izvoarele 
geotermale, culturile de vita-de-vie, asezarile 
deportatilor); 
-cresterea cererii consumatorilor pentru produse 
ecologice si de calitate (valorifica potentialul existent 
al sectorului agricol); 
-subventiile UE pentru productia agricola (pot facilita 
cresterea atractivitatii sectorului prin marirea 
veniturilor intreprinzatorilor agricoli) 

- Continuarea procedurilor birocratice, complexe si 
cu durata mare in timp, etc. pentru obtinerea de 
finantari nerambursabile sau rambursabile  
-Neutilizarea pamantului la adevaratul sau potential; 
-Fragmentarea exploatatiilor agricole; 
-Cresterea disparitatilor intrazonale; 
-Migrarea tinerilor catre zonele urbane mai mari 
(municipiu, centre universitare din tara, capitala etc); 
-Insuficienta directionare a fondurilor europene; 
-Pierderea ocupatiilor traditionale locale; 
-Intarzieri in introducerea de noi tehnologii; 
-Continuarea procedurilor birocratice, complexe si cu 
durata mare de timp pentru obtinerea finantarilor.  
  
 

 
 
ANALIZA SWOT  
facilitati si servicii comunitare  
 
PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

 
-Sistem de invatamant, apreciat pe plan local  
-Dedicare din partea cadrelor didactice  
-Colaborare locala buna intre institutiile de 
invatamant , respectiv scolile gimnaziale si Liceul 
Tehnologic Insuratei 
-Colaborare locala buna intre institutiile de 
invatamant si autoritatile locale  
-Implicarea autoritatilor locale si a mediului de 
afaceri in sprijinirea financiara a elevilor  
-Implicarea pro-activa a Primariei in asigurarea 
serviciilor de instruire pentru adulti  
-Reducerea numarului de elevi ce revin unui cadru 
didactic  
-Existenta programelor de stat, locale si private de 
reinsertie educationala a copiilor/tinerilor care au 
abadonat sau au fost eliminati din sistemul de 
invatamant national, derulate la nivel local  
-Existenta unor programe de reabilitare, reparatii si 
consolidari ale scolilor de catre Consiliul Local 
(scolile din Insuratei au fost rehabilitate prin 
programe cu finantare europeana) 
-Existenta unor parteneriate intre scoala-primarie- 
mediul economic 
-Existenta unor programe guvernamentale de 
finantare a infrastructurii educationale 
-Disponibilitatea de cooperare intre scoala si parinti 
in vederea ridicarii standardelor de desfasurare a 
cursurilor 
-Descentralizarea actului administrativ determina o 

 
- Gama ingusta de specializari in sistemul national 
de invatamant. Totodata, scolile din Insuratei trebuie 
sa-si adapteze curriculum la specificul comunitatii 
pentru a asigura o cat mai mare absorbtie pe piata 
muncii a elevilor absolventi. 
- Nivelul de promovare a elevilor in formele 
superioare de invatamant este scazut fata de nivelul 
judetean  
- Cererile de inscriere in liceele din Braila nu pot fi 
onorate din cauza planurilor de invatamant 
neadaptate la nevoile locale  
- Lipsa furnizorilor locali de instruire pe toata durata 
vietii  
- Lipsa de centre de petrecere a timpului liber pentru 
tineri, cu exceptia celor dedicate activitatilor sportive  
- Serviciile sociale vizeaza un numar redus de 
grupuri dezavantajate  
- Subdimensionarea importanta a intregului sistem 
de sanatate umana  
-Dotare incompleta a serviciilor de sanatate umana  
- Serviciile de sanatate veterinara sunt 
subdimensionate fata de numarul animalelor 
detinute de populatie  
-populatie tanara (0 – 14 ani) in scadere; 
-populatie peste 65 ani in crestere (24,67% din 
totalul locuitorilor este cu varsta peste 60 de ani, 
conform Recensamantului din 2011); 
-Rata scazuta de activitate si de ocupare; 
-rata ridicata a somajului; 
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gestionare mai eficienta a fondurilor in comunitate si 
o repartizare a acestora in functie de necesitati si 
catre sistemul educational 
 
- Majoritatea serviciilor sociale cu investiii sunt de 
data recenta  
- Sesizarea si utilizarea oportunitatilor de finantare a 
serviciilor sociale  
- Colaborare buna intre autoritatile locale si furnizorii 
non-guvernamentali de servicii sociale  
- Calitatea conditiilor de locuit a sporit prin  
cresterea numarului de camere si suprafetei 
locuibile per locuitor 
- Terenuri disponibile si planuri funciare locale 
concrete pentru dezvoltarea fondului de locuinte 
pentru comunitate 
- Suprafete lotizate alocate construirii de locuinte 
proprietate privata  
-Zona centrală este clar definită 

-Participarea scazuta a populatiei la toate nivelele 
de educatie; 
-Scaderea populatiei scolare 
-Scaderea populatiei active si ocupate; 
-Pondere scazuta a populatiei ocupate cu studii 
superioare; 
-Lipsa oportunitatilor de angajare in mediul mic 
urban; 
-Lipsa de motivatie materiala a somerilor; 
-Insuficienta armonizare a sistemului educational cu 
cerintele pietei muncii si dezvoltarii viitoare a 
societatii; 
-Conditii insuficiente pentru integrarea grupurilor 
dezavantajate; 
-Capacitate si structura inegala si insuficienta a 
serviciilor si facilitatilor sociale; 
-Lipsa unor centre de orientare, formare si 
reconversie profesionala; 
-Dificultati in mentinerea in oras a fortei de munca 
instruite / calificate; 
-Migrarea tinerilor catre oras sau strainatate, locuri 
cu potential de ocupare mai ridicate. 
-Unele locuinţe şi o parte din celelalte construcţii 
sunt din materiale nedurabile, inestetice şi mediocru 
întreţinute, necesitand reparatii capitale.  
 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

 
- Disponibilitatea institutiilor locale de invatamant 
liceal din Braila, Insuratei si Ianca de a extinde 
oferta de instruire catre alte grupuri tinta  
- Alternative de finantare a proiectelor educationale 
sau a investitiilor din sistemul de invatamant, 
stimularea accesarii lor de catre autoritatile locale  
- Initiativa guvernamentala de a stimula dezvoltarea 
campusurilor scolare  
- Initiative de colaborare cu scoli/licee din strainatate  
- Cresterea interesului fata de infiintarea de servicii 
private de sanatate umana  
-Orientarea programelor educationale spre 
specializari in domeniile cerute de piata fortei de 
munca; 
-Programe de includere sociala in mod egal in piata 
fortei de munca, a femeilor si barbatilor; 
-Accesarea unor finantari nerambursabile care 
acorda sprijin proiectelor de resurse umane; 
-Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 
activitati menite sa rezolve problema de incluziune 
sociala a grupurilor favorizate; 
-Programele Nationale si Europene sprijina 
dezvoltarea unor proiecte de formare porfesionala 
continua pentru a creste adaptabilitatea populatiei la 
piata muncii. 
-Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind 
îmbunătăţirea calităţii si eficienţei sistemelor de 
educaţie şi formare profesională, facilitarea 
accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare 
profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi 
formare profesională către societate; 
-crearea unei culturi organizationale proprie scolii; 
-cresterea calitatii actului de management la nivelul 
scolii; 
-creşterea autonomiei şcolilor; 
-Obţinerea de resurse extrabugetare de către fiecare 
echipă managerială din unităţile de învăţământ, ca o 
competenţă de bază în dezvoltarea instituţională; 
-Implicare activa a parintilor in modul de functionare 

 
- Nivelul scazut al salariilor din invatamant 
demotiveaza  
- Slaba implicare a mediului de afaceri in sprijinirea 
invatamantului  
- Scaderea lenta a numarului de elevi 
- Scaderea interesului elevilor pentru studiile 
universitare  
- Reducerea subventiilor guvernamentale pentru 
anumite servicii sociale  
- Subfinantarea sistematica a sistemului medical  
- Cresterea numarului de probleme medicale ca 
urmare a sporirii grupului de varsta inaintata  
- Slaba profilaxie  
-Ineficienta Centrului de Permanenta din cauza 
numarului redus de medici si asistente alocati la 
numarul de locuitori arondat; 
- Lipsa fondurilor bugetare  
-Adancirea dezechilibrului pe piata muncii intre 
cerere si oferta; 
-Adancirea si aparitia unor noi fenomene sociale; 
-Cresterea somajului in randul absolventilor de liceu 
si de institutii de invatamant superior; 
-Migrarea fortei de munca inalt calificata; 
-Lipsa capacitatii de management al proiectelor  
 --scaderea numarului de copii 
-subfinantarea sistemului sanitar 
 
-cresterea abandonului scolar ca urmare a scaderii 
calitatii vietii 
-scaderea numarului de elevi ca urmare a cresterii 
emigratiei populatiei 
-conditiile de igiena precare determinate de calitatea 
proasta a infrastructurii genereaza aparitia de 
diferite boli in randul elevilor 
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a scolii mai ales prin acordarea de sprijin financiar si 
gospodaresc; 
-implementarea de posibilele măsuri care să 
faciliteze colaborarea dintre autorităţile locale şi 
comunitate: prin campanii de constientizare a 
beneficiilor scolarizarii,si a cresterii rolului scolii in 
viata comunitatii 
-existenta unui plan de interventie pentru diminuarea 
abandonului scolar; 
-Implementarea sistemului de conectare la internet 
in toate scolile determina cresterea actului de 
educatie 

 
 
ANALIZA SWOT  
infrastructura de comunicatie si accesibilitate  
 
PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

 
- Accesul la cai de transport de buna calitate si 
variate (orasul este traversat de drumul național 

DN21 / E584 care traversează pe lațime localitatea, 

pe direcția nord-sud și asigură legătura orașului cu 

municipiul reședință de județ, Brăila și cu municipiul 

Slobozia; este totodată și artera principală a 

localității, cu centrul civic concentrat aici) 

-Zone de dezvoltare care permit proiectarea de noi 
drumuri de acces  
-Distante scurte-medii pana la cele mai importante 
localitati, Braila si Ianca 
-Cai de acces directe catre toate localitatile 
componente 
-Grad de acoperire ridicat cu retelele de 
telecomunicatii ; 
-Sisteme de distributie a energiei electrice ; 
-Transport public  intrajudetean adaptat 
necesitatilor ; 
-Gradul relativ bun de satisfactie a locuitorilor privind 
dotarile edilitare. 

 
-Sistemele rutiere si trotuarele din unele zonele 
periferice ale orasului sunt complet degradate  
-Transportul privat de calatori practica preturi care 
pot dezavantaja categoriile de populatie sarace 
- Existenţa unor drumuri secundare neamenajate cu 
profile transversale neuniforme şi necorespunzător 
dimensionate .  
-intersectii nemodernizate in localitate; 
-lipsa trotuarelor; 
-lipsa amenajarilor de parcari publice; 
-lipsa unor piste pentru biciclisti; 
-lipsa zonelor pietonale; 
-Orizontalitatea terenului care nu permite o evacuare 
usoara a apei in localitate; 
 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

 
- Amplasarea drumului national prin localitate - nod 
rutier major  
-  Cresterea interesului si finantarii pentru program 
de dezvoltare 
-Posibilitatea accesarii unor programe de finantare 
comunitare ale UE pentru reabilitarea infrastructurii 
rutiere; 
-Reducerea riscurilor in desfasurarea traficului auto 
si cresterea sigurantei pietonilor; 

 
- Lipsa fondurilor bugetare pentur proiectele de 
interes regional si local  
- Sporirea circulatiei urbane si canalizarea acesteia 
doar pe anumite rute poate duce la o uzura 
neuniforma a drumurilor   
-sporirea numarului de autovehicule in localitate 
-cresterea gradului de poluare fonica si a aerului, in 
special in zonele riverane drumului national 
 

 
ANALIZA SWOT  
mediul inconjurator  
 
PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

 
- Calitatea factorilor de mediu este atent urmarita de 
autoritati la toate nivelurile;  
- Calitatea apelor subterane este satisfacatoare;  
- Factorul aer nu este supus unor surse de poluare 
importante, decat in vecinatatea drumului national 
DN 21/E584;  
- implementarea unor proiecte de management al 

 
Lipsa de informare si intelegere induc perceptii 
diferite asupra protejarii mediului inconjurator  
- Efectele poluarii aerului asupra sanatatii umane 
sunt de disconfort ocazional.  
- Cea mai importanta sursa de poluare a solului este 
depozitul neconform de deseuri  
-Contaminarea panzei freatice cu produse chimice si 
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deseurilor reciclabile si menajere, atat la nivel local, 
cat si judetean; 
- Utilizarea pe scara redusa a ingrasamintelor 
chimice pentru agricultura de subzistenta.  

compusi organici; 
-Lipsa unui sistem de preluare si dirijare a apelor 
pluviale pe toata lungimea drumurilor din oras; 
-Lipsa unui sistem de colectare si tratare a apelor 
uzate; 
-Existenta foselor de tip rural, neimpremeabilizate 
pentru colectarea apelor menajere care polueaza 
bacteriologic stratul freatic de mica adancime; 
-Lipsa alimentarii cu gaze naturale; 
-Poluarea generata de arderea combustibililor solizi 
si a deseurilor agricole pentru incalzire, in lipsa unui 
sistem de alimentare cu gaze 
-Lipsa unor programe de educare / informare a 
populatiei privind efectele poluarii asupra starii de 
sanatate 
-Lipsa de perdele de protectie la cai de comunicatie, 
la cimitire; 
-Lipsa parcurilor; 
-Lipsa unor strategii a spatiilor plantate; 
- Lipsa plantatiilor de aliniament stradal; 
- Lipsa zonelor de agrement si a locurilor de joaca; 
- Lipsa interesului locuitorilor pentru intretinerea 
spatiilor verzi 
-Lipsă spaţiu pentru deşeuri inerte 
-Reteaua de alimentare cu apa existenta nu asigura 
bransarea tuturor gospodariilor localitatii. 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

 
-Preocuparea autoritatilor locale fata de mediu, in 
contextul alinierii la standardele UE  
-Promovarea tehnologiilor nepoluante  
-Promovarea praticilor environmentale in agricultura  
-Implicarea societatii civile in monitorizarea poluarii 
posibile datorate de la activitatile zootehnice si 
agricole 
-Oportunitatea adoptarii unor masuri ce vizeaza 
impaduriri pe anumite suprafete de teren vizand 
astfel protectia mediului impotriva unor factori 
daunatori; 
-Posibilitatea aplicarii unor masuri de constientizare 
a populatiei cu privire la dezvoltarea durabila si 
protectia mediului; 
-Existenta fondurilor structurale pentru 
managementul integrat al deseurilor (implementarea 
proiectului ―Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Braila‖); 
-Existenta fondurilor pentru protectia naturii; 
-Implicarea unor persoane cu autoritate in localitate 
la elaborarea unor programe educationale pentru 
constientizarea populatiei asupra necesitatii 
protejarii si conservarii mediului ; 
-posibilitatea fructificarii potentialului turistic al 
padurii Viisoara si al izvoarelor geotermale din 
imprejurimi. 
 - Existenta programului de amenajare peisagera in 
scopuri turistice in cadrul primariei. 
- Crearea bazei de date care ar cuprinde 

obiectivele de interes turistic din judetul Braila 
- Elaborarea unui Master Plan la nivel national 

de dezvoltare a turismului 

-Intarzieri in finalizarea proiectelor cu impact asupra 
imbunatatirii factorilor de mediu  
-Sporirea numarului de autoturisme si cresterea 
traficului rutier pe drumul national 
-Reluarea practicilor intensive de exploatare a 
terenurilor agricole  
-Intarzieri in aplicarea legislatiei de mediu de catre 
agentii economic i 
-Lipsa fondurilor bugetare 
- Schimbarile climatice generale care duc la 
fenomene meteorologice extreme si neasteptate (ex. 
Furtuni violente, grindina, tornade) 
-Dificultati in sustinerea costurilor de investitie a 
proiectelor majore in domeniul infrastructurii de 
mediu; 
-Extinderea suprafetelor construite in defavoarea 
spatiilor verzi; 
-Efectele poluarii asupra starii de sanatate a 
populatiei; 
-Orice forma de poluare poate avea consecinte 
economice semnificative asupra activitatii din zona.  
-Nevalorificarea potentialului turistic si environmental 
al izvoarelor geotermale. 
 

 
 
 
CAP 6. ANALIZA DOMENIILOR DE INTERES 

 
6.1. Administraţie publică 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 53 of 194 
 

Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai multor 
criterii cumulative, criterii care au în vedere competenţa teritorială şi materială a organelor ce 
compun administraţia publică şi natura interesului pe care îl promovează. Prin urmare, 
administraţia publică centrală îşi exercită competenţa teritorială la nivelul întregului teritoriu 
naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost alese 
autorităţile respective. Însă dacă privim dintr-o altă perspectivă, organele ce compun 
administraţia publică centrală dispun fie de o competenţă materială generală, precum 
Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe când autorităţile locale au o 
competenţă materială ce se circumscrie în jurul realizării interesului local. Desigur mai e şi 
promovarea interesului, care poate fi general-naţional, evident de către administraţia 
centrală, sau al localităţii respective, de către administraţia publică locală. 
 
ATRIBUŢII: 
Cu privire la activitatea de promovare, avizare, înregistrare şi distribuire a dispoziţiilor 
primarului: 
- primeşte de la compartimentele funcţionale şi ţine evidenţa dispoziţiilor primarului, într-un 
registru special; 
- multiplică şi distribuie dispoziţiile primarului pentru ducerea la îndeplinire, către 
compartimentele funcţionale şi persoanele interesate; 
- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului, în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 
- întocmeşte referate şi redactează dispoziţii ale primarului; 
- urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora; 
- ţine la zi baza de date privind dispoziţiile primarului; 
- urmăreşte coroborarea dispoziţiilor primarului cu actele normative cu putere juridică 
superioară. 
 
Privitor la organizarea alegerilor locale, generale şi consultarea prin referendum a 
populaţiei: 
- coordonează lucrările pentru alegerile locale, camerei deputaţilor, senatului şi preşedintelui; 
- face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare ; 
- face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru organizarea 
adunărilor publice şi a sediilor secţiilor de votare ; 
- asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de votare, pentru 
scrutinurile stabilite şi le predă preşedinţilor acestora; 
- asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale; 
- întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la secţiile de 
votare şi o înaintează preşedintelui tribunalului; 
- transmite informaţii solicitate de formaţiunile de evidenţă a populaţiei; 
- ţine evidenţa persoanelor acre au pierdut drepturile electorale şi procedează în conformitate 
cu legea; 
- ţine la zi baza de date (program) privind listele electorale permanente, puse la dispoziţie de 
Inspectoratul de poliţie şi le actualizează permanent. 
 
Cu privire la evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi parafelor : 
- urmăreşte îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor din 
cadrul Consiliului local şi eventual modificarea acestuia; 
- ţine evidenţa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ; 
- predă şi preia de la compartimentele funcţionale ştampilele, parafele şi sigiliile pe 
bază de proces verbal; 
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- păstrează ştampilele, sigiliile şi parafele scoase din uz şi procedează la distrugerea 
acestora în baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primăriei; 
- întocmeşte registrul unic de documente, parafează şi numerotează fiecare registru înscris 
în acesta. 
In domeniul arhivei: 
- propune constituirea prin dispoziţia primarului a comisiei de selecţionare a documentelor ce 
urmează a fi predate la arhivă; 
- întocmeşte nomenclatorul arhivistic, indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi 
propune emiterea dispoziţiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor 
naţionale ale statului; 
- întocmeşte liste de inventar pe compartimente, ani şi termene de păstrare; 
- preia de la compartimentele funcţionale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului 
arhivistic, unităţile arhivistice, legate şi opisate; 
- asigură ordonarea, depozitarea selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din 
arhivă; 
- răspunde de selecţionarea şi scoaterea din arhivă a documentelor care nu mai au valoare 
practică şi ştiinţifică şi în baza prevederilor legii Arhivelor naţionale, procedează la 
distrugerea sau valorificarea acestora; 
- eliberează copii, certificate, extrase şi adeverinţe de pe documentele din arhivă la 
solicitarea celor interesaţi; 
- depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de 
păstrarea permanent şi a celor scoase din evidenţă; 
- asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor secrete de uz intern şi sesizează 
imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora; 
- procedează la reconstituirea documentelor distruse; 
- ia măsuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de reglementare şi informare documentară: 
- înregistrează, distribuie, urmăreşte rezolvarea în termen şi expediază corespondenţa; 
- colecţionează actele normative ce se aplică în administraţia locală pe domenii de activitate; 
- ţine evidenţa publicaţiilor, lucrărilor de specialitate şi a celorlalte materiale date spre 
păstrare într-un registru special şi pe bază de fişă; 
- distribuie în baza unui registru compartimentelor interesate, publicaţiile la care este abonată 
primăria; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de conducerea 
executivă şi deliberativă. 
 
În ceea ce priveşte activitatea juridică: 
- întocmeşte şi ţine la zi evidenţa legislaţiei în vigoare pe domenii de activitate; 
- asigură procurarea prin abonament a principalelor publicaţii şi a unor lucrări de specialitate 
necesare; 
- asigură afişarea citaţiilor primite de la instanţele de judecată; 
Serviciul juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale îndeplineşte în condiţiile legii 
următoarele atribuţii principale: 
-în baza mandatului încredinţat de către primar, reprezintă primăria în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor 
publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat; 
-întocmeşte proiectele acţiunilor în justiţie care se înaintează în instanţă împreună cu 
documentaţia necesară, propune exercitarea căilor de atac ordinare şi extraordinare şi 
redactează documentele necesare, propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru 
soluţionarea cauzelor în care este parte primăria comunei; 
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-ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate în curs de judecată urmărind finalizarea cu celeritate a 
acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor; 
-propune măsuri pentru realizarea creanţelor unde primăria are calitatea de creditor pentru 
obţinerea titlurilor executorii precum şi pentru sprijinirea executării acestora; 
-comunică hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi compartimentelor 
implicate din cadrul aparatului propriu al primarului; 
-iniţiază sau, după caz, redactează proiecte de dispoziţii, hotărâri, regulamente şi alte acte cu 
caracter normativ şi individual; 
-analizează şi avizează, pentru legalitate, contractele ce urmează a fi încheiate de către 
primărie; 
-analizează şi avizează pentru legalitate autorizaţiile de construcţie ce urmează a fi eliberate; 
-asigură asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al primarului; 
-acordă, la cerere şi în baza rezoluţiei primarului, sprijin şi consultanţă juridică autorităţilor 
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti; 
-asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică 
a primăriei, precum şi actualizarea continuă a acesteia; 
-primeşte, analizează şi soluţionează în termen legal corespondenţa specifică; 
-monitorizează şi informează asupra modului de aplicare şi îndeplinire de către serviciile 
publice de interes local a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a celorlalte acte 
normative emise de la organele centrale ale administraţiei publice, a hotărârilor Consiliului 
Local şi iniţiază măsuri în acest sens; 
-propune, în colaborare cu celelalte compartimente, autorităţilor locale măsuri de 
îmbunătăţire a relaţiilor dintre aparatul propriu al acestora şi cetăţeni, pentru implementarea 
unor metode şi sisteme de informare pe probleme de administraţie publică; 
-contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele consiliului local 
(rapoarte, referate, expuneri de motive, avize, procese-verbale, proiecte de hotărâri); 
-redactează reglementările ce trebuie aprobate de consiliul local, cum sunt: regulamente, 
statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic ca şi toate instrumentele de 
prezentare ce însoţesc proiectele de hotărâri; 
-ţine evidenţa adreselor primăriilor din judeţ, în vederea colaborării cu compartimentele 
similare ale acestora pentru soluţionarea unitară a unor problem de interes general; 
-redactează rapoartele primarului cu privire la starea şi activitatea administraţiei locale şi a 
atribuţiilor proprii ce revin primarului; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, prin alte acte normative, dispoziţii ale primarului. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de resurse umane: 
1. Efectuează operaţiunile privind încadrarea, redistribuirea, detaşarea, transferarea, 
pensionarea sau încetarea contractului individual de muncă, respectiv a raportului de serviciu 
pentru personalul din cadrul Primăriei ; 
2. Asigură crearea bazei de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici, 
cat şi a personalului contractual; 
3. Întocmeşte, la sfârşitul anului în curs, planificarea concediilor de odihnă pentru anul 
următor, în colaborare cu celelalte compartimente, birouri, servicii şi urmăreşte efectuarea 
acestora, conform planificării ; 
4.Coordonează activităţiile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul întregii Primarii. 
5. Efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de stare civilă: 
- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, conform Legii nr.119/1996, cu privire la actele 
de stare civilă; 
- pastrează, gestionează şi eliberează actele şi certificatele de stare civilă; 
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- pastrează registrele de stare civilă, şi evidenţa registrelor de stare civilă de la primărie; 
- transcrie şi întocmeşte ulterior actele de stare civilă; efectuează menţiunile referitoare la 
schimbările intervenite în starea civilă a persoanelor; 
- transmite menţiuni la alte primării, care au intervenit în situaţia persoanelor (căsătorii, 
decese); 
- comunică lunar buletinele de identitate şi livretele militare ale decedaţilor; 
- eliberează, la cerere, extrase pentru uzul organelor de stat din registrele de stare civilă; 
- face propuneri pentru acordarea dispensei de vârsta în vederea casatoriei în conditiile legii. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de asistenţă socială: 
1. Atribuţii de autoritate tutelară. 
2. Evidenţa delicvenţilor sau a persoanelor predispuse la comiterea de infracţiuni, precum şi 
a majorilor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau care necesită ocrotire (persoane cu handicap, 
bătrâni, familii cu mulţi copii). 
3. Efectuează studii cu privire la situaţia socială a familiilor la nivelul comunei pentru 
persoanele defavorizate. 
4. Întocmeşte strategii şi programe privind organizarea şi desfăşurarea asistenţei sociale 
pentru toate categoriile sociale. 
 
În ceea ce priveşte activitatea compartimentului programe europene: 
• fundamentează prognoze şi programe de dezvoltare econmico-socială a localităţii şi 
creează baza de date în acest sens; 
• promovează metodologii specifice de planificare a dezvoltării economicosociale a localităţii, 
cu implicarea factorilor locali; 
• identifică programe de finanţare şi întocmeşte cereri de finanţare pentru programe de 
interes comunitar; 
• elaborează studii şi proiecte pentru realizarea programelor de dezvoltare; 
• monitorizează proiectele implementate; 
• asigură legatura dintre primărie şi agenţii economici locali cu capital de stat sau privat şi 
facilitează schimbul de informaţii cu aceştia; 
• asigura stabilirea de contacte şi cooperari interne şi externe; 
• desfăşoară activităţi de informare, consultanţă şi publicitate în domeniul dezvoltării 
economico-sociale locale; 
• sprijină dezvoltarea activităţilor de prestări servicii locale, desfăşurarea unor activităţi pe 
baza liberei initiative şi înfiinţarea de întreprinderi mici; 
• sprijină desfăşurarea activităţilor promoţionale la nivel local; 
• informează primarul cu privire la propunerile avansate de orice persoană fizică sau juridică 
interesată de colaborari cu autoritatea publică locală; 
• întocmeşte şi prezintă, la solicitarea primarului sau a Consiliului local, rapoarte cu privire la 
exercitarea atribuţiilor proprii şi stadiul implementarii proiectelor; 
• preia si rezolvă corespondenţa privind integrarea europeană, propunând măsuri pentru 
realizarea sarcinilor ce revin autorităţii locale în acest sens; 
• informeaza primarul despre sursele de finanţare de pe internet ce pot prezenta interes 
pentru comunitatea locala; 
• ţine legătura cu organizaţiile neguvernamentale locale, pentru realizarea de programe 
comune, în folosul comunităţii; 
• creează pagini pe internet referitoare la unitatea administrativ-teritoriala; 
• participă, împreuna cu celelalte birouri si compartimente, la iniţierea de proiecte privind 
alinierea legislaţiei la cerinţele europene (aquis comunitar). 
 
Serviciul Financiar, Contabilitate Taxe şi Impozite 
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Serviciul Financiar este organizat cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată şi duce la îndeplinire următoarele atribuţii principale: 
-organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul propriu drept 
alimentare cu mijloace băneşti pentru executarea cheltuielilor proprii, conduce evidenţa 
alimentării cu mijloace băneşti a ordonatorului principal de credite; 
-organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru lucrările decontabile la Legea nr. 
118/1997 şi întocmeşte documentele de plată către organele bancare şi documentele 
contabile pe baza facturilor şi situaţiilor de lucrări prezentate atât la cheltuieli curente cât şi la 
cheltuieli capitale; 
-execută controlul financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul propriu, în 
conformitate cu dispoziţia preşedintelui de organizare a acestui control; 
-asigură respectarea normelor metodologice proprii ale primăriei privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare; 
-întocmeşte documentele de plată către organele bancare (trezorerie) şi documentele 
contabile pentru ordonatori secundari de credite şi urmăreşte extrasele de cont asigurând 
încadrarea corectă a cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare; 
-ţine evidenţa separată pe conturi a activităţii derulate conform metodologiei impuse de 
trezorerie, separat pe fiecare activitate bugetară şi plată; 
-întocmeşte documentele de plată către organele bancare (trezorerie) şi documentele 
contabile, în conformitate cu reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a 
extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele lor însoţitoare, asigurând 
încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul 
propriu; 
-asigură întocmirea conturilor de execuţie lunare şi a dărilor de seamă contabile trimestriale 
şi anuale privind executarea planului de cheltuieli bugetare şi din mijloace extrabugetare; 
-efectuează încasările şi plăţile în numerar şi asigură evidenţa operativă a acestora; 
-exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la 
timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea 
răspunderilor, atunci când este cazul; 
- efectuează controlul periodic al magaziilor, informând ordonatorul principal de credite în 
cazuri de abateri de la disciplina financiară şi propune luarea de măsuri corespunzătoare 
pentru recuperarea pagubelor; 
- efectuează la timp operaţiunile de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor 
din bugetul propriu; 
- analizează cererile şi documentaţiile privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor de 
disponibil ale ordonatorilor secundari de credite pentru cheltuielile curente şi de capital, 
inclusiv pentru construcţiile de locuinţe din fondul locativ de stat, urmărind respectarea 
legalităţii, necesităţii, eficienţei, economicităţii şi oportunităţii în limitele aprobate prin buget şi 
în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi sarcinilor de plan şi a utilizării mijloacelor financiare 
acordate anterior şi virează în conturile de disponibil ale acestora sumele aprobate în limita 
prevederilor şi potrivit 
destinaţiei stabilite; 
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de primar în legătură cu atribuţiile specific serviciului 
financiar – contabilitate; 
- analizează şi propune variante privind nivelul cheltuielilor si evoluţia acestora la bugetul 
local al comunei; 
-elaborează si supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor 
privind proiectul de buget propriu si a bugetelor instituţiilor ce se finanţează din bugetul 
primăriei comunei; 
-îndrumă si coordonează acţiunea de elaborare a proiectului bugetului propriu si proiectele 
bugetelor următoarelor instituţii publice de interes local; 
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-analizează proiectele de buget ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetul propriu al comunei; 
-elaborează variante privind proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor pe următorii trei ani, precum 
si programul local de investiţii publice, detaliat pe obiective si ani de execuţie, atât pentru 
bugetul propriu cât si pentru instituţiile publice de sub autoritatea consiliului local; 
-analizează şi elaborează variante ale bugetelor: fondurilor externe nerambursabile, a 
împrumuturilor interne şi externe şi a fondurilor evidenţiate în afara bugetului local; 
-întocmeşte proiectul de hotărâre privind bugetul propriu al comunei şi al instituţiilor publice 
subordonate; 
-propune repartizarea pe trimestre a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, precum si a veniturilor proprii pe întregul buget; 
-verifică şi analizează legalitatea propunerilor de rectificare a bugetului propriu şi a bugetelor 
componente; 
-verifică şi analizează legalitatea şi întocmeşte documentaţia privitoare la: 
a) utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia primăriei, precum şi majorarea acestuia, în 
condiţiile legii; 
b) utilizarea veniturilor proprii peste cele planificate, în condiţiile legii; 
c) utilizarea fondului de rulment în condiţiile legii; 
- verifică, analizează şi întocmeşte proiecte de hotărâre pe care le supune dezbaterii 
consiliului local privind: 
a) contractarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen mediu şi lung, pentru 
realizarea de investiţii publice de interes local precum şi refinanţarea datoriei publice locale; 
b) utilizarea până la lichidarea soldului fondului de tezaur constituit la nivelul consiliului local 
pentru realizarea de investiţii publice de interes local; 
-analizează legalitatea împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Serviciului 
tehnic, a propunerilor de lucrări, utilaje, mobilier şi alte obiective de investiţii a căror finanţare 
se asigură din bugetul propriu, în vederea cuprinderii acestora în proiectul bugetului 
respectiv; 
-centralizează, analizează şi prezintă conducerii, trimestrial şi anual, execuţia bugetară a 
unităţii administrativ-teritoriale; 
-centralizează şi întocmeşte valoric, lista obiectivelor de investiţii la nivelul comunei, 
trimestrial şi anual; 
-întocmeşte documentaţia necesară deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii; 
-iniţiază acţiuni de implementare a finanţării bugetare pe baza de programe care se 
întocmesc de către instituţiile şi serviciile publice de interes local, în scopul finanţării unor 
acţiuni, obiective sau proiecte; 
-analizează şi propune ordonatorului principal de credite avizarea bugetelor instituţiilor şi 
serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare; 
-stabileşte, constată, controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri 
locale care se cuvin bugetului propriu al orasului; 
-soluţionează obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control şi de 
impunere; 
-execută creanţele bugetare; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de primar. 
 
Serviciul Urbanism, Tehnic Investiţii 
Serviciul Urbanism, este compartimentul de specialitate al primarului care asigură 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia în următoarele domenii de activitate: 
- urbanism, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, cadastru imobiliar; 
- pregătire documentaţii, licitaţii, contracte de achiziţii publice şi contracte de concesionare 
lucrări publice şi de servicii; 
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- lucrări publice, investiţii; 
- administrarea domeniului public şi privat al orasului; 
Serviciul urbanism, tehnic investiţii îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii 
principale: 
-elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente de specialitate ale primăriei, program pe care-l 
supune aprobării Consiliului Local; 
-realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în 
Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor 
ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică; 
-întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării conducerii în cazul aplicării unei 
proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului 
competitiv , negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de 
calcul privind valoarea estimată elaborata şi transmise de către fiecare compartiment de 
specialitate; 
-înştiinţează Instituţia Prefectului asupra procedurii care urmează a fi derulată conform 
prevederilor legale în vigoare; 
-redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate 
cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a 
Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz; 
-elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de 
achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului 
de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere 
candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea 
candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura; 
-elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/selectare/ preselectare 
în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări; 
-pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/ 
selectare/preselectare; 
-răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut 
documentaţia de atribuire; 
-participă cu membri în comisiile de evaluare a ofertelor; 
-informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie; 
-redactează contractele de achiziţie publică; 
-elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei 
unei contestaţii; 
-duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 
-întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile 
desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru 
derularea procedurii; 
-pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie 
publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită 
dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii; 
-împreună cu compartimentul lucrări publice, investiţii şi biroul de administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului întocmeşte documentaţii tehnice pentru reparaţii curente la 
bunurile din patrimoniul consiliului local; 
-asigură întocmirea proiectelor de contract pentru proiectare şi execuţie şi după avizarea de 
către consilierul juridic le înaintează spre semnare conducerii judeţului; 
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-prezintă spre aprobare consiliului local documentaţiile tehnico-economice; 
-urmăreşte obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire conform 
legislaţiei în vigoare; 
-asigură derularea investiţiilor cu finanţare de la bugetul de stat si bugetul local ; 
-asigură derularea investiţiilor cu finanţare din fondurile UE; 
-asigură soluţionarea şi redactarea în termen a scrisorilor şi petiţiilor care au fost repartizate 
prin rezoluţie; 
-asigură editarea pe calculator a lucrărilor întocmite în cadrul direcţiei tehnice; 
-exercită atribuţiile de beneficiar pentru obiectivele de investiţii de la lansarea temei de 
proiectare până la recepţionarea acestora; 
-participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii; 
-întocmeşte cartea tehnică a obiectivelor de investiţii şi o completează în perioada de 
exploatare; 
-propune spre aprobarea Consiliului local documentaţiile tehnico – economice; 
-împreună cu serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice întocmeşte teme de 
proiectare pentru obiectivele Consiliului local; 
- elaborează documentaţii tehnice la nivel de devize estimative pentru stabilirea volumului de 
cheltuieli necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la clădirile aflate în 
administrarea consiliului local 
-participă la activitatea de expertizare şi consolidare a construcţiilor din patrimoniul şi din 
administrarea instituţiilor şi agenţilor economici de sub autoritatea consiliului local, avariate 
de cutremurele de pământ; 
-coordonează activitatea de informare şi documentare tehnică a instituţiilor de sub autoritatea 
consiliului local; 
-participă la întocmirea documentaţiilor şi urmăreşte execuţia obiectivelor cu finanţare 
externă; 
-urmăreşte prin salariaţii din cadrul compartimentului atestaţi ca inspectori de şantier, 
cantitatea şi calitatea lucrărilor executate şi răspunde conform legii pentru sumele acceptate 
la plată; 
-în cazul producerii unor calamităţi naturale pe teritoriul comunei, participă la constatarea 
acestora şi face propuneri de expertizare şi consolidarea obiectivelor afectate; 
- asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la patrimoniul 
din domeniul public şi privat al comunei; 
-întocmeşte evidenţa patrimoniului public şi privat; 
-inventariază anual patrimoniul public şi privat al orasului; 
-întocmeşte şi urmăreşte promovarea hotărârilor de Guvern privind patrimoniul public al 
orasului; 
-administrează şi exploatează instalaţiile şi utilităţile de la imobilele aflate în administrarea 
Consiliului Local; 
-coordonează activitatea de reparaţii curente şi accidentale ale imobilelor din administrarea 
Consiliului Local; 
-coordonează activitatea şi întocmeşte documentaţia necesară de dare în administrare a 
imobilelor din administrarea Consiliului Local; 
-participă la acţiunea anuală de valorificare şi casare a bunurilor din domeniul public şi privat 
al orasului; 
-întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia necesară şi face propuneri pentru închirierea 
sau concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat al orasului; 
-întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri pentru cumpărarea şi/ sau vânzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat prin licitaţie publică, în condiţiile legii; 
-avizează şi supune aprobării documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului conform 
competenţelor stabilite de lege; 
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-urmăreşte respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în proiectarea 
şi realizarea noilor obiective de investiţii; 
-urmăreşte ca la amplasarea noilor obiective de investiţii, cât şi prin aplicarea documentaţiilor 
de urbanism şi amenajarea teritoriului să se asigure conservarea frumuseţilor naturii, 
protecţia terenurilor agricole, apelor, aerului, pădurilor, a monumentelor şi zonelor turistice şi 
de arhitectură a întregului mediu ambiant; 
-urmăreşte folosirea raţională a terenurilor pentru construcţii; 
-întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire / desfiinţare 
potrivit competenţelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată 
cu O.U.G. nr. 122/2004; 
-participă la recepţiile efectuate la terminarea lucrărilor de construire pentru persoanele fizice 
beneficiare de autorizaţii de construire emise de primar; 
-elaborează documentaţii de urbanism pentru amplasarea de locuinţe la sate (lotizări – 
concesionare terenuri pentru construcţia de locuinţe); 
-ţine evidenţa fondului geotehnic şi topografic; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de primar. 
Dincolo de indeplinirea acestor atributii, mentionate si in ROF, activitatea Primariei Insuratei 
se bazeaza, in primul rand, pe o stransa legatura cu comunitatea locala, cu cetatenii, 
urmandu-se principiul transparentei decizionale. Astfel, in urma anchetei pe teren, am 
constatat ca peste 90% dintre respondenti aveau cunostinta despre activitatea Primariei 
(chiar daca nu in detaliu, dar macar au putut enunta cel putin un proiect incheiat sau aflat in 
derulare de catre autoritatea publica locala, majoritatea amintind de reabilitarea strazilor), iar 
50% s-au declarat foarte multumiti / multumiti de serviciile sociale oferite de aceasta. Doar o 
mică parte a  persoanelor intervievate, şi anume 2,35%, nu au putut menţiona nici un proiect 
desfăşurat de Primărie.  
Este de mentionat faptul ca 57,14% dintre respondenti au recomandat Primariei o mai 
puternica implicare in ceea ce priveste serviciile sociale oferite locuitorilor (cantine sociale, 
azile etc), acest lucru demonstrand persistenta in localitate a unei mentalitati invechite care 
oglindeste un oarecare grad de dependenta de ceea ce hotarasc edilii sa realizeze in 
comunitate. 
 
Tendinte 
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în 
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit 
Directiva Uniunii Europene privind reforma în administraţia publică enumeră 20 de servicii 
informatizate de bază, prestate de către administraţia publică în cadrul proiectelor de 
guvernare electronică (―e-Government‖). Dintre acestea, un număr de 12 servicii, de tip ―e-
Administraţie‖ sunt destinate să fie puse în direct în slujba cetăţenilor de către administraţiile 
centrale şi locale, din care mai uzitate sunt: Impozit pe venit şi taxe locale: declaraţie, 
notificare şi efectuarea plăţilor; căutare/oferte de locuri de muncă; informaţii referitoare la 
securitatea socială (facilităţi pentru şomeri, deduceri pentru copii, burse pentru studenţi etc); 
documente personale (carte de identitate, permis de conducere auto etc). 
După cum se constată, pe primul loc se află colectarea impozitelor şi taxelor locale, venituri 
de care depinde bugetul fiecărei primării. 
Gestionarea informaţiilor cu privire la cetăţenii şi proprietăţile care se află pe teritoriul 
judeţului, pot să ofere o imagine clară atât în ceea ce priveşte veniturile din impozitele şi 
taxele locale sursa cea mai importantă în ceea ce priveşte fundamentarea şi previzionarea 
bugetului local), cât  şi alte informaţii legate de stadiul economic în care se află orasul 
Insuratei, precum şi posibilităţile de dezvoltare ale acestuia. 
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Principalele cerinţe identificate de organismele UE în domeniul administraţiei publice vizează 
creşterea capacităţii administraţiei publice de a implementa şi aplica legislaţia armonizată, 
întărirea capacităţii instituţionale, profesionalizarea funcţiei publice, dezvoltarea 
managementului serviciilor publice locale. 
Restructurarea şi modernizarea administraţiei publice locale reprezintă o prioritate a vieţii 
social – economice contemporane, potenţată şi de opţiunea României privind integrarea în 
Uniunea Europeană. Astfel vor fi create toate condiţiile pentru o „bună guvernare‖ în plan 
local, care să fie în măsură să preia toate problemele ridicate de adoptarea „acquis-ului‖ 
comunitar, în perspectiva unei dezvoltări durabile regionale şi locale. 
După analizarea situaţiei existente în administraţia publică a judeţului Brăila, funcţie de 
punctele tari şi slabe identificate, considerăm că pot fi adoptate o serie de obiective prioritare 
pentru perioada 2014-2020. 
 
a) Promovarea unui management calitativ superior, eficient, care să conducă la 
ridicarea performanţelor actului administrativ la nivelul orasului Insuratei 
Acest obiectiv strategic vizează: 
Un management eficient al resurselor umane care necesită: 
- formarea şi perfecţionarea unui corp de funcţionari publici competenţi; 
- stabilirea numărului optim al funcţionarilor publici şi al încadrării acestora pe structuri 
nationale, astfel încât să nu se ajungă la disfuncţiuni în actul de administraţie; 
-îmbunătăţirea sistemului de selectare al funcţionarilor bazat pe abilităţi şi merite prin 
organizarea unor concursuri exigente şi corecte; 
- creşterea gradului de motivare prin stabilirea unui sistem de recompense care să ţină 
seama de eficienţa muncii şi de aprecierea acordată de către cetăţeni; 
- adoptarea unui cod de conduită internă al funcţionarului public brăilean care să 
reglementeze raporturile în cadrul instituţiei şi în relaţia cu cetăţenii. 
-Cooperare şi colaborare între organismele administraţiei publice locale de la nivelul orasului 
Insuratei şi al diferitelor localităţi în elaborarea unor programe unitare de dezvoltare 
economică şi socială a judeţului care impune: 
-constituirea unor bănci de date pentru o bună cunoaştere a nevoilor la nivelul fiecărei 
comunităţi; 
-stabilirea intercondiţionărilor ce se pot realiza între sectoarele vieţii economice şi sociale, 
între unităţile administrativ-teritoriale din judeţ; 
-Proiectarea unor direcţii de dezvoltare reale, bazate pe cunoaşterea componentelor vieţii 
sociale a orasului, respectiv sănătate, învăţământ, cultură, artă, asistenţă socială, servicii 
publice comunitare. 
 
b) Reproiectarea şi îmbunătăţirea infrastructurii orasului Insuratei, îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene 
- Reabilitarea şi modernizarea sistemului de drumuri din oras prin găsirea unor soluţii 
constructive şi juridice care să conducă la o eficienţă maximă în această direcţie. 
- Promovarea unor programe de investiţii eficiente pentru reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea reţelelor de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, canalizare. 
- Stabilirea de orientări pentru ecologizarea activităţilor de salubrizare prin găsirea unor 
soluţii durabile în timp şi nu a unora care să rezolve anumite probleme punctual şi de 
moment; decizia administrativă vizează în această direcţie realizarea de studii eficiente în 
care raportul efect/efort să constituie prioritatea numărul unu într-un concept de modernizare 
a actului managerial din administraţie. 
- Stabilizarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin colaborarea permanentă între 
administraţia publică judeţeană şi toţi factorii implicaţi în menţinerea celor mai bune condiţii 
de mediu în judeţ (Agenţia de protecţie a mediului, societăţile comerciale, organizaţii non-
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guvernamentale); în acest fel modernizarea ar conduce la crearea unui parteneriat pentru 
însănătoşirea mediului în judeţul Brăila. 
 
c) Proiectarea bugetului în concordanţă cu nevoile urgente ale fiecărei comunităţi, 
astfel încât să fie atenuate consecinţele defavorabile în plan social ale reformei 
administraţiei. 
-O fundamentare clară şi precisă a bugetului la nivelul localitatii, care să dea dimensiune 
reală asupra nevoilor şi surselor de finanţare necesare unei bune administrari; 
- Mobilizarea în continuare a unor surse de finanţare atrase pentru realizarea obiectivelor ce 
necesită un montaj financiar foarte mare. 
- Creşterea eficienţei în utilizarea banului public, dar şi în administrarea patrimoniului public 
şi privat. 
- Consultarea cetăţenilor în stabilirea unor priorităţi şi a modului de utilizare a banului public. 
- O politică fiscală locală care să stimuleze activităţile economice şi care să conducă la 
sporirea veniturilor bugetelor locale. 
 
d) Informatizarea administraţiei prin promovarea guvernării electronice locale. 
- Accesul cetăţenilor localitatii la toate informaţiile de care au nevoie prin modernizarea 
sistemului informaţional existent. 
- Realizarea unui sistem informaţional integrat la nivelul orasului Insuratei, în care să fie 
incluse unitatea administrativ teritoriala si celelalte instituţii descentralizate de subordonare 
locală, dar şi cele de interes judetean si national. 
- Eliminarea birocraţiei prin stabilirea unor standarde ridicate şi a unor sarcini precise 
centrelor de informare a cetăţeanului de la nivelul fiecărui consiliu local. 
 
e) Creşterea competenţelor administraţiei publice locale de la nivelul orasului în cadrul 
judetului si a Regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est, din care va face parte: 
- Implicarea administraţiei în stabilirea celor mai eficiente politici specifice de mediu care să 
vizeze aerul, apa, deşeurile, conservarea naturii, în parteneriat cu instituţiile specializate 
pentru protecţia mediului şi cu organizaţiile non-guvernamentale, aşa cum sunt cerute de 
către Uniunea Europeană. 
- Implementarea unor direcţii specifice pentru dezvoltarea durabilă a localitatii în ansamblul 
său, pornindu-se de la ceea ce înseamnă conceptul de dezvoltare durabilă în cadrul 
globalizării. 
- Implicarea administraţiei publice locale impreuna cu aparatul administrativ judetean Brăila 
în stabilirea la nivelul Regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est a unor politici sectoriale pentru o 
dezvoltare a legăturilor comerciale la nivelul regiunii şi în perspectivă în plan euroregional. 
Obiectivele identificate şi propuse pentru strategia de modernizare a administraţiei publice de 
la nivelul localitatii, sunt în concordanţă cu prevederile guvernamentale şi trebuie să vizeze 
administraţia publică în ansamblul ei. 
Aceste obiective vor conduce la rezolvarea priorităţilor sectoriale de administraţia publică 
locală identificate în cadrul judeţului. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Primăria orasului Insuratei, ca autoritate locală, 
trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelurile de decizie şi execuţie, 
această acţiune presupunând nu numai atragerea de resurse financiare suficiente realizării 
investiţiilor, ci şi creşterea nivelului de pregătire şi specializare a resursei umane, 
concomitent cu implementarea de proceduri administrative standardizate, care să asigure o 
calitate superioară serviciilor oferite către cetăţeni. 
Structurile aflate direct sub coordonarea Primarului împreună cu Consiliul Local al orasului 
vor monitoriza şi evalua procesul de implementare a Strategiei Locale de Dezvoltare 
Durabilã şi a Planului Local de Acţiune. 
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Instrumentul de lucru prin care se va realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl constituie 
Sistemul de Indicatori de Dezvoltare Durabilã la nivel local. 
 
Implementarea OMF 946/2006 
Controalele interne puternice în sectorul public au un impact uriaş asupra credibilităţii unui 
guvern şi a operaţiunilor pe care le derulează. Ele formează mediul de control internaţional în 
care operează toate naţiunile. Standardele de control intern furnizează un mecanism prin 
care o naţiune/ organizatie poate obţine o asigurare rezonabilă a faptului că bunurile sale 
sunt protejate, raportarea financiară este de încredere, iar operatiunile financiare respectă 
aspectul etic. 
Un control intern puternic furnizează asigurare şi încredere pentru naţiunile şi organizaţiile 
internaţionale cu care o ţară intră în relatii, indiferent de domeniu (financiar, economic, politic, 
social, sau mediu). Utilizarea unor linii directoare comune pentru dezvoltarea unor standarde 
de control intern puternice, permit naţiunilor / organizatiilor să înteleagă în mod unitar şi să 
comunice acest nivel de asigurare si încredere altor naţiuni, afaceri şi organizaţii. 
În introducerea volumului I din Cartea Albă, membrii Comisiei Prodi au declarat, printre 
altele: 
‖Provocările globalizării si ale extinderii viitoare cer o mai bună guvernantă la toate nivelurile, 
inclusiv în Uniunea Europeană. Toate institutiile politice europene trebuie să facă fată acestei 
provocări, la fel si Comisia. Ne dorim o administrare publică competitivă în cadrul Comisiei, 
care să fie capabilă să continue îndeplinirea cu maximă eficientă a sarcinilor impuse de 
tratate. (…) Lumea din jur se schimbă repede. Comisia însăsi se schimbă si, în consecintă, 
aceasta trebuie să fie independentă, responsabilă, eficientă si transparentă si să se ghideze 
după cele mai înalte standarde ale răspunderii.‖ 
Corespunzator celor doua mari categorii de riscuri potentiale cu care se confrunta oricare 
entitate publica, sistemul de control intern al acesteia trebuie sa cuprinda: pe de o parte, 
instrumente generale de control intern, care se adreseaza riscurilor generale, proprii 
functionarii entitatii publice in ansamblul ei, si, pe de alta parte, instrumente specifice de 
control intern, care sunt destinate tinerii sub control a riscurilor specifice fiecarei activitati in 
parte. 
Privita in integritatea ei, aplicarea metodologiei-cadru de proiectare/reproiectare si 
implementare a sistemului de control intern in entitatea publica presupune parcurgerea 
urmatoarelor etape: 

1. Evaluarea instrumentelor generale de control intern; 
2. Evaluarea instrumentelor specifice de control intern, la nivelul fiecarei activitati; 
3. Analiza raportului intre costurile suplimentare si efectele asteptate, generate de 

implemetarea noului sistem de control intern; 
4. Elaborarea si aprobarea programului de implementare a noului sistem de control 

intern al entitatii publice; 
5. Monitorizarea executiei programului de implementare a noului sistem de control 

intern. 
Procesul de proiectare si implementare a sistemului de control intern al oricarei entitati 
publice trebuie sa aiba la baza standardele de management/control intern, aprobate prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/4 iulie2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile 
publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 
Constituind un ansamblu de reguli minimale de management, pe care toate entitatile publice 
trebuie sa le urmeze, standardele reprezinta atat un model general de control managerial, 
cat si tot atatea criterii in raport cu care se evalueaza calitatea sistemelor de control intern 
ale entitatilor publice.  
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Continand regulile minimale de management ce trebuie urmate, este evident ca neaplicarea 
oricaruia dintre aceste standarde constituie, insine, un risc important, pe care managerul 
general/ordonatorul de credite si-l asuma, el fiind responsabil de consecintele acestuia. 
Concluzionând, controlul intern este un proces desfăşurat de toţi angajaţii entitătii şi este 
coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul unei entităţi, prin procedurile 
operaţionale de lucru, şi se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de 
credite, care trebuie să îl implementeze si să îl monitorizeze. 
De asemenea, controlul intern nu diminuează răspunderea fiecărui angajat, la locul său de 
muncă şi nici nu încalcă autoritatea exercitării competenţelor personalului de conducere, nici 
nu se substituie acestuia. Aplicarea procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi luarea 
deciziilor revine fiecărui angajat în parte. Raporturile de muncă pentru angajaţii care 
realizează controlul intern sunt stabilite în cadrul entitătii publice, în aşa fel încât să se 
îndeplinească mai multe cerinţe: eficienţa controlului, valorificarea maximă a rezultatelor, 
confidenţialitatea rezultatelor şi menţinerea secretului de serviciu, prevenirea riscurilor şi a 
disfuncţiilor în activitate. 
 
VI.2. Demografie 
 
Din cele 4 centre urbane ale judeţului Brăila, oraşul Însurăţei, considerat în cadrul PATN -
Reţeaua de localităţi localitate urbană de rang III, se situează pe al III-lea loc după numărul 
locuitorilor (6528 loc. la Recensământul din 20 octombrie 2011). Oraşul a fost înfiinţat în anul 
1989 şi are în componenţa sa 3 localităţi, respectiv Lacu Rezii, Măru Roşu,Valea Călmăţui.  
Din punct de vedere demografic, oraşul a avut o evoluţie descendentă după 1990, pierzând 
1064 locuitori între recensămintele din 1992 şi 2011 (-14% faţă de efectivul reper din 1992). 
În fapt, scăderea cea mai importantă s-a produs între ultimele 2 recensăminte. Cauzele 
acestei evoluţii dramatice le regăsim în reducerea ratei natalităţii în perioada analizată şi 
migraţia externă şi internă determinate de criza economică declanşată în anul 2008. 
 
Fig. Dinamica demografică a oraşelor mici din Regiunea de dezvoltare Sud-Est în 
perioada 1992-2007 

 
 
a)Situatia demografica: 
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Conform datelor finale ale Recensamantului populatiei si al locuintelor desfasurat in anul 
2011, populatia stabila a orasului Insuratei era de 6528 locuitori (3348 de sex masculin si 
3180 de sex feminin), care pot fi clasificati : 

- Dupa limba materna vorbita: 5947 romani, 360 de etnie rroma, 1 german si 220 de 
cazuri de informatie nedeclarata; 

- Dupa identitatea religioasa: 6249 ortodocsi, 4 romano-catolici, 31 de baptisti, 3 
adventisti de Ziua a Saptea, 20 de crestini dupa Evanghelie si 220 de cazuri de 
informatie nedeclarata. 

Evolutia demografica in Insuratei  a prezentat din 1977 pana in prezent un spor natural 
pozitiv insa cu variatii destul de largi fiind mult influentat de situatia economica zonala 
(cresteri intre 5%-10%). Aceasta fluctuatie a populatiei analizate pe o plaja de timp de 30 de 
ani este in stransa corelatie cu variatiile economice pe care Romania le-a inregistrat in acest 
timp; astfel ca in perioada comunista cand economia era axata pe o puternica industrializare 
mare parte din populatia rurala a migrat catre orase existand in acest sens o mare cerere de 
forta de munca. In perioada postdecembrista, odata cu declinul economic, migratia catre 
orase s-a stopat, in paralel fiind urmata de o scadere a sporului natural, acest lucru 
mentinandu-se pana in prezent dar cu o tenta foarte mica. 
 
Migratia din localitate 
În cadrul migraţiei distingem migraţia internă, în cadrul aceleiaşi ţări, între unităţi teritorial-
administrative, între sate şi oraşe şi migraţia internaţională sau externă. Convenţional, se 
consideră migraţie numai cea care este însoţită de schimbarea domiciliului legal al persoanei 
respective. In acest caz, vom avea localitatea de origine (sau de plecare) şi localitatea de 
destinaţie (sau de sosire). Masele de persoane în migraţie constituie fluxuri migratorii. 
Dezvoltarea monosectoriala a localitatilor din jurul orasului Insuratei, ca si din jurul celorlalte 
centre urbane din judet, activitatea predilecta de la nivelul acestora fiind agricultura de 
subzistenta, impreuna cu diminuarea pana la disparitie a activitatilor industriale si 
amplificarea activitatilor de servicii, in special cele conexe agriculturii, nivelul relativ scazut de 
instruire a locuitorilor  sunt elemente care au condus la migrarea catre centrele urbane 
invecinate (Faurei, Ianca, Insuratei). Acest fapt reiese din indicatorul ―Indicele de stabilire de 
resedinta‖ si demonstreaza ca populatia,  desi isi muta resedinta, in schimb nu renunta la 
domiciliu. Se observa ca este o migrare temporara cu intentia de a reveni in momentul cand 
situatia economica a familiei se va imbunatati. Experienta migratiei fortei de munca aferenta 
anilor 1990-1996 catre tari ca Turcia si Ungaria, a demonstrat ca in momentul in care PIB-ul 
pe cap de locuitor ajunge in jurul valorii de 70% din media PIB-ului din tarile gazde, fluxul 
migratiei catre acea tara stopeaza. Romania va atinge pragul de 70% din media PIB-ului 
european peste 12-13 ani, el continuand sa creasca pana la o valoare de 86% in 20 de ani, 
acest lucru conducand la stoparea migratiei fortei de munca corelata la randul ei cu absorbtia 
fortei de munca din zone mai putin dezvoltate economic.  
In ceea ce priveste categoriile de varsta predispuse la migrare, se constata ca populaţia în 
vârsta de 18-49 ani este mai dispusă să îşi schimbe locul de muncă (în cazul populaţiei 
ocupate) sau să se angajeze, decât persoanele de peste 50 de ani. De aceea, se constata 
cu ingrijorare scaderea populatiei cu putere de munca, tanara, care . sa poata contribui la 
prosperitatea localitatii.  
Ca urmare a acestui fapt, in perioada 2014 – 2020, Primaria Insuratei trebuie sa isi 
construiasca o strategie viabila de pastrare a populatiei tinere, prin crearea de locuri de 
munca si incurajarea spiritului antreprenorial. 
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen demografic complex care constă în modificarea 
structurii colectivităţilor umane pe grupe mari de vârstă, în sensul creşterii ponderii populaţiei 
vârstnice pe seama reducerii ponderilor uneia sau a celorlalte două grupe mari de vârstă. 
Prin îmbătrânire demografică se înţelege creşterea relativă a populaţiei vârstnice (60 sau 65 
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ani şi peste) în totalul unei populaţii date, ca un proces de lungă durată, paralel cu scăderea 
numărului tinerilor (0-19 ani), în timp ce ponderea persoanelor de vârstă adultă (20-64 ani) 
înregistrează modificări nesemnificative. 
Din punct de vedere demografic, populaţia oraşului Însurăţei se consideră îmbătrânită cu o 
pondere peste 5% a persoanelor cu vârsta peste 65 ani în anul 2010. Chiar dacă ponderea 
persoanelor în vârstă este relativ scăzută, dublarea ponderii ei în ultimii 20 de ani va avea 
consecinţe pe termen mediu şi lung în sensul creşterii nevoilor de servicii sociale şi de 
sănătate destinate populaţiei vârstnice, amenajarea unor dotări specifice grupei a III-a de 
vârstă etc. 
Din punct de vedere a structurii demografice care împarte populaţia după grupele de vârstă 
în populaţie activă (15-64) şi inactivă (0-14 ani şi peste 65 ani), raportul de dependenţă arată 
schimbările care s-au produs în perioada 1992 -2010. 
Rata de dependenţă economică a celor inactivi faţă de cei activi a rămas aceeaşi în 2010 
faţă de cea de la recensământul din 1992 însă datele de la recensământ înregistrează 
diferenţe importante în comparaţie cu numărul locuitorilor din 2010, ceea ce ne face rezervaţi 
faţă de indicatorul raportului de dependenţă demografică (datele de la recensământul 2011 
nefiind inca disponibile). 
 
Migratia catre localitate 
Fenomenul migratiei catre Insuratei este prezent intr-o pondere mai mica decat cel al 
plecarilor insa demonstreaza ca la nivelul localitatii cei care isi stabilesc domiciliul sunt mai 
numerosi decat cei care se muta, insa cei care isi stabilesc resedinta in localitate sunt mai 
putini decat cei care isi muta resedinta (observatii obtinute prin analizarea corelarii 
indicatorilor: indicele de stabilire a domiciliului si indicele de stabilire de resedinta). Acest 
fenomen isi are originea in valul de migratie a anilor ‗90 cand o mare parte din populatia de la 
oras s-a mutat in mediul rural in urma retrocedarii fondului funciar, dar si din rationamente 
social-economice. Este de notorietate faptul ca majoritatea celor care se stabileau in mediul 
rural alegeau aceasta varianta obligati fiind de instabilitatea economica si a valurilor de 
scumpiri in mediul urban, ei renuntand la confort in schimbul protectiei economice pe care o 
ofereau satele. La nivelul orasului Insuratei, aceasta forma de migratie a inceput sa fie 
inlocuita si de migratia cu domiciliul a agentilor economici care isi desfasoara activitatea in 
judet sau care deruleaza investitii in zona iar pe viitor, odata cu cresterea economica, vor 
incepe sa se canalizeze in zona si familii din municipiul Braila ce doresc sa aiba o casa de 
odihna aici sau vor sa demareze o afacere, zona fiind propice pentru acest fenomen 
(gentrificare). 
Studiile recente demonstreaza ca oraşele mici,asa cum este Insuratei, situate în zonele de 
creştere economică (zonele metropolitane) vor avea de câştigat. In ciuda provocărilor cu 
care se vor confrunta (cuplarea dezvoltării economice cu problemele de mediu), ele vor 
continua să ofere „cazare‖ pentru populaţia care munceşte în oraşele mari sau vor putea 
beneficia de pe urma deconcentrării unor industrii din oraşele mari. Marea provocare a 
acestor oraşe o constituie totuşi pierderea identităţii lor, fiind dominate de oraşele nuclee ale 
zonelor metropolitane şi percepute ca părţi ale oraşelor mari (Vaishar Antonin (2004) - Small 
towns: an important part of the moravian settlement system, Dela 21). De aceea, prezenta 
Strategie este concentrata pe identificarea solutiilor viabile care sa permita dezvoltarea 
socio-economica a orasului in perspectiva metropolizarii municipiului si pastrarea trasaturilor 
specifice locale care sa duca la crearea unui brand in randul localitatilor de la nivel judetean 
si regional. Valorificarea avantajelor geografice, economice si culturale de care orasul  
Insuratei beneficiaza trebuie sa reprezinte o preocupare constanta a factorilor de decizie din 
mediul administrativ si de business, pentru a transforma localitatea nu doar intr-un satelit fara 
identitate al municipiului, ci intr-un nucleu urbanistic puternic in zona de sud-vest a judetului. 
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O alta forma de migratie catre localitate este generata de dezvoltarea economica a localitatii 
in domeniile de interes investitional: agricultura, comert, turism etc. Acest fapt este 
caracterizat de stabilirea cu domiciliu a investitorilor, dar si a fortei de munca atrase din zone 
cu potential redus de dezvoltare. 
Schimbarile care au avut loc în dinamica populaţiei sunt rezultatul direct al tendinţelor 
înregistrate la nivelul fenomenelor demografice care determina numarul si structura 
populaţiei: natalitatea, mortalitatea si migraţia externa. 
Principalii indicatori sociali pe anul 2012 se prezinta astfel:  
 

Populatie totala 6528 pers 

Ponderea pe categorii de varsta 

0-15 ani -16,51% 
16-25 ani – 12,15% 
26-55 ani – 40,55% 
Peste 55 ani – 30,79% 

Populatia activa 61% 

Ponderea activitatilor 

Agricultura : 22% 
Zootehnie: 10% 
Ajutor social + somaj+ pensii: 40% 
 

Populatie angajata 1092 pers 

Grad de cultura 

3,65% analfabeti 
20,34% studii primare 
34,16% studii gimnaziale 
24,36% studii liceale 
4,47% studii universitare 

Numar gospodarii 2146 

 
 
La nivelul orasului Însurătei, cel mai important pol al zonei periurbane, sunt înregistrate 
următoarele valori ale fortei de muncă: 
 
Denumire 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Salariati – total – numar mediu 537 513 534 560 456 493 

Numar salariati in sectorul primar 65 40 42 45 57 75 

Numar salariati in sectorul secundar 84 81 87 90 93 94 

Numar salariati in sectorul tertiar 388 392 405 425 306 324 

Sursa: Memoriu General PUG – rezumat executiv, august 2013 
 
Din cauza prezentei fenomenului de saracie la nivelul comunelor, regimul taxelor locale pe 
care locuitorii trebuie sa le plateasca este fixat si calculat cu atentie sporita pentru a nu 
aduce dezechilibre majore in bugetul familiilor sarace. 
 
Profilul familiei in localitatea Insuratei 
Fără a-şi diminua importanţa ca instituţie socială, familia nu mai reprezintă o instituţie 
conservatoare, ci una tot mai adaptată transformărilor de la nivelul societăţii, democratică şi 
deschisă. Familia este tot mai integrată în dinamica societăţii, tot mai mult condiţionată de 
schimbările economice şi sociale, influenţând, la rândul ei, evoluţia de ansamblu. 
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Schimbările din ultimele decenii din societatea occidentală au născut ideea că ne aflăm în 
faţa unei noi civilizaţii, diferită de cea industrială şi denumită postindustrială, postmodernă, a 
doua modernitate sau modernitate reflexivă, modernitate târzie, înaltă, radicalizată, 
modernitate lichidă (Bauman, 2000). Instituţiile care se dezvoltaseră încă din modernitate au 
continuat să preia tot mai mult din funcţiile care odinioară erau asigurate de familia 
tradiţională: educativă, economică, culturală, chiar şi cea de solidaritate. Dezvoltarea sferei 
serviciilor a promovat in orasul Insuratei activitatea multor femei în afara domiciliului şi a 
favorizat emanciparea femeilor atât în plan social cât şi familial. Individualizarea, 
independenţa economică şi autonomia personală au determinat indivizii şi în special femeia 
să fie tot mai puţin dispuşi să se sacrifice pentru unitatea familiei.  
Angajarea femeilor pe piaţa muncii a contribuit la o reevaluare a rolurilor de gen, dar şi la o 
colaborare economică din perspective egale între bărbaţi şi femei. 
Sub aspectul calităţii relaţiilor din familie a apărut o mutaţie considerată fundamentală: relaţia 
pură (Giddens, 2000), o relaţie care există prin ea însăşi, fără constrângeri exterioare. Tipul 
relaţiei pure nu se rezumă doar la relaţiile de dragoste, ci este valabil şi pentru celelalte: 
părinţi – copii, rude, prieteni. Apar strategiile alternative de creştere a copilului, în care 
calitatea relaţiei este pe primul plan, şi care se fundează pe sensibilitate şi înţelegere 
reciprocă, intimitatea înlocuind autoritatea părintească. Părinţii sunt mai degrabă „prietenii‖ 
copilului, ocrotitorii, confidenţii şi sfătuitorii lui. Prietenii devin la fel de importanţi ca rudele, un 
fel de „familie pe care ţi-o creezi‖, o „familie la alegere‖. Pe lângă suportul afectiv şi 
emoţional, ei asigură legături cruciale cu lumea economică şi socială exterioară. 
Deşi si la nivelul orasului Insuratei familia a traversat o perioadă de schimbare în ultimele 
decenii, modificările au fost de natură mai mult expresivă: o familie în care deciziile sunt luate 
tot mai mult în comun, în care se negociază rolurile domestice, parentale, de cuplu, o familie 
mai liberă, mai bine conectată şi integrată în societate. Transformările esenţiale pe care le-a 
suferit familia românească pot fi reduse la modelul unei familii mai democratice în interior şi 
mai deschisă spre exterior. 
 
Caracteristici familiale 
Rata nupţialităţii în nivelul orasului Insuratei se inscrie in media nationala de: 6,79 la mia de 
locuitori, în 2006. După cea mai scăzută valoare de 5,85 la mie atinsă în 2001, nupţialitatea 
se află într-o tendinţă ascendentă constantă în ultimii ani. 
Vârsta medie la prima căsătorie este de 25,2 ani pentru femei şi 28,5 ani pentru bărbaţi. 
Divorţialitatea se caracterizează printr-o mare stabilitate în timp şi se situează la un nivel 
mediu: aproximativ 1,5 divorţuri la mia de locuitori. Durata medie a căsătoriei până la divorţ, 
de 10,5 ani. 
Vârsta medie la prima naştere este de 25 de ani, cu aproape 3 ani mai ridicată faţă de 1990, 
dar rămânând in continuare o rata scazuta fata de nivelul urban. 
Trei sferturi dintre gospodării din orasul Insuratei cuprind cupluri căsătorite, iar cuplurile în 
coabitare deţin o pondere destul de scăzută, la distanţe mari fata de mediul urban. 
Familiile monoparentale deţin o pondere medie in contextul national. 
Conform datelor de la Recensământul din 2012, dimensiunea medie a gospodăriei în orasul 
Insuratei este de 2,94 persoane. Modelul familial cel mai răspândit este cel al cuplurilor cu un 
copil, peste jumătate dintre familii fiind de acest tip. 
Numărul mediu de copii pe familie este de 1,21 (1,71 pentru familiile cu copii). 
Din analiza pe teren, se constata ca familiile multigenerationale sunt extrem de putine, 
aproape inexistente. 50% dintre respondenti au afirmat ca locuiesc in familii alcatuite din 4 
persoane, acest lucru insemnand in mod frecvent parinti si copii. Se observa ca schimbarile 
socio-economice din ultimii ani au adus si o modificare a structurii familiei, care s-a micsorat, 
concentrandu-se strict pe cele doua generatii. Tot ca o marca a modernizarii au aparut si 
familiile monoparentale, alcatuite de cele mai multe ori din mama si copii, ceea ce oglindeste 
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independenta financiara si sociala a femeii din ultimii ani, spre deosebire de mentalitatea de 
acum cateva zeci de ani care sustinea ca femeia trebuie sa se ocupe de casa si copii, fara a 
beneficia prea mult de libertatea de a avea un loc de munca. 
 
Aprecierea calităţii vieţii de familie 
Satisfacţia faţă de viaţa de familie este foarte ridicată în orasul Insuratei şi relativ constantă 
în timp. Peste 85% din populaţie se declară mulţumită şi foarte mulţumită de viaţa de familie, 
categoriile celor nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi abia însumând 5% în fiecare an. 
Ca model general, satisfacţia indivizilor este în creştere, în ultimii ani, cu excepţia celei legate 
de locul de muncă şi profesie. Comparativ cu celelalte sfere ale vieţii, viaţa de familie oferă 
cea mai mare mulţumire. Locul de muncă şi realizările din viaţă sunt celelalte domenii care 
oferă în mod constant o satisfacţie ridicată. Aflată într-o uşoară tendinţă descendentă în 
ultimii ani, satisfacţia faţă de locul de muncă a ajuns în 2012 să fie mai scăzută faţă de cea 
privind realizările din viaţă.  
După un uşor declin până la sfârşitul anilor 1990, mulţumirea faţă de petrecerea timpului liber 
şi veniturile personale, ca şi cele faţă de relaţiile dintre oameni în societate se află în creştere 
in orasul Insuratei, în ultimii ani, însă la diferenţă considerabilă de primele aspecte 
comentate. 
Paternul unei satisfacţii constant ridicate se conservă şi în cazul relaţiilor de familie, 
aproximativ 90% dintre subiecţi apreciindu-le drept bune şi foarte bune, cu o mare stabilitate 
în timp. Locuinţa este, în general, apreciată pozitiv (aproximativ două treimi o apreciază ca 
fiind bună şi foarte bună), totuşi, la diferenţe considerabile faţă de relaţiile din familie sau 
relaţiile cu vecinii. La polul opus se află veniturile familiei, de care majoritatea sunt 
nemulţumiţi, acesta fiind aspectul care oferă cea mai scăzută satisfacţie. 
Modelul satisfacţiei este, aşadar, unul în care relaţiile din interiorul familiei dar şi cele din 
exterior, cu vecinii, sunt „bune‖ şi „foarte bune‖, în care locuinţa este, în general, „bună‖, 
dacă nu, oricum, „satisfăcătoare‖, dar în care veniturile familiei sunt mai degrabă apreciate 
drept „proaste‖ şi „foarte proaste‖. 
 
Motive de divorţ in orasul Insuratei 
Cele mai importante motive pentru ca partenerii să divorţeze, cumulând mai mult de jumătate 
dintre menţiuni, sunt, în ordine – violenţa, alcoolismul, infidelitatea şi încetarea iubirii. 
Violenţa este general acceptată ca motiv de divorţ (aproximativ 80%), la diferenţe destul de 
mari de alcoolism şi infidelitate, care întrunesc aproximativ două treimi dintre menţiuni. 
Interesant este că, deşi iubirea a fost menţionată drept cea mai importantă condiţie pentru o 
căsătorie fericită, absenţa ei nu determină o atitudine categorică, părerile fiind mai degrabă 
împărţite: 57% o consideră motiv de divorţ, 43% nu. Infidelitatea este mai des menţionată, 
considerându-se, probabil, că implică şi lipsa iubirii. Condiţiile imanente relaţiei, nepotrivirea 
de caracter şi nepotrivirea sexuală sunt considerate motive de divorţ numai de aproximativ o 
treime dintre subiecţi. Dificultăţile materiale, lipsa copiilor, neînţelegerile privind treburile 
casnice sau cu rudele nu sunt, pentru marea majoritate a persoanelor intervievate, motive de 
divorţ. 
Deşi, aşa cum am văzut anterior, toleranţa generală faţă de divorţ este ridicată, după 
motivele invocate putem considera că acesta este acceptat mai degrabă în situaţii extreme, 
excepţionale. Situaţiile justificabile pentru divorţ sunt problemele grave, nelegate intrinsec de 
relaţie, dar care afectează relaţia prin consecinţele lor. Violenţa şi alcoolismul reprezintă 
caracteristici mai degrabă individuale, care generează probleme, conducând la eşecul 
relaţiei. Infidelitatea este considerată, de asemenea, nejustificată şi reprezintă, mai degrabă, 
o situaţie extremă. Situaţiile mai puţin grave, problemele intrinseci ale relaţiei, în care 
responsabilitatea este reciprocă, nu reprezintă motive la fel de importante pentru despărţire 
(neînţelegeri, incompatibilitate, încetarea iubirii). 
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Calcularea gradului de saracie  
Fenomenul „sãrãciei‖ constituie un subiect important, dar suficient de controversat si de 
multe ori disputat chiar si de specialistii în domeniu. Sãrãcia se referã la un element cantitativ 
(nivelul obtinut al veniturilor comparat cu cel al subzistentei), dar si la un aspect calitativ, fiind 
o mãrime interpretatã în functie de un anume nivel al veniturilor.  
Pentru orasul Insuratei s-a ales ca metoda de calculare a gradului de saracie cea de 
comparare a unui nivel etalon cu valoarea veniturilor cuantificate.  
Mãsurarea se va efectua pe baza unui sistem de indicatori, corelatiile între ei dând 
semnificatie analizei fenomenului. 
Cuantificarea gradul de saracie si fixarea tarifelor in functie de acest indicator vizeaza mai 
mult potentialul financiar al cotizantilor si mai putin gradul de deprivare relativa (cat de saraci 
se simt in raport cu X, unde X poate fi un bun, stil de viata, persoana, etc) 
 Mãsurarea sãrãciei se face pe baza pragului de sãrãcie calculat, care functioneazã ca un 
etalon în raport cu care orice mãsurã a fenomenului capãtã sens.  
Dintre indicatorii astfel utilizati pe cei mai importanti si relevanti in prezentul studiul sunt: 
 
Incidenta sãrãciei se evidentiazã cu ajutorul Ratei sãrãciei RS (head count ratio), care 
determinã proportia celor sãraci în totalul populatiei. Acest indicator mãsoarã amploarea 
fenomenului. 

RS = 
n

q
  

unde: 
n = mãrimea populatiei; 
q = nr. de persoane/gospodãrii ale cãror venituri sau cheltuieli ―yi‖ sunt mai mici decât pragul 
de sãrãcie z.  
Calcularea pragului de saracie extrema este dat de limita minima a cosului zilnic stabilita la 1 
dolar pe zi de persoana adica 90 de lei pe luna iar gradul de saracie severa este cuantificat 
luand in considerate indicatorii sociali, economici zonali dar si cei ai deprivarii relative 
In cazul nostru limita saraciei severe este de 350 lei lunar de persoana corespunzand cu 
cheltuielile lunare pentru nevoile de baza 
Venitul pe cap de locuitor in orasul Insuratei prezinta diferente in functie de domeniul de 
activitate si pregatirea profesionala astfel avem: 
 

Domeniu de activitate / 
surse de finantare 

Venit anual 
mediu 
RON 

Nr. de pers din categoria de 
venituri 

Agricultura /zootehnie 5.400 766 

Angajati in alte domenii 8400 200 

Ajutor social/someri 1800 959 

Pensii 4.080 600 

Functionari /cadre 
didactice 

9000 126 

Casnice+copii+persoane 
fara capacitate de 
munca 

900 347 

  6528 

 
Rezulta ca RS=1906 / 2398= 0,79 , rata de saracie se afla sub media nationala sau 
regionala. 
Se observa ca un procent de 20% din populatia totala practica agricultura de subzistenta ei 
nefiind incadrati intr-o forma de angajare, o mare parte dintre acestia neavand niciun venit 
declarat. 
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De asemenea un numar de 120 de persoane (someri) si de 2350 (pensionari) prezinta risc 
de saracire 
Pe lângã proportia celor sãraci în totalul populatiei din localitatea Insuratei, o problemã 
esentialã este mãsurarea deficitului de venit al populatiei sãrace în raport cu pragul de 
sãrãcie acest lucru fiind posibil prin calcularea indicatorilor: 
Deficitul de venit al populatiei sãrace (income gap): se referã la suma necesarã pentru ca 
fiecare individ sãrac sã ajungã la nivelul pragului de sãrãcie. 
 
Suma veniturilor suplimentare (VS):  necesare indivizilor aflati sub pragul sãrãciei pentru a 
iesi din aceastã stare este 
 

VS= qyzyiz
q

i

)()(
1




  

y este venitul mediu al indivizilor sãraci si reprezintã costul minim al eliminãrii sãrãciei. 
VS= ( 1800-1041,08)1110 = 842.401,2 RON/ anual 
 
Indicele deficitului mediu de venit (income gap index) este 
 

I∆V=
z

yz )( 
= 0,42 

Desi calculul gradului de saracie poate conduce Autoritatea Locala catre generarea de 
proiecte cu caracter social totusi o distributie corecta a saraciei in orasul Insuratei este destul 
de greu de cuantificat precum si valorile necesare de atins pentru eradicarea saraciei si asta 
pentru ca in calcularea saraciei contribuie si o serie de indicatori variabili in functie de 
educatia, cultura si legislatie astfel: 
- conditiile de locuit (apã curentã, apã caldã, electricitate, grup sanitar cu apã curentã, baie, 
încãlzire centralã, suprafatã locuibilã pe persoanã, gaze la bucãtãrie); 
- posesia de bunuri de folosintã îndelungatã (aragaz, frigider, masinã de spãlat rufe, 
aspirator, tv, telefon, detinerea de proprietãti); 
- cheltuielile totale de consum; de tip cauzã (aratã riscul de a deveni sãrac; exprimã sãrãcia 
potentialã): 
- nivelul de educatie al capului familiei; 
- sexul capului familiei; 
- existenta cel putin a unui somer în familii 
Pentru definirea bunãstãrii s-au dat multe definitii si concepte, dar specialistii considerã trei 
dintre ele mai importante: 
-Sãrãcia definitã în termeni de resurse sau abilitãti suficiente pentru satisfacerea trebuintelor 
curente (aceastã definitie se bazeazã pe compararea veniturilor, consumului, educatiei etc. 
între indivizi/gospodãrii, cu stabilirea unui prag sub care indivizii sunt considerati sãraci); 
-Inegalitatea în distributia venitului, consumului etc.(se bazeazã pe premisa cã pozitia 
relativã a individului/gospodãriei în societate este un aspect important al bunãstãrii sociale); 
-Vulnerabilitatea, definitã ca probabilitatea sau riscul de a fi sãrac sau de a ajunge sãrac în 
viitor. 
Deprivarea relativa se refera la sentimentele si condiţiile de deprivare resimţite de un individ 
în raportarea sa la un anumit cadru de referinţa, fiind efectul discrepanţei dintre aspiraţiile si 
posibilitaţile individului în cauza. O persoana (A) simte lipsa unui bun (X), fiind deprivat relativ 
de el, daca: i) nu are X; ii) vede o persoana sau mai multe care au X (inclusiv pe el însusi în 
trecut, viitor sau în abstract); iii) vrea sa aiba X; iv) vede ca plauzibila eventualitatea de a 
avea X, v) se simte îndreptaţit sa aiba X; vi) nu simte nici o responsabilitate personala de a 
nu avea X; vii) nu simte nici o discrepanţa a dorinţei de a avea X faţa de asteptarile trecute‖.  
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Gospodariile din esantionul ales in cadrul orasul Insuratei au fost, astfel, rugate sa specifice 
în ce masura au acces la bunuri si servicii din 11 domenii diferite: alimentaţie, îmbracaminte, 
combustibil si lumina, locuinţa si dotarile ei, mediul înconjurator imediat, calitatea locului de 
munca, integrarea familiala, calitatea petrecerii timpului liber, educaţie, sanatate, relaţii 
sociale (integrarea în comunitate).  
Printre cei 60 de indicatori de deprivare folosiţi au fost: „prezenţa în gospodaria a unui 
frigider‖, „accesul locuinţei la o baie individuala‖, „petrecerea a cel puţin unei vacanţe în afara 
localitaţii în ultimele 12 luni‖, „consumul de mâncare gatita la majoritatea meselor‖ etc. 
Pentru fiecare gospodarie, a fost calculat un scor de deprivare, având valorile între 0 si 60, în 
funcţie de numarul de itemi care lipseau din gospodaria în cauza. Absenţa fiecarui item 
adauga un punct la scorul de deprivare. 
Itemi BOP-FSD folositi in Romania pentru stabilirea indicelui de deprivare (au fost folositi si 
pentru orasul Insuratei) 
 

Deprivare 
asociata cu 
nevoile de 
baza 

● cumpararea sau producerea zilnica a pâinii 
necesare 
● masa cu carne sau peste cel puţin o data pe 
saptamâna 
● hainele calduroase necesare iarna 
● încalzirea locuinţei 
● plaţile la timp pentru întreţinerea locuinţei 
(apa, curent etc.) 
● cumpararea medicamentelor necesare 
 

Deprivare asociata 
cu 
lipsa bunurilor de 
folosinţa 
îndelungata 
 

● masina de spalat 
automata 
● autoturism 
● telefon fix 
● telefon mobil 
● congelator/ lada 
frigorifica 
● televizor color 
 

Deprivare 
asociata cu 
nevoi 
secundare 
 

 
● petrecerea unui concediu în afara localitaţii 
● înlocuirea mobilei uzate 
● invitarea unor prieteni la masa cel puţin 
odata pe luna 
● cumparare de haine noi, nu dintre cele 
refolosite (second hand) 
● doua perechi de încalţaminte solida 
● economisirea cu regularitate a unei parţi din 
veniturile dvs. 
 

 
Itemi similari 
nefolosiţi 
în analiza orasului 
Insuratei  
 

 
- cuptor cu 
microunde 
- cablu/antenă 
parabolică 
- DVD player 
- computer 
- acces la Internet 
- să aveţi zilnic un 
ziar (cumpărat sau 
prin abonament) 
 

 
Rezultatele studiului 
 

 Foarte necesar Necesar 
Nu e 
necesar 

Nu stiu 

cumpararea sau producerea zilnica a pâinii 
necesare 
● masa cu carne sau peste cel puţin o data pe 
saptamâna 
● hainele calduroase necesare iarna 
● încalzirea locuinţei 
● plaţile la timp pentru întreţinerea locuinţei 
(apa, curent etc.) 
● cumpararea medicamentelor necesare 

59% 38% 2% 1% 

● petrecerea unui concediu în afara localitaţii 
● înlocuirea mobilei uzate 
● invitarea unor prieteni la masa cel puţin 
odata pe luna 
● cumparare de haine noi, nu dintre cele 
refolosite (second hand) 
● doua perechi de încalţaminte solida 
● economisirea cu regularitate a unei parţi din 
veniturile dvs. 
 

6% 68% 23% 3% 

● masina de spalat automata 
● autoturism 

39% 50% 11% 0 
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● telefon fix 
● telefon mobil 
● congelator/ lada frigorifica 
● televizor color 
 

 
Se observa ca un numar foarte mare de respondenti resimt fenomenul de deprivare relativa 
asociata cu nevoile de baza. Atentia acordata hranei zilnice (reprezentata de paine, alimentul 
de baza cu profunde semnificatii in subcontientul colectiv), confortului fizic (haine 
calduroase,locuinta incalzita etc), dar si confort financiar releva preocuparea locuitorilor 
orasului pentru satisfacerea nevoilor primare, ca urmare a scaderii nivelului de trai din cauza 
recesiunii ultimilor ani, dar si a profundelor schimbari socio-economice din tara noastra de 
dupa Revolutia din 1989. 
 
ITEM 1 – Gradul de necesitate al satisfacerii nevoilor de baza (hrana, imbracaminte, caldura, 
confort financiar): Foarte necesar / Necesar / Nu e necesar 
 
 

 
 
 
 
 
VI.3. Infrastructura si utilitati 
 
Reţele de alimentare cu apă potabilă  
Într-o regiune bogată în resurse hidrice, accesul la apa potabilă este încă problematic pentru 
un procent însemnat de populaţie. România şi-a luat angajamentul faţă de CE să realizeze 
obiectivele în aplicarea Directivei CE 98/83/CE, în ceea ce priveşte calitatea apei folosite 
pentru consum. Până la data de 31 decembrie 2015 România trebuie să înceapă să aplice 
toate măsurile necesare astfel încât să se asigure faptul că alimentarea cu apă potabilă se 
face în concordanţă cu prevederile Directivei, înţelegând prin aceasta că se stabileşte 
cererea de apă potabilă, se inspectează sistemele de alimentare cu apă, se urmăreşte şi se 
monitorizează calitatea apei potabile, se diseminează informaţia şi se raportează.  
La nivelul localităţilor, alimentarea cu apă a populaţiei se asigură prin sisteme centralizate de 
alimentare cu apă sau din instalaţii locale-fântâni şi captări de izvoare.  
Indicatorii care sunt monitorizaţi de către autorităţile competente sunt următorii:  
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- Numărul de localităţi care dispun de o reţea de distribuţie a apei potabile şi lungimea 
reţelei în km, în mediu urban şi rural.  

- Populaţia racordată la reţelele de apă.  
- Intensitatea consumului de apă pe cap de locuitor.  
- Calitatea apei potabile distribuite.  

Informaţiile detaliate privind gradul de uzură a reţelelor de distribuţie a apei potabile sunt 
prezentate în master planurile pentru apă care s-au realizat recent. Fiind date unele 
informatii punctuale despre procentul de pierderi de apă din reţea şi numărul de avarii la 
sistemele existente, se poate concluziona faptul că sunt necesare investiţii considerabile nu 
doar pentru a garanta racordarea în proporţie de 100% a populaţiei la reţelele de apă, dar şi 
pentru a îmbunătăţi nivelele de eficienţă ale sistemelor de distribuţie existente (ţinând sub 
control costurile de distribuţie şi în consecinţă şi tarifele pentru consumatorii de apă potabilă). 
Gradul de racordare la reţelele de distribuţie a apei potabile, în regim centralizat este 
semnificativ mai ridicat în zona urbană faţă de zona rurală. Mai mult, se remarcă faptul că 
ponderea populaţiei cu acces la apa potabilă a înregistrat un trend crescător în ultimii ani. 
În paralel cu accesul crescător al populaţiei la serviciile de apă potabilă (inclusiv extinderea 
programului de distribuţie de la câteva ore pe zi la 24 ore/24 ore), precum şi creşterea 
gradului de contorizare (număr de apometre funcţionale în cadrul regiunii), lucrările de 
îmbunătăţire au redus considerabil volumul de pierderi în sistem, înregistrându-se, în timp, 
volume descrescătoare de apă potabilă distribuită consumatorilor. 
În statele membre ale UE, consumul de apă potabilă pentru uz menajer variază între 100 şi 
200 de litri pe om/zi, 110 litri pe om/zi fiind cantitatea-obiectiv, considerată sustenabilă.  
În Regiunea Sud Est, consumul mediu este de 127,49 litri pe om/zi. Judeţul Constanţa are 
consumul cel mai ridicat, Buzău şi Vrancea fiind judeţele unde se înregistrează valorile cele 
mai scăzute. În judeţul Vrancea nivelul de contorizare a consumului de apă prin apometre 
este încă foarte scăzut. 
 
Calitatea apei potabile potabile in judetul Braila 
În judeţul Brăila, Direcţia de Sănătate Publică Brăila a comunicat faptul că din instalaţiile 
centrale care deservesc oraşele din judeţul Brăila şi reţelele de distribuţie (Brăila, Făurei, 
Gropeni,Ianca, Movila Miresii, Însurăţei) s-au recoltat 1.099 de probe, din care un număr de 
37 de probe au fost necorespunzătoare (cu depăşiri la indicatorul amoniac la Făurei şi câteva 
probe cu depăşiri uşoare ale indicatorilor microbiologici şi turbidităţii pentru oraşele Ianca şi 
Însuraţei). 
În ceea ce priveşte consumul de apă de fântâna există depăşiri frecvente atât la indicatorii 
microbiologici, cât şi la cei chimici, precum amoniacul, nitriţii şi nitraţii. Prezenţa în apa de 
băut a nitriţilor poate produce methemoglobinemie acută infantilă. Localităţile cu cea mai 
mare concentraţie de nitriţi în apa de fântâna sunt: Vultureni (com. Cireşu), Chioibăşeşti 
(com. Ciocile), Spiru Haret (com. Bertesti), Ibrianu (com. Grădiştea), etc. 

 
Analiza situaţiei existente în oraşul Însuratei, privind  Sistemul de  alimentare cu apă  
Ca in marea majoritate a localitatilor de pe teritoriul judetului Braila, alimentarea cu apa a 
localitatii a debutat odata cu dezvoltarea sectoarelor zootehnice ale fostelor C.A.P.-uri. 
Amplasat in zona centrala a Baraganului de nord, orasul Insuratei are, din punct de vedere 
economic, un profil preponderent agricol. Dupa 1950, dupa prima reimpartire administrativa a 
tarii localitatea a fost resedinta de raion pentru cca 10 ani, aici  functionand doua CAP: unul 
in zona de est denumit Scanteia si unul in zona de vest, Grivita. 
Ca o consecinta fireasca,  fiecare CAP a beneficiat de foraje pentru alimentarea cu apa a 
sectoarelor sale zootehnice. Desi toate forajele au fost executate in albia majora a raului 
Calmatui, situat in medie la 2,5 km nord de localitate, numai cele din zona nord vestica au 
furnizat apa cu parametrii de potabilitate (potrivit prevederilor STAS 1342) cu depasirea 
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continutului de fier si mangan. Acest lucru a condus ulterior la dezvoltarea unor unitati 
economice, cum ar fi Distileria de alcool, Fabrica de branza, Fabrica de paine. Impreuna cu 
sursa s-a dezvoltat si gospodaria cu apa (un rezervor de 500 mc si o statie de pompare). In 
prezent lungimea retelei de distributie a apei este de 39,36 km si este constituita din 
tubulatura: 
- azbociment 4,35 km; 
- PVC+PE - 35,01 km. 
In anii 1980-1982 - gospodaria de apa a fost completata cu : 
- o statie de deferizare ; 
- o statie de clorinare; 
- un rezervor de inmagazinare de 2500 mc. 
 
In prezent in zona mai functioneaza un singur put forat, apa furnizata fiind folosita in scopuri 
industriale neindeplinind parametrii de potabilitate. Localitatile Marul Rosu si Lacu Rezii 
apartinand de orasul Insuratei sunt in prezent alimentate din reteaua oraseneasca prin 
intermediul unei statii de pompare improvizate la capatul estic al acestei retele. 
Satul Lacu Rezii a avut initial un put sapat cu D = 20 si H = 16,0 m si un rezervor de 40 mc 
cuplat cu o statie de pompare, sursa la care a renuntat intrucat nu oferea apa potabila. Apa 
din orasul Insuratei este distribuita la consumatori prin 2041 bransamente din care 1996 
bransamente la populatie. 
Raportand aceasta cifra la numarul de gospodarii (2327), rezulta un grad de acoperire de 
85,76% a populatiei care beneficiaza de apa potabila. 
Asezarea Rubla, initial colonie de detinuti politici, transformata apoi in IAS, este in prezent 
constituita din mai multe societati cu profil agricol sau de prelucrare a produselor agricole si 
zootehnice (unitate de produse din lapte) si locuintele fostilor si actualilor lucratori la aceste 
unitati. Sursa de apa este constituita din trei foraje apartinand unitatilor agricole si nu fac 
obiectul prezentului studiu. 
Oraşul Însurăţei şi satul Lacu Rezii dispun în prezent de un sistem centralizat,  propriu de 
alimentare cu apa, realizat în 1978-1980, reabilitat în anii 1998-2000, compus din: 
- 7 puţuri forate cu H= 33 - 50,00 m, din care doar 5 puţuri sunt în funcţiune; 
- conducta de aducţune, 1,45 km; 
- staţie tratare; 
- rezervoare de îmagazinare apă, V=2500 mc si V=500 mc; 
- reţea  de distribuţie realizata din ţeava oţel,  PVC cu Dn 90, Dn 150, Dn 200, Dn 250, în 
lungime de 42,50 km; 
În oraşul Însuratei bransarea populatiei si a agentilor economici este realizata in proportie de 
93%, contorizarea consumului de apă s-a realizat până în prezent numai pentru cca. 50% din 
populaţia bransată la sistemul de alimentare cu apă. 
Sursa de apa subterana a oraşului Însurăţei a fost proiectată pentru o capacitate maxima de 
26,5 l/s.  
In prezent necesarul de apă al localităţii este de 22,5 l/s, debit care poate fi asigurat numai în 
conditiile de exploatare la capacitate maxima, ceea ce nu reprezinta o siguranţă în ceea ce 
priveşte asigurarea debitului în perioadele de consum maxim. 
Ca sursa de apă subterană corespunde din punct de vedere al calităţii apei, prelevate spre 
consum, însă, aceasta nu îndeplineşte în prezent cerinţele operatorului, prezentând un uşor 
deficit de debit. 
Sistemul actual de alimentare cu apa  care deserveste locuitorii din localitatea Însurăţei, 
necesita intervenţii atat pentru asigurarea necesarului de debit, cat şi pentru reabilitarea si 
extinderea retelei de distributie. 
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Localitatile Măru Rosu si Valea Călmăţui nu dispun de sistem de alimentare cu apă, 
populatia foloseste apa obtinuta din puturi sapate la 18,00- 24,00 m adancime, avand nu 
grad de potabilitate redus. 
Fântânile sunt neigienizate, nu au perimetre de protectie, capace, galetile nu sunt protejate si 
se folosesc atat pentru oameni cat si pentru adaparea vitelor sau a cailor, pantele de 
scurgere nu sunt corespunzatoare, nu sunt etanse, etc, ceea ce face ca de multi ani peste 
95% din probele de apă de fântână sa fie necorespunzatoare chimic şi microbiologic. 
 
Retele de canalizare 
Sistemul de canalizare s-a infiintat la Insuratei odata cu realizarea unitatilor industriale din 
zona de nord-vest, cand pe baza unui proiect elaborat de IPIA (Institutul de Proiectare pentru 
Industria Alimentara) devenit ulterior ISPCAIA s-a realizat in 1970 statia de epurare - treapta 
mecanica constand din: 
- camin gratar; 
- deparator de grasimi; 
- decantoare Imhoff 2 x 500 loc.; 
- paturi de deshidratare namol : 
- statie de pompare ape uzate epurate catre raul Calmatui prin intermediul unei conducte de 
refulare din azbociment cu Dn200 si L = 3,25 km. 
Ulterior in anul 1975, odata cu realizarea primelor locuinte in blocuri, I.P.J. Braila a dezvoltata 
statia de epurare adaugandu-i treapta biologica (care n-a functionat niciodata). Totodata s-a 
extins reteaua de canalizare cu 1,82 km. In prezent reteaua de canalizare insumeaza 4,50 
km din care 2,0 km reprezinta canalizarea aferenta zonei industriale sud racordata la 
canalizarea oraseneasca dupa 1989, la intersectia str.Primaverii cu str.Lacu Rezii. 
In anii 1988-1989 s-au transformat decantoarele Imhoff in decantoare verticale si s-a 
completat statia de epurare cu doua unitati de fermentare anaerobe (pentru producere de 
biogaz) si un gazometru de 50,0 mc. Aceasta completare nu a fost pusa in functiune din 
cauza evenimentelor din decembrie 1989. 
In prezent, in oraşul Însurăţei exista un sistem de canalizare pentru zona cu  blocuri, 
locuinţele individuale şi unităţile agroindustriale amplasate în partea de nord-vest a locatităţii. 
Sistemul de canalizare se compune din: 
- retea de colectare ape uzate menajere din tuburi din beton in lumgime de ~ 6,05 km; 
- staţie de epurare cu trei trepte de epurare 
- conducta de refulare din azbociment prin care apele epurate sunt deversate în râul 
Călmăţui. 
Sistemul de canalizare existent este într-un grad avansat de uzură. 
Receptorul apelor uzate din aglomerarea Însurăţei este râul Călmăţui. 
În prezent situatia poluarii apei subterane şi a apei de suprafata se prezinta astfel: 
- apa subterană freatică este poluata organic, fiind nepotabilă; 
- apa subterană de adâncimea nu este poluată, usoarele depasiri ale continutului in fier si 
mangan fiind de origina minerală, deci depinzand de incarcarea naturala a sa; 
- apa de suprafaţă din râul Călmăţui este poluata cu substante fenolice, fier total şi reziduu 
fix. 
Principalii factori care pot fi considerati ca fiind surse de poluare in aglomerarea Însurăţei, 
sunt: 
- lipsa sistemului de canalizare pe toate străzile; 
- stadiul fizic şi tehnologic în care se alfa statia de epurare a oraşului; 
- deversări necontrolate de ape uzate de la diversi agenti economici şi industriali. 
Apele uzate insuficient epurate de statia de epurare a orasului Însurăţei şi deversarea apelor 
uzate cu caracteristici necorespunzatoare de către diversi agenti economici, în special din 
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industria cărnii, zootehnice, etc. precum şi a apelor menajere pot avea un impact negativ 
important asupra calităţii apelor subterane freatice şi a apei din râul Călmăţui. 
Agentii economici cu activitate industriala din zona Însurăţei deverseaza apele uzate în 
reţeaua de canalizare orăşenească sau în receptorii naturali.  
Staţia de epurare a orasului Însuratei este depasita fizic si datorita lipsei de fonduri nu s-au 
realizat lucrari de modernizare, iar apele uzate evacuate în râul Călmăţui sunt insuficient 
epurate, indicatorii de calitate determinati depasind limitele admise la CBO5, suspensii totale, 
detergenti si substante organice (Plan Local de Actiune pentru Protectia Mediului al judetului 
Braila – PLAM 2004, intocmit de Agentia pentru Protectia Mediului – A.P.M. – Braila). 
Râul Călmăţui intra in judet cu  clasa a III-a de calitate, pe care o pastreaza pe un tronson de 
8 km. Dupa confluenta cu Buzoelul, amonte de Ciresu, pana la Insuratei are clasa III si dupa 
evacuarea apelor insuficient epurate, trece la clasa a IV-a de calitate. La Însurăţei, dupa ce 
primeste impactul apelor uzate insuficient epurate, calitatea apei ajunge in clasa a V-a 
respectiv apa de calitate proasta.  
Localitatile Lacu Rezii, Măru Roşu şi Valea Călmăţui  si restul consumatorilor din localitatea 
Însurăţei nu dispun de sisteme de canalizare, locuitorii folosind  fose septice si haznale (WC-
uri ) traditionale. 
Apele meteorice sunt colectate in rigolele strazilor si evacuate in mare parte din ele in afara 
localitatii. 
Odata cu aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana au fost deblocate fondurile necesare 
infiintarii retelei de canalizare pentru intregul oras. 
Proiectul ce vizeaza infiintarea statiei de epurare si reteaua de canalizare in aproape tot 
orasul Insuratei si comunele adiacente, este finantat prin POS Mediu si gestionat de 
operatorul regional CUP Dunarea. Lucrarile au fost demarate in 2011 si vor fi finalizate in 
2014. 
Se are in vedere ca in urmatoarea perioada de convergenta sa mai fie accesat un proiect de 
finantare pentru extinderea retelei de canalizare pentru intregul oras, astfel incat pana in 
2021 toate gospodariile din oras sa fie deservite de canalizare. 
 
Probleme generate de lipsa canalizarii 
Problema principala generata de lipsa canalizarii este scaderea gradului de sanatate al 
polulatiei. Cea mai mare parte a bolilor care afecteaza astazi populaţia se datoreaza calitaţii 
deficitare a apei.Conform unui studiu în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, 
„Patru din cinci boli frecvente în ţarile în curs de dezvoltare sunt produse fie de apa murdara, 
fie de lipsa instalaţiilor sanitare, iar bolile cauzate de apa produc în medie pe zi moartea a 25 
000 de persoane în ţarile Lumii a Treia‖.  
Lipsa de apa si salubritate creeaza condiţii ideale pentru proliferarea bolilor care se transmit 
pe calea apei. Asa cum s-a aratat, în ţara noastra, apa de baut trebuie sa îndeplineasca o 
serie de condiţii de potabilitate conform standardelor de calitate (STA1342/91). Aceasta 
presupune ca apa sa fie corespunzatoare din punct de vedere: organoleptic, fizic, chimic, 
bacteriologic, biologic si radiologic.Compoziţia chimica a apei influenţeaza de asemenea, 
într-o mare masura, starea de sanatate a populaţiei, ca urmare a substantelor chimice 
patrunse in apa prin poluare, ajungandu-se la o multitudine de situatii in care apa este o cale 
transmitere a variatelor substante chimice ce influenteaza functionarea corpului uman. 
Corelaţia dintre consumul apei poluate cu nitraţi si starea de sanatate a populaţiei a putut fi 
stabilita prin incidenţa ridicata a methemoglobinemiei (condiţie patologica a carei incidenţa a 
scazut în ţarile Europei de Vest în ultimii douazeci de ani, fiind practic inexistenta în prezent) 
la populaţia din grupele mici de vârsta. 
Epurarea apelor uzate 
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In judetul Brăila, la nivelul anului 2010 existau 4 statii de epurare orasenesti, 3 situate in zona 
urbana (Ianca, Făurei si Însurăţei) si una in zona rurala (com. Movila Miresii), din care sunt in 
stare de functionare doar 3 statii. 
Apele uzate epurate descarcate in statiile de epurare mentionate provin de la populatie si de 
la agenti economici, fiind transportate prin retelele de canalizare sau colectate cu ajutorul 
vidanjelor de la unitatile neracordate la reteaua de canalizare.  
Statia de epurare Însurăţei, cu treapta mecano-chimica, are un debit mic si fluctuant, fiind 
depasita fizic.  
Namolurile deshidratate rezultate de la epurarea apelor uzate menajere se vor depozita in 
halele de uscare solara a namolului proiectate pentru o perioada de retentie de 8 saptamani, 
aici realizandu-se o reducere substantiala a umiditatii. O parte a namolului va fi ulterior 
transportata si depozitata la groapa de gunoi. O alta parte a namolului va fi folosita in 
agricultura.  
Vor fi pastrate evidente cu cantitatile de namol rezultat din procesul tehnologic si locul de 
descarcare. Pentru utilizarea in agricultura vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 
referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor 
cand se utilizeaza namol de epurare in agricultura. 
Conform noilor reglementari, statiile de epurare vor fi retehnologizate, astfel incat sa asigure 
gestionarea corespunzatoare a namolului. Avand in vedere prevederile HG 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor si referitoare la obiectivele de eliminare a deseurilor biodegradabile, în 
vigoare din anul 2006, nu mai este permisa depozitarea namolurilor de epurare nestabilizate 
în depozite.  
Intrucat cantitatea de namol ce se poate duce la depozitul de deseuri este limitata de raportul 
10/1 (deseuri namol) este necesar a se gasi o solutie  de depozitare pentru surplusul de 
namol ce nu poate fi preluat. 
Principalele prevederi cu privire la depozitarea namolurilor, cuprinse in Ordinul Ministrului 
mediului si al gospodaririi apelor nr. 757/2004 cu privire la aprobarea normelor tehnice de 
depozitarea deseurilor, sunt: 
• Namolul se depoziteaza amestecat cu deseuri menajere in proportie de 1:10. 
• Namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%. 
• Deseurile nepericuloase care nu provin din gospodarii (namol, deseuri prafoase, deseuri 
industriale, deseuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu 
deseuri menajere. 
• Modul de depunere depinde de fiecare tip de deseu in parte (namol, deseuri minerale sau 
biologice, deseuri voluminoase etc.), precum si de conditiile meteorologice si de forma si 
dimensiunile depozitului. 
• Pentru a evita aparitia deteriorarilor stratului de impermeabilizare, pe o adancime de 1 m 
sub stratul de sustinere nu se depun deseuri de namol, deseuri voluminoase sau de 
materiale dure (lemn, fier, pietre dure cu dimensiuni mai mari de 10 cm). 
 
Sursa geotemala 
Cu ocazia executarii unor foraje de explorare privind eventualele zacaminte de titei s-a 
identificat in zona localitatii Bertestii de sus (la cca 16,0 km sud - est de Insuratei) o sursa de 
apa geotermala. 
In urma acestei descoperiri intamplatoare s-a trecut la cercetarea hidrogeologica cu foraje pe 
aliniamentul Piua Pietrei, Mihai Bravu-Victoria-Insuratei, apreciindu-se ca anomaliile 
geotermale sunt legate atat de accidente structurale majore (falia Ovidiu-Capidava) cat si de 
acumularile de hidrocarburi cantonate in depozite paleozoice, mezozoice sau neozoice 
(perimetrele Liscoteanca, Oprisenesti, Ciresu, Jugureanu). 
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S-a constatat ca de la est la vest creste adancimea de captare a apelor geotermale (280 m la 
Piua Pietrei, 600 m la Mihai Bravu, 700 m la Victoria si 1071 m la Insuratei), precum si 
temperatura acestora (520 la Piua Pietrei, 600C la Insuratei). 
Forajul de la Insuratei (cel care ne intereseaza in cazul de fata) are numarul de cod 2103 si a 
fost realizat in anul 1982. Apa geotermala furnizata este de tip clorosodic, sulfuroasa, 
iodurata, cu un reziduu fix de 3.644 mg/l. Apa are un continut ridicat de H2S liber 72,9 mg/l si 
un continut scazut de NaCl 28,1 mg/l. Apele nu sunt radioactive si nu contin fenoli. 
Institutul de Igiena si Sanatate Publica a recomandat utilizarea acestor ape geotermale in 
scopuri terapeutice, indicand si afectiunile care pot fi tratate. S-au facut numeroase studii si 
planuri privind utilizarea sursei geotermale dar nu s-a finalizat nici unul. 
In 1985 s-a executat un al doilea foraj situat la cca 1,5 km vest de primul amplasament. 
Datorita unor deficiente in executarea acestuia, adancimea de forare s-a oprit la 860 m, apa 
furnizata avand Q = 6 l/s si T = 520C, cu aceeasi parametrii geochimici ca la primul foraj. 
Aceasta apa a fost utilizata pentru prepararea apei calde menajere necesare locatarilor din 
blocurile de locuinte. Din 1989 instalatiile au fost abandonate. 
 
Incadrarea localitatii Insuratei in Master Plan-ul regional 
Romania, ca Stat Membru, beneficiaza de Fonduri Structurale si de Coeziune. Prin urmare 
alocarea anuala pentru sectorulde mediu, incepand cu 2007, a crescut substantial. Astfel, 
Romania trebuie sa dezvolte un numar mare de proiecte.  
In vederea asigurarii unei absorbtii eficiente si a utilizarii Fondurilor UE, Ministerul Mediului, 
ca Autoritate de Management pentru POS Mediu, a elaborat acest document strategic (POS 
Mediu) pregatit in concordanta cu strategiile locale, Planul National de Dezvoltare si Cadrul 
Strategic National de Referinta  pentru perioada 2007-2013. 
Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a 
standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile Acquis-ului de 
mediu. Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si 
Romania cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si 
calitativ. 
Având în vedere că în conformitate cu Programul Operaţional pentru Mediu (POS – Mediu), 
se pot finanţa cu prioritate proiectele regionale, în scopul reducerii atât a costului investiţiilor 
cât şi a costurilor ulterioare de operare şi întreţinere, s-a elaborat Master Planul judeţului 
Brăila. Obiectivul general al acestui Master Plan este de a oferi o bază de decizie pentru o 
strategie locală pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în concordanţă cu 
obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare. 
Pornind de la obiectivul general al Master Planului, s-au stabilit principalele obiectivele la 
nivel de judet: 
Obiectivul 1: conformarea cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare 
convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 
91/271/CEE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Brăila.  
Obiectivul 2: realizarea conformitatii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca prin Legea 
nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004). 
Obiectivul 3: imbunatatirea performantelor operatorului regional al judetului pentru 
asigurarea viabilitatii finaciare si operationale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea 
durabila a sistemelor de apa si canalizare ale judetului. 
Potrivit politicii stabilite la nivel national si reflectate in POS Mediu 2007-2013, atingerea 
acestor obiective este conditionata de parcurgerea unui proces de regionalizare, caracterizat 
prin implementarea  unui  cadru institutional, adecvat pentru a imbina serviciile de 
alimentare cu apa si de canalizare legate de ariile de dezvoltare din regiunea respectiva, in 
cadrul unui proces de operare in comun. In acest mod se urmareste sa se asigure 
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concentrarea serviciilor furnizate catre un grup de unitati administrativ-teritoriale dintr-o 
anumita zona geografica. 
Elementele institutionale cheie ale regionalizarii sunt urmatoarele: 
• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 
• Operatorul Regional (OR); 
• Contractul de Delegare a gestiunii. 
Unitatile administrativ teritoriale a 44 de localitati, din judetul Brăila, impreuna cu Consiliul 
Judetean Brăila, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale acestora, s-au asociat si au 
pus bazele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ―DUNAREA‖ Brăila, inregistrata in 
Registrul asociatiilor si Fundatiilor la Judecatoria Brăila sub nr. 1/ 08.01.2008. 
Unitatile administrativ-teritoriale asociate sunt: judetul Brăila; municipiul Brăila; orasele: 
Făurei, Ianca si Însurăţei, precum si un numar de 40 (patruzeci) de comune: Bărăganul, 
Berteştii de Jos, Bordei Verde, Cazasu, Chiscani, Ciocile, Cireşu, Dudesti, Frecăţei, 
Galbenu, Gemenele, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Măraşu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila 
Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Siliştea, 
Stăncuţa, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Tichileşti, Traian, Tudor Vladimirescu, 
Tufeşti, Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria, Vişani, Viziru si  Zăvoaia. 
 
Planul de investitii pe termen lung are scopul de a prezenta măsurile pe termen lung 
(perioada 2007 – 2037) care sunt necesare pentru: 
• eliminarea deficientelor, reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare in conformitate cu angajamentele asumate de Romania; 
• îndeplinirea standardelor pentru sistemele de apă potabilă şi apă uzată. Au fost analizate 
atât partea de reţele, cât şi cea de tratare; 
• reducerea costurilor de operare pana la un nivel suportabil; 
• imbunatatirea conditiilor de sănătate şi siguranţă. 
Masurile de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe 
mai multe cai, in mod direct sau indirect, si anume: reducerea poluarii si imbunatatirea 
calitatii apei, reducerea poluarii punctiforme si difuze a solului, facilitarea adaptarii la 
schimbarile climatice si facilitarea protectiei solului fata de eroziunea prin apa si vant, 
protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestre si acvatice impotriva 
degradarii antropogene, a fragmentarii habitatului si a defrisarii, pastrarea diversitatii naturale 
a faunei, florei si a habitatelor in zonele protejate si potentialele arii Natura 2000, facilitarea 
imbunatatirii sanatatii umane prin implementarea unor masuri care urmaresc prevenirea 
poluarii, limitarea utilizarii resurselor naturale epuizabile, imbunatatirea comportamentului de 
responsabilitate ecologica a sectoarelor guvernamental, privat si public, prin promovarea 
problemelor de mediu, etc. 
Prin Master Plan s-a gândit reabilitarea in mod unitar a intregului sistem de alimentare cu 
apa  si apă uzată a judeţului Brăila. 
Investitiile atat pentru sectorul de apa potabila (obiectivul 2) cat si pentru sectorul de 
canalizare (obiectivul 1) au fost prioritizate functie de termenele de conformare in 3 etape 
dupa cum urmeaza: 
 
Etapa 1: 2007 – 2013 – toate masurile incluse in aceasta faza sunt legate de elaborarea 
aplicatiei pentru Fondurile de coeziune care trebuie sa aiba in anexa Studiul de Impact 
asupra Mediului si Studiul de Fezabilitate asa cum este prezentat in acest Master Plan. In 
concordanta cu cerintele de calitate a apei si obiectivele POS Mediu, aceasta prima faza a 
proiectului cauta sa imbunatateasca standardele alimentarii cu apa indiferent de marimea 
localitatii si sa imbunatateasca colectarea si epurarea apei uzate pentru localitati cu mai mult 
de 10.000 populatie echivalenta. Potrivit celor prezentate in Planul de Dezvoltare, atentia 
acestei faze se concentreaza mai departe pe o imbunatatire semnificativa a retelelor pentru a 
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reduce pierderile si infitratiile de apa, cat se poate de mult. Operatorul va imbunatati in 
aceasta faza managementul activelor prin implementarea unei rutine de operare-intretinere 
pro-activa, dintre care programele de detectarea pierderilor de apa, sunt in mod particular 
importante. La modul general, accentul va fi pe consolidarea nivelului serviciului. 
 
Etapa 2: 2014 – 2018 – a doua faza a proiectului dureaza din 2014 pana in 2018. 
Localitatile cu o populatie mai mica de 2.000 de locuitori vor face subiectul acestei faze. 
Localitatile mai mici vor fi incluse doar din motive stringente de protectia mediului sau daca 
se solicita actiuni pentru asigurarea realizarii beneficiilor rezultate din alte investitii in aceste 
localitati. In aceasta faza, se urmareste continuarea imbunatatirii nivelului de servicii. 
Supozitiile care au fost facute pana acum in Master Plan pentru diversi parametri, pot fi 
modificate in faza a doua pe masura ce se identifica si se dezvolta, (de exemplu pentru: 
cresterea populatiei, cererea specifica de apa, schimbari semnificative in consumul 
comercial/industrial, etc.). 
 
Etapa 3: 2019 – 2037 – in partea a treia a proiectului, investitiile majore nu mai sunt 
necesare. Sistemele sunt suficient de dezvoltate, standardele de tratare sunt bine stabilite si 
numarul consumatorilor poate creste marginal (din cauza ca ratele de conectare sunt 
considerate deja mari). In consecinta, toate activitatile sunt orientate pe imbunatatirea 
continua a rutinei de operare si mentinerea unui standard ridicat al serviciilor. 
 
Având în vedere situaţia existentă, obiectivele pe termen lung şi în acord cu Strategia 
naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice privind 
calitatea apei potabile şi construirea sistemelor de colectare apă uzată, prin Master Plan, 
oraşul Însurăţei este planificată a beneficia de investitiile în infrastructura de apă şi apă 
uzată în Etapa I perioada 2010 – 2013 pentru Oraşul Însurăţei şi în Etapa II perioada 
2014-2018 pentru satele aflate în administrare. 
 
Lucrarile propuse in cadrul proiectului POS Mediu Axa 1. REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE JUDEŢUL 
BRĂILA pentru oraşul Însurăţei, au drept scop asigurarea necesarului de debit pentru 
locuitorii aglomerarii Însurăţei, precum si  reabilitarea  sistemului existent. 
Sistem de alimentare cu apa 
Lucrările prevăzute sunt: 
• Reabilitarea celor 5 foraje în funcţiune, 
• Reabilitarea unui foraj dezafectat, 
• Reabilitare staţie de pompare,  
• Reabilitare staţie clorinare 
• Reabilitare conductă de aducţiune pe o lungime de 1 450 ml, 
• Reabilitare reţea distribuţie apă  L= 7 245 ml, 
• Extindere  reţea distribuţie apă  L= 2 336 ml, 
• Construirea unui nou rezervor de îmagazinare apă, V=2 500 mc,  
• Bransamente noi şi reabilitate  245 buc. 
Sistem de canalizare: 
Lucrările prevăzute sunt: 
• Construire 1 statie de pompare, Q = 11 l/s 
• Reabilitare staţie de epurare, Q = 292mc/h 
• Reabilitare retea canalizare, conducte PVC, Dn 250mm, L  =  3 348 ml  
• Extindere retea canalizare conducte PVC , Dn 250mm, L = 35 381 ml  
• Conducta de refulare PEID, PE 100, PN6, De 140, 200, L=1 691 ml 
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Tabel: PROIECTE TEHNICE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE ÎN LOCALITATEA INSURATEI 
Finanţat în baza contractului de Finanţare nr. 102833/22.11.2010, încheiat între Ministerul 
Mediului şi Pădurilor şi SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA 
Prin POS Mediu Axa 1. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE JUDEŢUL BRĂILA 
Valorile nu contin TVA. 
 
 
Unitatea 
Administrativ 
Teritoriala 

Investitie 
Valoare (preturi 
curente) (Euro) 

Sursa de 
finantare 

Termen 
PIF 

UAT Insuratei 

Sistem de alimentare cu apa: 
Reabilitare 5 foraje, 1 st. Pompare, 1 st. Clorinare, 
, retea distributie 7.245 ml, retea aductiune 1.477 
ml, construire rezervor 2500 mc 
Bransamente noi si reabilitate 245 buc 

1.468.526 

 
Grant UE 
77,18% 
Buget Stat 
11,80% 
Buget Local 
1,81% 
Operator 
9,21% 

Dec. 
2013 Sistem de canalizare: 

Reabilitare retea canalizare 3.348 ml, 1 st. 
Pompare, statie epurare. 
Extindere retea canalizare 35.381 ml, 1 statie 
pompare, cond.refulare 1.691ml 

8.977.498 

 
Sursa: Master Plan REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE ALIMENTARE 
CU APĂ ŞI CANALIZARE JUDEŢUL BRĂILA 
 
Deasemenea este elaborat Studiu tehnic pentru realizarea unor obiective de interes. Aceste 
investiţii pot fi realizate şi înainte de aceasta perioada planificată prin MASTER PLAN dacă 
există surse de finanţare.  
 
STUDII TEHNICE ELABORATE SAU CE URMEAZA A FI ELABORARE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII  

 

Denumire Investitie/ descriere lucrare 
Valoare Euro 
( fara TVA) 

Stadiul SF 
DA/NU 

Conducta aductiune apa potabila din orasul 
Însurăţei in satele Marul Rosu si Lacu Rezi 

Conducta aductiune PEHD L = 4.900 ml. 

385.000 lei SF 

Sursa: Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice 
 
Infrastructura rutiera 
Necesitatea investitiilor in infrastructura rutiera 
Dezvoltarea infrastructurii de transport între centrele urbane si a legaturilor cu zonele 
învecinate este o conditie esentiala pentru realizarea obiectivelor coeziunii teritoriale la nivel 
european si ale Strategiei Lisabona privind cresterea economica si a gradului de ocupare a 
populatiei. La nivel national realizarea unei retele moderne de transporturi reprezinta un 
factor vital pentru dezvoltarea judetelor si a regiunilor, pentru localizarea companiilor, 
îmbunatatirea mediului de afaceri si încurajarea turismului. 
Investitiile în modernizarea infrastructurii vor facilita mobilitatea persoanelor si bunurilor între 
regiuni si în interiorul acestora, reducerea costurilor de transport pentru marfuri si calatori, 
îmbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei activitatilor economice, 
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economisirea de energie si a timpilor de parcurs, creând conditii pentru extinderea 
schimburilor comerciale si a investitiilor productive. 
Având în vedere nevoile specifice si nivelul de dezvoltare al regiunilor României, cu o 
infrastructura de transport insuficienta si slab competitiva, care nu corespunde cerintelor 
Pietei Unice a UE în conditiile globalizarii, este de asteptat ca rentabilitatea, valoarea 
adaugata si efectul de antrenare ale investitiilor în infrastructura sa fie considerabile. 
 
Diminuarea numarului de accidente 
Potrivit unui studiu, numărul accidentelor auto din România este de trei ori mai mare decât 
media UE, iar la fiecare trei accidente rezultă un deces, faţă de un deces la 40 de 
evenimente rutiere, media europeană. 
Printre cauzele care ţin de infrastructură se numără existenţa unor zone periculoase, 
traversarea satelor liniare şi a oraşelor fără a fi luate măsuri adecvate de reducere a 
riscurilor de accidente, cât şi traficul local lent de pe drumurile naţionale, în lipsa rutelor 
alternative. Zonele periculoase apar în principal ca urmare a întreţinerii defectuoase, se arată 
în studiul realizat de Societatea Academică din România (SAR) şi prezentat, într-o conferinţă 
de presă.  
Potrivit evaluărilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, 
circa 30% din drumurile naţionale sunt în stare proastă din cauza întârzierilor legate de 
întreţinere, iar 60% din reţea are nevoie de reparaţii sau modernizări urgente. Dintr-un total 
de 5.868 kilometri de drumuri europene, 1.811 kilometri sunt în stare foarte bună, 1.108 
kilometri sunt în stare bună, 1.863 kilometri în stare acceptabilă şi 1.086 kilometri în stare 
proastă, conform Companiei de Autostrăzi.  
În cazul drumurilor naţionale principale, 1.274 kilometri sunt în stare foarte bună (28%), 741 
kilometri (16%) în stare bună, 1.087 kilometri (24%) în stare acceptabilă, iar 1.436 kilometri 
(32%) în stare proastă. În ceea ce priveşte drumurile naţionale secundare, dintr-un total de 
5.176 kilometri, 1.245 kilometri (24%) sunt în stare foarte bună, 695 kilometri, în stare bună 
(13%), 844 kilometri (16%) în stare acceptabilă iar 2.393 kilometri (46%), în stare proastă.  
Reţeaua naţională de drumuri şi autostrăzi totalizează 15.810 kilometri.  
 
Diminuarea  traficului cu mijloace cu tractiune animala 
In societatile dezvoltate, investitiile in infrastructura rutiera au corespondent imediat in viata 
economica si sociala deoarece raspunsul societatii este prompt si orice ameliorare in 
infrastructura conduce la profituri suplimentare cuantificabile. Sunt si situatii in care drumul 
nu poate fi analizat ca un business in sensul profitabilitatii, dar este o necesitate din punct de 
vedere al unei comunitati. Un exemplu sunt situatiile in care o comunitate saraca nu-si poate 
permite „luxul‖ unor cai de comunicatie terestra la nivelul secolului XXI. In acest caz, 
specialistul va trebui sa evalueze necesitatile de transport si sa stabileasca solutiile tehnice 
adecvate pentru reteaua rutiera locala in conformitate cu cerintele acestei comunitati si limitat 
de resursele pe care le poate mobiliza aceasta comunitate.  
In ultimii zece ani, recensamintele de circulatie scot in evidenta un fenomen care subliniaza 
evolutia saracirii populatiei si anume cresterea traficului cu mijloace cu tractiune animala, in 
vehicule fizice, pe intreaga retea. Aceasta crestere reprezinta 20% pe drumurile nationale, 
26% pe drumurile judetene si 43% pe drumurile vicinale. Si asta in situatia in care pe 
drumurile vicinale recensamantul se efectueaza doar pe 6,6% din retea, acolo unde se 
apreciaza ca ar exista un trafic semnificativ.  
In localitatea Insuratei, traficul se realizeaza pe toate cele trei tipuri de drumuri existente, si 
anume drumul national DN21 Slobozia – Brăila, care este strada cea mai importantă din 

oraș, drumul județean DJ203 către comuna Zăvoaia și drumul comunal DC21 care asigură 
relația cu cele două sate componente, Măru Roșu și Lacu Rezi, iar traficul cu mijloace de 
tractiune animala inca reprezinta o problema pentru participantii la traficul cu autoturisme, in 

 

 

http://www.rutiera.ro/carute.jpg
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special in zona centrala a orasului. Drumurile comunale sunt cele mai frecventate de atelaje, 
fiind deviate de la drumul national care traverseaza orasul. 
Diminuarea numarului de carute este, insa, un fenomen evident in ultimii ani, cauzat de 
influenta urbana din ce in ce mai pregnanta si de renuntarea locuitorilor la acest gen de 
transport. 
 
Serviciul de transport local din localitatea Insuratei 

Datorită dimensiunii mici a localității (oraș de rang III cu o populație de aproximativ 7000 de 

locuitori) rețeaua de transport în comun din orașului Însuraței se rezumă la traseele județene 
și interjudețene. Aceste trasee satisfac într-o bună măsură nevoia de mobilitate a localnicilor 
către localitățile învecinate. Există 10 trasee aprobate de C.J. Brăila prin hotărâri de consiliu 

care trec prin Însurăței. Acestea au program de circulație între orele 8-20 în fiecare zi. 
 
Analiza situaţiei existente a serviciul de transport public local 
In orasul Insuratei, reteaua stradală este una tipică pentru orasele de câmpie cu o tramă 
stradală de tip radial compusă din străzi de categoria a III-a si a IV-a. Arterele principale ale 
orasului sunt : Sos. Brăilei (E584) în care debutează din vest Str. Tineretului (DJ203) si din 
est Str. Lacul Rezii (DC21).  
Reteaua de căi de comunicatii si transport prezintă urmatoarele particularităti si aspecte 
critice:  

- mai bine de 85% din străzi au suprafata necorespunzătoare (pietruite sau de pământ) 
pentru circulatia auto;  

- majoritatea intersectiilor nu sunt dirijate prin semene de circulatie;  
- traficul de tranzit greu semnificativ pe DN21(E584);  
- fluxul principal de circulatie, rezultat din măsurătorile de trafic, este DN21 (E584)  
- în interiorul intravilanului profilul longitudinal al DJ203 prezintă cinci curbe la 90 de 

grade semnalizate incorect (semnele de circulatie sunt deteriorate si uneori ascunse 
de vegetatie);  

- lipsesc rigole si trotuare pe majoritatea străzilor;  
- poluare fonică si a aerului în intravilanul localitătii de-a lungul drumului national  
- pericol crescut de producerea al accidentelor rutiere pe traseul DN21 în intravilanul 

localitătii din cauza distantei relativ mici de 1km si a posibilitătii de a efectua depăsiri 
pe acest segment;  

- raportul debit-capacitate în intravilan al DN21 este de aproximativ 70% în prezent. Se 
estimează că în viitor acest indice va depasi 100% .  

- drumul national este des traversat de autovehicule cu tractiune animală.  

Zona periurbană a orașului Însurăței este traversată de la sud la nord-vest, prin comunele 

Bărăganul, Dudești și Zăvoaia, de linia de cale ferată linia 702 Buzău –Făurei – Feteşti - 
reţeaua TEN-F, cale ferată dublă electrificată pe sectorul de la limita judeţului Buzău, spre 

Făurei și limita judeţului Ialomiţa. 
Administratia locala s-a implicat activ in procesul de imbunatatire a circulatiei la nivelul 
localitatii, acest lucru materializandu-se prin proiectul de reabilitare a drumului comunal 
Insuratei-Lacu Rezii si asfaltarea acestuia, cu fonduri guvernamentale, astfel incat a putut fi 
introdusa o cursa de autobuz pe aceasta ruta. Totodata, din cauza circulatiei destul de 
intense pe soseaua Braila-Slobozia, carutele si tractoarele ―strangulau‖ deplasarea in bune 
conditii a autoturismelor si autocamioanelor, in special in locul unde DN21 traverseaza 
canalul de irigatii. Pentru remedierea acestei situatii s-a demarat un proiect care vizeaza 
construirea unui alt pod peste aceste canale de irigatii, care va permite populatiei accesul la 
terenurile agricole. 
Totodata, s-a investit in modernizarea centrului civic al orasului prin realizarea de trotuare 
pavate si montarea a 60 de bancute din lemn cu picioare din fonta, au fost construite două 
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chioşcuri (foişor), iar pentru cei mici a fost amenajat un spaţiu de joacă, dotat cu toate 
echipamentele necesare. Intreaga lucrare a fost estimata la aproape un miliard lei vechi. Tot 
in centrul civic s-au construit si santuri betonate pentru scurgerea apelor pluviale care inunda 
strazile, mai ales cele din fata Primariei si a Grupului Scolar. (sursa: www.primariainsuratei.ro)  
 
Principalele problemele ale circulatiei în orasul Însurătei  
1. nu există trasee directe de transport în comun care să deservească nevoia de mobilitate a 
locuitorilor din Însurătei către localitătile din nord, nord-vestul judetului;  
2. transportul public se realizează în regim maxi-taxi, cu microbuze de mică si medie 
capacitate, iar conditiile de transport din acestea nu sunt satisfăcătoare din punct de vedere 
al confortului si sigurantei;  
3. mai bine de 85% din străzi au suprafata necorespunzătoare (pietruite sau de pământ) 
pentru circulatia auto;  
4. majoritatea intersectiilor nu sunt dirijate prin semene de circulatie;  
5. traficul greu de tranzit semnificativ pe DN21 (E584), ceea ce duce la poluarea aerului si 
fonică;  
6. în interiorul intravilanului profilul longitudinal al DJ203 prezintă cinci curbe la 90 de grade 
semnalizate incorect (semnele de circulatie sunt deteriorate si uneori ascunse de vegetatie);  
7. lipsesc rigole si trotuare pe majoritatea străzilor;  
8. pericol crescut de producerea a accidentelor rutiere pe traseul DN21 în intravilanul 
localitătii datorită distantei relativ mici de 1km si a posibilitătii de a efectua depăsiri pe acest 
segment;  
9. raportul debit-capacitate în intravilan al DN21 este de aproximativ 70% în prezent. Se 
estimează că în viitor acest indice va depasi 100%;  
10. drumul national este des traversat de autovehicule cu tractiune animală.  
 
Propunerile PATN Secţiunea I Reţele de transport Legea 363/ 2006 la nivel judetean, 
vizeaza dezvoltarea unor axe ierarhizate de conexiune a localităţilor având ca structură 
reţelele de transport :  
 
Axe de dezvoltare de importanţă naţională/ regională şi internaţională : 

-  DN 21(E58 4) drum expres propus- Brăila - Slobozia- Călăraşi (pe această axă se 
află si orasul Însurătei)  

 
Axe de importanţă judeţeană :  

- pe traseul DJ 203, DJ 211, DJ 211B Jirlău- Ulmu- Dudeşti- Bărăganul- Victoria 
(această axă cuprinde 3 localităti din zona periurbană a orasului Însurătei, pe zona de 
sud-vest)  

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

(această axă cuprinde localităsi din zona periurbană a orasului Însurătei pe zona de est, 
localităti limitrofe Insulei Mici a Brăilei)  
 
Axe de legătură locale pe traseele :  

- DJ 211 - DJ 203 Cireşu- Însurăţei- Zăvoaia- Bordei Verde (această axă cuprinde 2 
localităti din zona periurbană a orasului Însurătei, pe zona de vest si se intersectează 
cu axa DJ211 / DJ211B / DJ203)  

 
Dupa cum se observa, localitatea Insuratei este inclusa in planurile de dezvoltare a doua axe 
principale de transport  la nivel judetean, ceea ce reclama implicarea administratiei locale 
pentru transformarea acestor planuri in proiecte viabile in perioada urmatoare de finantare.  

http://www.primariainsuratei.ro/
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Serviciul de iluminat public 
În vederea obtinerii unui serviciu de iluminat public unitar, modern si eficient, în conformitate 
cu directivele Uniunii Europene, a fost adoptată Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat 
public, care stabileste cadrul juridic privind înfiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, 
finantarea si controlul functionării serviciului public în comune, orase si municipii. 
Serviciul de iluminat public este organizat astfel incat sa asigure respectarea indicatorilor de 
performanta a nivelurilor de iluminare si luminanta prevazuta de normativele specific 
domeniului si tinand seama de urmatoarele: 
- marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor; 
- starea sistemului de iluminat public existent; 
- posibilitatile locale de finantare a explotarii, intretinerii si dezvoltarii serviciului si a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 
 
Analiza situaţiei existente a Serviciului de iluminat public 
Sistemul  de iluminat public este organizat si functioneaza la nivelul S.C.Electrica S A, care 
in prezent detine infrastructura de alimentare, atat in mediul urban, cat si in mediul rural. 
Orasul dispune de 10 posturi trafo (PT) care alimenteaza Insuratei, 2 PT care alimenteaza 
satul Lacu rezii, 1 PT care deserveste localitatea Maru Rosu si 2 PT in asezarea Rubla. 
Puterea totala a acestor PT este de 3400 KVA. 
Toate PT sunt de 20/0,4 KV. 
Reteaua de distributie este de tip aerian (LEA) si are o lungime totala de 42,62 km care 
deserveste un numar de 2444 abonati din care 2327 casnici. Consumul mediu este de 229 
kw/h (1.927.200 kw/an). 
Aproximativ 90% din reteaua de distributie are o vechime de peste 40 de ani, necesitand 
lucrari de reabilitare. 
În anul 2007 a fost reabilitat sistemul de iluminat public, Acest proiect a cuprins si satele 
componente Măru Roşu, Lacu Rezii şi Valea Călmăţui. Sistemul vechi, mare consumator de 
energie, a fost înlocuit cu unul nou, folosindu-se lămpile economice, facturile de plată 
reducându-se la jumătate. Valoarea lucrărilor de peste 200.000 lei va fi recuperată din 
economiile de consum, anual, în jur de 400-500 milioane lei vechi (sursa: 
http://www.primariainsuratei.ro/comentarii/reabilitarea-sistemului-de-iluminat-public/35.htm ) 
Totodata Electrica Muntenia Nord a initiat un amplu program, cu finantare asigurata, pentru 
reabilitarea aproape in totalitate a retelei de distributie a energiei electrice in orasul Insuratei. 
Odata cu inlocuirea conductorilor se inlocuiesc si o parte din stalpi (285 buc) precum si 
bransamentele mono si trifazate necorespunzatoare. 
De mentionat ca posturile trafo (PT) mentionate in prima parte a prezentului studiu fac fata 
solicitarilor de energie electrica si nu necesita inlocuirea acestora. De fapt, o parte din PT au 
fost reabilitate in anii precedenti. 
 
Strategia generala 
In perioada 2014-2020, in concordanta cu programul de dezvoltare economico-sociala a 
unitatilor administrative-teritoriale, strategia urmareste cu prioritate realizarea urmatoarelor 
obiective, in domeniul iluminatului public: 
- asigurarea accesului nedescriminatoriu si al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul 
de iluminat public; 
- orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari prin promovarea 
metodelor moderne de management si mecanismelor specifice economiei de piata cu 
atragerea capitalului privat in investitii reprezentand modernizari si extinderi ale sistemului de 
iluminat public; 
- promovarea formelor de gestiune delegata; 

http://www.primariainsuratei.ro/comentarii/reabilitarea-sistemului-de-iluminat-public/35.htm
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- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si formarii profesionale continue a 
personalului din domeniu prin instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta 
a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor; 
- asigurare la nivelul localitatilor a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de 
confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute in normele in vigoare, compatibil cu 
directivele UE; 
- asigurarea unui iluminat architectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in 
valoare a edificiilor de importantă publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat 
corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase ; 
- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime prin prin 
reducerea consumurilor specifice ca urmare a utilizarii unor corpuri de iluminat performante, 
a unor echipamente specializate care sa asigure un iluminat public de calitate si performant. 
Pentru realizarea unui sistem de iluminat public corespunzator, este necesara sa se adopte o 
serie de masuri, dupa cum urmeaza: 
-realizarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru asigurarea iluminatului public; 
-cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale; 
-punerea in valoare a patrimoniului arhitectural si peisagistic al localitatilor, printr-un iluminat 
ornamental adecvat. 
-exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii 
aferente serviciului; 
-reabilitarea infrastructurii acolo unde este necesar datorita depasirii termenului de 
exploatare a retelelor de iluminat. 

 
Strategia detaliată 
Gestionarea si administrarea serviciilor de iluminat public, precum si functionarea si 
intretinerea sistemelor de iluminat public reprezinta o responsabilitate continua a 
administratiei publice locale, care vor putea organiza servicii de iluminat public conform 
cerintelor comunitare. 
Autorităţile administratiei publice locale vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea 
programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat 
existente şi a programelor de înfiinţare a noi reţele de iluminat public. Totodată vor coordona 
proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnicoeconomice studiile de fezabilitate în care se vor 
identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din punct de vedere 
tehnico-economic. De asemenea se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu 
de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul– cadru al 
serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal şi trebuie 
să cuprindă: 
- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 
- indicatorii de performanţă a serviciului; 
- condiţii tehnice; 
- infrastructura aferenta serviciului; 
- raporturile operator-utilizator. 
 
 
VI.4.  Sanatate publica si protectie sociala 
 
Aspecte generale 
Sanatatea este parte integranta a conceptului dezvoltarea durabila, dar a fost, si mai este 
inca privita, ca un domeniu separat, de multi dintre cei care se ocupa cu formularea si, 
respectiv, implementarea strategiilor de dezvoltare durabila si a politicilor promovate in acest 
scop. 
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Starea de sănătate a populaţiei este determinată pe de-o parte de accesul la sănătate, dat 
de factorii genetici, de mediu, de dezvoltare economică sau socio-culturali, iar pe de altă 
parte de accesul la serviciile de sănătate, care depinde aproape în totalitate de infrastructura 
sanitară. Disparităţile în accesul la serviciile sanitare apar din cauza diferenţelor etnice, 
economice (co-plăţi, costurile tratamentelor şi transportului, timpii de aşteptare, etc.), de 
aşezare geografică (distanţa faţă de unităţile medicale) şi de calitate inegală a serviciilor de 
acelaşi tip. 
Starea de sănătate a populaţiei a devenit o componentă de seamă a capitalului uman care, 
la rândul său, produce un impact puternic atât asupra calităţii resurselor de muncă şi 
bunăstării oamenilor, cât şi în privinţa eficienţei activităţilor economico-sociale. Pentru ţările 
rămase în urmă din punct de vedere economic şi social, interdependenţa dintre sănătate şi 
economie se transformă într-un cerc vicios: starea precară a condiţiilor de viaţă şi sănătate 
conduce la progrese nesemnificative ale economiei, iar acestea perpetuează condiţiile 
economico-sociale ale vieţii oamenilor şi stării lor de sănătate. 
Agenda de la Johannesburg a reflectat o modificare majora care s-a produs in viziunea 
legata de rolul sanatatii in reducerea saraciei si pentru dezvoltare, anume ca sanatatea este 
de departe mai importanta, inclusiv pentru combaterea saraciei, si ca acest lucru ar trebui sa 
modeleze politicile la nivel national si global. 
In ultimii ani, problematica sanatatii a castigat un teren fara precedent, sanatatea fiind 
considerata principalul vehicul al progresului socio-economic. S-a stabilit o stransa 
interdependenta intre starea de sanatate si cea de stabilitate sau chiar prosperitate 
economica in sensul ca saracia contribuie la o stare proasta de sanatate, iar starea proasta 
de sanatate atrage dupa sine saracia. O sanatate mai buna permite oamenilor sa iese din 
saracie si sa cheltuiasca veniturile obtinute pentru altceva decat pentru boala. 
 
Deteriorarea stării de sănătate a populaţiei 
Starea de sănătate a unei populaţii este afectată negativ de lipsa de acces/ acces redus la 
serviciile de îngrijire a sănătăţii, la medicaţie şi programele de educaţie/ prevenţie sanitară, 
dar şi de lipsa de acces/ accesul redus la condiţiile de viaţă necesare menţinerii unei stări de 
sănătate (acces la sursă de apă potabilă, la alimentaţie sănătoasă, echilibrată, la o locuinţă 
dotată cu facilităţi sanitare, salubră, încălzită pe timpul iernii). 
La această înrăutăţire a contribuit, în mod deosebit, scăderea standardului de viaţă al 
populaţiei. Analizele generale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că speranţa de 
viaţă la naştere, mortalitatea standardizată, prin toate cauzele, dar, în special, mortalitatea 
prin boli cardio-vasculare şi incidenţa tuberculozei, au o corelaţie ridicată cu situaţia 
economică generala. 
Sărăcia a însemnat, pentru unele categorii ale populaţiei, o alimentaţie insuficientă sau 
dezechilibrată, condiţii mizere de locuit, lipsa condiţiilor elementare de igienă, stres. Astfel, 
incidenţa unor boli cunoscute ca boli ale mizeriei, precum TBC-ul, a crescut îngrijorător de 
mult, plasându-ne pe primele locuri în Europa. Morbiditatea prin sifilis, angina cu streptococi, 
boli ale aparatului de nutriţie, toxinfecţii alimentare, salmoneloză, boli asociate şi cu 
fenomenul sărăciei, prezintă o incidenţă mărită în ultimii ani. Copiii provenind din familiile 
sărace prezintă anemii, deficienţe în dezvoltarea conform vârstei, fapt cu consecinţe pe 
termen lung asupra viitoarei lor stări de sănătate. 
O mare parte a populaţiei din România are, în prezent, un deficit de educaţie sanitară şi 
planning familial, incluzând lipsa conştientizării rolului prevenţiei şi al obişnuinţei de consult 
medical, în cazul apariţiei unei probleme, elemente care demonstrează rolul redus pe care 
sistemul de sănătate l-a acordat programelor de educaţie sanitară şi prevenţie în rândul 
populaţiei. 
Ca urmare, în România se întâlnesc cele mai înalte valori (în context european) ale 
incidenţei bolilor aparatului circulator, TBC-ului şi ale altor boli infecţioase sau parazitare. 
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Accesul scazut la serviciile de sănătate 
Accesul la serviciile de sănătate este considerat un drept fundamental al individului, în toate 
ţările civilizate. Pentru ţările incluse în Uniunea Europeană accesul la serviciile de sănătate 
este statuat la nivel legislativ şi garantat în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 
Europene, art. 33: „oricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive şi dreptul 
de a beneficia de tratament medical”. În ciuda acestor drepturi statuate, toate sistemele de 
sănătate europene au unele dificultăţi în acoperire a întregii populaţii cu aceste servicii.  În 
România, sărăcirea populaţiei ca şi disfuncţiile sistemului medical a generat o serie de forme 
de excluziune socială de la aceste servicii specifice ţărilor cu probleme de infrastructură şi 
populaţie cu un standard de viaţă scăzut. 
Factorii care limitează accesul la sistemul de servicii de sănătate, pot fi grupaţi astfel: factori 
structurali (repartiţia teritorială inegală/inechitabilă a fondurilor pentru serviciile de sănătate, 
lipsa de motivare a furnizorilor de servicii de sănătate de a încheia contracte în zonele 
sărace sau izolate din mediul rural, accesul fizic determinat de distanţa până la serviciile de 
sănătate, costurile/co-plăţile adiţionale ale diferitelor tipuri de consultaţii/tratamente, lipsa 
unei informări adecvate, capacitatea limitată de administrare adecvată a sistemului de 
servicii de sănătate etc  ), factori contextuali şi corupţia. 

 
Indicatorii starii de sanatate si indicatorii de ocrotire a sanatatii – in judetul Braila 
Starea de sanatate a populatiei cumuleaza influente mai mult sau mai  putin îndepartate, 
directe sau indirecte ale modului de viata, motiv pentru care acest aspect are o importanta 
majora în aprecierea nivelului de trai atins de o anumita colectivitate. 
Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinata de convergenţa dintre oferta 
şi cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor de îngrijiri 
comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparităţile în accesul la 
îngrijiri apar din cel puţin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile 
directe suportate de populaţie (co-plăţi, costuri legate de tratamente şi spitalizare) precum şi 
cele indirecte (cost transport, timpi de aşteptare); aşezare geografică inadecvată a facilităţilor 
de îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de acelaşi tip. 
În România sunt evidenţiabile toate cele patru tipuri de inechităţi în accesul la serviciile de 
îngrijiri, ceea ce determină inechităţi în starea de sănătate a diferitelor grupuri de populaţie, a 
unor comunităţi din diferite zone geografice şi a grupurilor defavorizate economic. Aceste 
disparităţi se manifestă prin indicatori de bază ai stării de sănătate modeşti (speranţa de 
viaţă la naştere, mortalitatea infantilă, mortalitatea generală pe cauze de deces evitabile, 
grad de morbiditate, ani de viaţă în stare de sănătate), dar şi prin nivelul scăzut de informare 
privind factorii de risc şi de protecţie pentru sănătate sau sistemul de îngrijiri de sănătate şi 
pachetul de servicii de bază din România. 
Sistemul de sanatate din Romania este de tip asigurări sociale si are ca scop asigurarea 
accesului echitabil si nediscriminatoriu la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. In 
consecinta, accesibilitatea la serviciile medicale constituie o preocupare continua la Nivelul 
Ministerului Sanatatii Publice. 
 
Indicatorii starii de sanatate.  
Conform definitiei OMS, starea de sanatate este echivalenta cu starea de bine general, fizic, 
psihic si social. Aceasta definitie este suficient de cuprinzatoare pentru a surprinde cele mai 
variate aspecte ale starii de sanatate. 
Statistica din Braila urmareste mai ales evolutia numarului de decese pe cauze de deces, se 
constata astfel ca cel mai mare numar de decese s-a datorat bolilor infectioase si parazitare 
(tuberculoza, hepatita virala, gripa, dizenterie, sifilis, boli diareice acute, etc.); bolilor de 
nutritie, metabolism, endocrine; boli ale sistemului nervos, ale aparatului circulator; 
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numeroase decese s-au datorat leziunilor traumatice, otravirilor, etc. 
Cresterea numarului unor astfel de îmbolnaviri si a numarului de decese cauzate de aceste 
boli pune clar în evidenta scaderea nivelului de trai în municipiul Braila. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bolile aparatului 
circulator 

701.8 710.6 767.9 762.1 734.8 753.8 742.8 

Tumori 184.0 190.8 198.2 201.0 202.9 207.7 210.6 
Boli ale aparatului 
respirator 

66.1 62.9 70.3 64.7 63.1 61.7 58.7 

Traumatisme, otraviri 64.2 63.7 66.6 65.0 62.1 60.3 59.2 
Boli ale aparatului 
digestiv 

64.0 70.6 74.0 71.5 69.8 68.0 65.8 

Boli ale aparatului 
genico-urinar 

10.6 10.4 10.9 11.5 10.2 11.0 11.0 

Anomali congenitale 4.7 4.9 5.0 5.0 4.3 4.6 4.0 

 
-Speranta de viata la nastere  
 
 AMBELE SEXE FEMEI BARBATI 
2000-2002 69,18 65,23 73,55 
2001-2003 71,15 66,86 75,83 
2002-2004 71,28 67,16 75,73 
2003-2006 71,61 67,87 75,54 
2007-2010 72,73 69,25 76,33 

 
Analiza serviciilor de sanatate din Insuratei 
Serviciile de sănătate sunt grupate în subsisteme judeţene în cadrul cărora principalele 
sectoare sunt: îngrijirile primare dominate de medicina de familie, asistenţa ambulatorie de 
specialitate şi sistemul asistenţei spitaliceşti. 

1. Asistenta medicala primara 
In orasul Insuratei  asistenta medicala primara se realizeaza prin intermediul celor doua 

cabinete medicale de familie si medicina generala si prin intermediul centrului de permanenta 
a carui dotare este deficitara, atat ca aparatura, cat si ca medicamente si materiale sanitare.  
Media numarului de asigurati pe listele medicilor de familie in orasul Insuratei este de 1200 
(mult sub media Romaniei (2156), indicand un numar insuficient de medici de familie . 
Cheltuielile din bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru medicina de familie au 
reprezentat 8,61% din totalul cheltuielilor publice din 2003, mult sub procentul alocat initial 
prin legea asigurarilor sociale de sanatate. 
Calitatea serviciilor asigurate este încă modestă, iar accesul la îngrijiri este mult ingreunat 
datorita nerespectarii programului de activitate al medicilor, numarului insuficient de asistente 
medicale, dar si din cauza navetistilor. 
Asigurarea asistenţei medicale în orasul Insuratei este asigurata de : 
- 2 medici de familie si 4  asistenti medicali,  
- 6 medici si  5 asistenti  din cadrul Centrului de Permanenta:  
-  5 asistenti medicali si 5 soferi  din cadrul substatiei de salvare 
- personal auxiliar 
 Cei 4 asistenti medicali şi cei 2 medici de familie deservesc si Centrul de Permanenta.  
Asistenta oferita asiguratilor, in conditiile lipsei dotarii specifice situatiilor de urgenta (de 
regula au drept dotare doar o canapea de consultatii, un dulap de urgenta - dotat 
intotdeauna insufficient - stestoscop si tensiometru), a fost de proasta calitate, mai ales in 
centrele care nu se grefau pe structura Primiri Urgente (camere de garda, centru de 
sanatate). Numarul mediu de consultatii pe garda de 12 ore a fost de 3-4, iar mai mult de 
70% din cazuri nu au fost rezolvate in centrul de permanenta, fiind trimise catre spitale. 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 92 of 194 
 

Echipamentul de diagnostic şi tratament existent in cabinetele medicilor de familie este 
insuficient exploatat din cauza costului consumabilelor (venituri insuficiente) . 
2.Asistenta de urgenta prespitaliceasca se realizeaza  printr-un singur punct de lucru 
(substatie) care apartine serviciului judetean de Ambulanta si care deserveste 10 comunitati 
invecinate. 
3.Asistenta stomatologica se realizeaza printr-un singur cabinet stomatologic.  
Desi fondul de asigurari de sanatate acopera o parte din tarifele serviciilor stomatologice, in 
practica, datorita bugetului insuficient, birocratiei excesive dar si ignorantei pacientilor se 
platesc aproape integral toate manoperele efectuate. 
Pe de alta parte, indiferent de modul de finantare (contract cu CAS sau autofinantare) 
cabinetele stomatologice au tarife ridicate pentru prestatiile lor, accesul populatiei catre 
aceste servicii fiind astfel limitat. 
 
Serviciile publice de sanatate mentionate  functioneaza in cadrul dispensarului medical 
orasenesc, spatiul care necesita reabilitare şi modernizare. 

  
Reprezentantii autoritatilor locale cu care s-a discutat in faza de cercetare in vederea 
realizarii prezentei strategii au mentionat faptul ca principalele proiecte de investitie la nivel 
local au vizat in special infrastructura medicala si mai putin pe sprijinul oferit activitatii 
medicale cu scop preventiv. 
Principalele actiuni intreprinse de autoritatea publica locala au fost cele care au vizat cazurile 
de epidemii (gripa aviara, gripa porcina), atunci cand la nivel local s-au aplicat masurile luat 
la nivel international si national pentru minimizarea pagubelor umane si materiale provocate 
de pandemii (anihilarea pasarilor bolnave din oras, imprastierea cu material dezinfectant pe 
strazi la principalele puncte de intrare si iesire din oras etc). 
In acelasi timp, mediul in care se desfasoara actul medical prezinta anumite particularitati. 
Astfel, tinand cont ca la nivelul orasului Insuratei, populatia se afla in plin proces de 
imbatranire, sporul natural fiind unul negativ in ultimii ani, iar migratia din localitate pastrand 
un ritm constant crescator, principalele preocupari in ceea ce priveste sanatatea populatiei 
sunt cu privire la bolile specifice batranetii si mediului socio-economic. Aceste lucruri 

inseamna, mai exact, scăderea fertilității, cresterea mortalității generale, scăderea populatiei 
active și cresterea sarcinilor care îi revin pentru întretinerea unui număr mai mare de 
locuitori, cresterea numarului de boli respiratorii, TBC, diabet, cancer, in special asociate cu 
varsta inaintata, precum si a «bolilor profesionale», afectiuni ale aparatului musculo-
scheletal, cauzate de munca grea in calitate de agricultor sau mecanic agricol. 
Pe de alta parte, resursele financiare mult limitate ale populatiei fac ca principala forma de 
colaborare a acesteia cu medicul de familie sa se limiteze doar in primirea de consultatii care 
nu mai pot fi amanate si tratamente gratuite.  

 
Statutul de asigurat 
Unul dintre factorii care influenteaza utilizarea serviciilor de sanatate este acoperirea 
cheltuielilor de sanatate prin asigurare de sanatate. In anul 2013, 84% dintre femeile 
chestionate in cadrul localitatii au declarat ca au o asigurare de sanatate, o diferenta mare 
observandu-se la femeile rrome, care in proportie de 27% au declarat ca nu sunt asigurate 
sau nu stiu daca sunt asigurate. Totodata, doar 70% dintre femei cu nivel socio-economic 
scazut au declarat ca sunt asigurate, comparativ cu 90% dintre femeile cu nivel socio-
economic ridicat care sunt acoperite prin asigurare de sanatate. 
Patru din cinci barbati au declarat ca au asigurare de sanatate, o diferenta mare observandu-
se la barbatii roma, care in proportie de 50% au declarat ca nu sunt asigurati sau nu stiu 
daca au asigurare. Barbatii cu nivel socio-economic scazut sunt asigurati in proportie de 
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60%, comparativ cu barbatii cu nivel socio-economic ridicat, care declara ca au asigurare de 
sanatate in proportie de 92%. 
Alte diferente importante sunt induse de nivelul de educatie: doar 68% dintre barbatii cu nivel 
de educatie primar sau secundar inferior au asigurare de sanatate, comparativ cu 94% dintre 
barbatii cu nivel de secundar si post secundar. In cazul femeilor, diferenta este mai mica dar 
inca destul de importanta, 76% dintre femeile cu studii primare sau secundare inferioare 
raportand ca au asigurare de sanatate, comparativ cu 94% dintre femeile cu studii secundare 
superioare sau post secundare. 
Principalul motiv mentionat pentru lipsa asigurarii de sanatate este lipsa unui loc de munca. 
66% dintre femei neasigurate au declarat lipsa unui loc de munca drept cauza principala a 
acestei situatii, in timp ce alti factori posibili – lipsa banilor sau faptul ca nu detine controlul 
asupra situatiei – insumeaza sub 20% dintre raspunsuri. 
In cazul barbatilor neasigurati, desi lipsa unui loc de munca ramane cel mai important motiv 
al acestei situatii (42%), alte motive apar ca fiind mai importante decat erau in cazul femeilor. 
Al doilea motiv ca frecventa pentru lipsa asigurarii este faptul ca nu detin control asupra 
situatiei (17%), lipsa cunostintelor despre cum se obtine asigurarea de sanatate (15%) si 
lipsa banilor (13%) 

 
Inscrierea pe lista unui medic de familie 
Desi 17% dintre femei au declarat ca nu au asigurare de sanatate, aproape toate 97% au 
declarat ca sunt inscrise pe lista unui medic de familie. Nu exista diferente importante in 
gradul de inscriere pe listele medicilor de familie intre mediul urban si rural. Situatia este 
similara si in cazul barbatilor: 96% dintre barbatii de 15-49 ani au declarat ca sunt inscrisi pe 
lista unui medic de familie. 

 
Utilizarea serviciilor de sanatate 
Majoritatea femeilor care au utilizat servicii de sanatate in decursul ultimului an au utilizat 
serviciile de asistenta primara (67% dintre femei), in timp ce 36% au utilizat serviciile de 
specialitate in ambulator, 16% dintre femei au utilizat serviciile spitalicesti, iar 3% dintre au 
apelat la serviciile medicale de urgenta (salvare). Aproape o treime a utilizat servicii 
stomatologice in cursul anului anterior. 
Mai mult de jumatate dintre barbati (57%) au utilizat serviciile de asistenta medicala primara. 
Serviciile de specialitate in ambulator au fost utilizate de 31% dintre barbati, 14% au utilizat 
serviciile spitalicesti, iar 3% au accesat serviciile medicale de urgenta. Unul din cinci barbati 
a raportat utilizarea serviciile stomatologice. 
Situarea orasului la o distanta relativ scurta de municipiu inlesneste accesul locuitorilor la 
servicii medicale superioare fata de ceea ce ofera cele doua cabinete medicale si centrul de 
permanenta din Insuratei, care se confrunta cu probleme precum: 
- cadre medicale si auxiliare insuficiente, rezultand o  valoare inferioara a indicatorului numar 
de medici la zece mii de locuitori in raport cu nivelul national; 
- migratia cadrelor medicale cu pregatire superioara si medie in afara judetului sau in 
strainatate; 
- evolutia alarmanta a cazurilor de deces datorate tumorilor, bolilor aparatului circulator si 
bolilor aparatului digestiv, fapt ce creeaza o presiune superioara asupra sistemului sanitar de 
la nivel local si judetean,  rata de mortalitate fiind  superioara mediei pe tara. 
- asistenta medicala stomatologica insuficienta; 
-  lipsa condiţiilor de securitate si confort din dispensar, deoarece acesta se afla într-o stare 
de degradare accentuată; 
- condiţii igienico- sanitare nesatisfacatoare; 
- dotarile  dispensarului medical necorespunzatoare si invechite care ingreuneaza sau 
impiedica diagnosticarea; 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 94 of 194 
 

- dificultati privind accesul la medicamente si tratament (distante mari de parcurs, resurse 
limitate ale dispensarului din oras); 
- accesul inechitabil la servicii de sănătate de calitate (accesul grupurilor vulnerabile). 
 - capacitatea redusă a sistemului medical de urgenţă (substatia are in dotare un numar de 3 
ambulante - 5 soferi  care sunt insuficiente pentru a interveni la toate solicitarile de asistenta 
medicala din oras si din cele 10 localitati invecinate).   

 
Diferente in utilizarea serviciilor de sanatate 
Spre deosebire de alte servicii medicale oferite, costurile serviciilor stomatologice sunt 
aproape prohibitive pentru locuitorii orasului care apeleaza la cabinetele de profil doar in 
cazuri extreme sau pentru servicii de prima necesitate, extractii sau plombe. 
Dupa cum se observa din prezentarea facuta exista o relatie puternica intre utilizarea 
serviciilor de asistenta primara, asistenta de specialitate in ambulator, stomatologie si nivelul 
socio-economic. Daca in randul femeilor cu nivel socio-economic scazut cum este cazul 
localitatii Insuratei doar 54% au solicitat serviciile medicului de familie, trei sferturi din femeile 
cu nivel socio-economic ridicat au utilizat acest tip de servicii in cursul anului trecut. In cazul 
serviciilor de specialitate apar diferente si mai mari, acestea fiind solicitate de numai 18% 
dintre femeile cu nivelul socioeconomic scazut, comparativ cu aproape jumatate dintre 
femeile cu nivel socio-economic ridicat. Doar 10% dintre femeile cele mai sarace au mers la 
stomatolog in cursul anului trecut, in timp ce jumatate dintre femeile cu nivel de trai ridicat au 
utilizat acest tip de servicii. 
In cazul barbatilor, apar aceleasi tipuri de diferente, dar nu sunt la fel de pregnante, barbatii 
din Insuratei solicitand cu 10% mai putin serviciile de asistenta medicala primara. Serviciile 
stomatologice sunt utilizate de 2 ori mai mult decat in mediul rural (14% dintre barbati din 
rural au declarat ca au utilizat acest tip de servicii in cursul ultimului an, comparativ cu 24% in 
cazul barbatilor din mediul urban), dar inca insuficiente fata de necesar. Se observa o 
diferentiere clara in utilizarea serviciilor medicului de familie, a celor de specialitate din 
ambulator, precum si a serviciilor stomatologice, in functie de situatia socio-economica, de 
exemplu, doar 5% dintre barbatii cu nivel socio-economic scazut din Insuratei au utilizat 
serviciile stomatologice, comparativ cu 36% dintre barbatii cu nivel socio-economic ridicat. 
Utilizarea serviciilor spitalicesti apare insa repartizata in mod egal intre diferitele grupuri 
analizate. Pentru barbati, principala diferenta in utilizarea serviciilor spitalicesti pare a fi 
determinata de varsta; barbatii mai in varsta au o probabilitate usor mai ridicata de a fi 
spitalizati decat barbatii tineri. Pentru femei diferentele de varsta nu par a induce diferente 
semnificative in utilizarea serviciilor spitalicesti. 
Cele mai utilizate servicii de sanatate in timpul anului anterior au fost asistenta medicala 
primara, 45% femei si 44% barbati care le-au apelat de 1-3 ori in acest interval de timp, 22% 
dintre femei si 13% dintre barbati au utilizat acest tip de servicii medicale de peste 3 ori in 
intervalul mentionat.  
Seviciile spitalicesti au fost folosite de 16% dintre femei si 14% dintre barbati, de 1-3 ori in 
cursul anului precedent, mai putin de 1% dintre femei si barbati apeland la acestea de mai 
mult de 3 ori in acest interval de timp. Serviciile de urgenta (ambulanta) au fost folosite cel 
mai putin cu 3% femei si 2% barbati apeland la ele in acest timp de 1-3 ori, iar mai putin de 
1% dintre femei si barbati solicitandu-le de mai mult de 3 ori. 

 
Satisfactia pacientilor fata de serviciile de sanatate 
In randul femeilor si barbatilor care au fost internati cel putin o zi (2011-2012) a fost evaluat 
gradul de satisfactie referitor la prestatia medicului, prestatia asistentilor medicali, curatenia 
din spital, timpul de asteptare informatiile primite privind boala, confidentialitatea actului 
medical si conditiile din spital. Gradul de nemultumire inregistrat cu ocazia sondajului realizat 
in randul locuitorilor orasului Insuratei este destul de ridicat, reflectand o regândire a 
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sistemului sanitar din oras pe principii moderne, aliniate standardelor internaţionale, pentru a 
atinge maximul de eficienţă şi de calitate, dând astfel o importanţă mai mare serviciilor 
ambulatorii şi de medicină primară, în detrimentul spitalizării de lungă durată care va fi 
utilizată doar în cazurile de necesitate absolută.  
La momentul actual se are în vedere o eficientizare a sistemului sanitar românesc printr-o 
analiză mai atentă a costurilor şi a managementului unităţilor sanitare şi prin transferarea 
acestora de la administraţia publică la administraţia judeţeană, astfel că luarea deciziilor să 
fie făcută în cadrul comunităţii care beneficiază de aceste servicii de sănătate. În prezent, 
autorităţile administraţiei publice locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare 
şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 
modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele 
locale.  
In cazul orasului Insuratei, acest lucru s-a realizat prin implementarea proiectului „Reabilitare 
si modernizare dispensar medical si constructie garaj pentru ambulante in orasul Insuratei, 
jud Braila‖, prin care s-a vizat : 
a)dezvoltarea capacitatii de reactie rapida la amenintarile la adresa sanatatii 
b)reducerea impactului asupra sanatatii publice a bolilor transmisibile cu impact major 
c) promovarea sanatatii prin interventii asupra determinantilor starii de sanatate; 
d)cresterea nivelului de educatie pentru sanatate a populatiei in vederea adoptarii 
comportamentelor sanatoase 
e) Dotarea cu aparatură/echipamente medicale 
f) Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zonele izolate, 
defavorizate economic, precum şi în specialităţi deficitare. 
Beneficiarii proiectului de investitie au fost identificati in functie de rolul si modul de implicare, 
direct sau indirect, atat in procesul de administrare a infrastructurii sanitare, cat mai ales in 
ceea ce priveste beneficiile pe care acestia le-au avut in urma implementarii proiectului. 
Beneficiarii directi ai proiectului au fost: 
- 2 medici de familie 
-  4 asistente medicale 
- personalul C.P: 5 asistente medicale  
- personalul substatiei 
- personalul auxiliar 
Acesti beneficiari ai proiectului au participat  la impementarea proiectului, la controlul si 
calitatea actului medical, administrarea si gestionarea corecta a rezultatelor proiectului. 
 Beneficiarii indirecti ai proiectului au fost reprezentati de: 
- locuitorii orasului, cei 6528 de locuitori, care pe de o parte au participat prin alocarea 
fondurilor din veniturile sale necesare finantarii proportionale si complementare a lucrarilor de 
reabilitare si modernizare, cat mai ales  au beneficiat de conditii bune de sanatate si de  o 
crestere a actului medical; 
- cele 10 comunitati care au beneficiat de serviciile medicale de urgenta prin intermediul 
statiei de salvare ;  
- localitatile invecinate care au putut implementa acest model de buna practica in asigurarea 
unor servicii de asistenta medicala la standarde europene  cu implicatii asupra gradului de 
sanatate;  
-  persoanele cu dizabilitati care au beneficiat de facilitatile oferite (grupuri sanitare special 
amenajate si rampele de acces in cladire), asigurandu-se astfel tuturor acces egal la 
serviciile medicale. 

Proiectul a fost este o componenta a unui program de reabilitare si modernizare a 
sistemului sanitar din orasul Insuratei, program demarat de catre Primaria orasului Însuratei 
din 2008, in cadrul Programului „Dezvoltarea prin proiecte a judetului Braila‖. Pe baza 
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strategiei de dezvoltare locala si, in conformitate cu strategia PND 2007-2013 si cu Strategia 
de Dezvoltare Judeteana, Consiliul Local Insuratei, identificand necesitatile sistemului sanitar 
local (si anume reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea serviciilor medicale) a 
realizat lucrari de inlocuire a tamplariei din lemn cu una din PVC (ferestre) si aluminiu (usi) cu 
geam termopan, reabilitarea termica a cladirilor reprezentand o consecinta a politicii 
energetice europene. 
 
Principalele directii de actiune in domeniul sanatatii publice in orasul Insuratei 
Strategia europeană în domeniul sănătăţii plasează problemele sanitare în centrul 
ansamblului politicilor comunitare, pentru a-i proteja mai mult pe cetăţenii europeni şi pentru 
a le îmbunătăţi starea de sănătate. Se impune, în mod deosebit, combaterea unor probleme 
tot mai acute şi a unor riscuri majore la adresa sănătăţii, cum ar fi pandemiile şi 
bioterorismul. 

« În conformitate cu acțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia privind 

programul și cu angajamentul cuprins în Strategia UE în domeniul sănătății (2) în favoarea 
unei acțiuni intersectoriale pentru îmbunătățirea sănătății, vor fi privilegiate proiectele care 
aduc o puternică valoare adăugată la nivel european în următoarele domenii: 
 

 Contribuția la: 
— îmbunătățirea sănătății cetățenilor europeni, măsurată, dacă este posibil, prin indicatori 

corespunzători, inclusiv indicatorul privind anii de viață sănătoasă; 
— reducerea inegalităților în materie de sănătate în interiorul statelor membre și regiunilor 
UE și între acestea; 
— consolidarea capacității pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor politici eficiente 
privind sănătatea publică, în special în domeniile în care această necesitate este extrem de 
acută. 

— Implicarea noilor actori (netradiționali) în favoarea sănătății în acțiuni durabile de 

cooperare conforme cu etica, atât la nivel regional sau local, cât și între țările participante. 
Aceștia pot proveni din sectorul public, din sectorul privat și din rândul părților interesate din 
societatea civilă în sens mai larg, ale căror obiective primare nu se limitează la sănătatea 

publică (de exemplu, din rândul tinerilor, al grupurilor etnice și al altor sfere de interes public, 
cum ar fi mediul înconjurător și sportul)»  
În acest mod, strategia stabileşte obiective şi priorităţi care oferă un răspuns principalelor 
provocări din domeniul sănătăţii. Consolidează, de asemenea, cooperarea comunitară în 
acele domenii în care statele membre nu pot acţiona singure şi contribuie la difuzarea 
cunoştinţelor şi informaţiilor. Nu în ultimul rând, sprijină cercetarea, îndeosebi cu ajutorul 
noilor tehnologii, pentru a îmbunătăţi prevenirea bolilor şi siguranţa pacienţilor. 
Conform Planului Strategic al Ministerului Sănătăţii Publice 2008-2010, în prezent se au în 
vedere delimitarea competentelor administraţiei publice centrale şi locale prin transferul de 
competente, atribuţii şi responsabilităţi de la autorităţile de sănătate publică la administraţia 
publică locală; creşterea rolului administraţiei publice judeţene şi locale în dezvoltarea şi 
implementarea de programe de sănătate publică care să răspundă nevoilor specifice 
comunităţii şi descentralizarea managementului asistenţei medicale spitaliceşti şi întărirea 
responsabilităţii administraţiei publice locale faţă de cetăţean. 
 
In perioada 2014 – 2020, la nivelul orasului Insuratei se are in vedere implementarea la nivel 
local a urmatoarelor tinte vizand sistemul de sanatate, asa cum au fost ele prevazute si in 
Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030: 

 
(a) Cresterea accesibilitatii la serviciile medicale: 
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(i) Implementarea de programe nationale de sanatate care sa raspunda problemelor de 
sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor vulnerabile prin: 
• Dezvoltarea capacitatii de reactie rapida la amenintarile la adresa sanatatii prin 
eficientizarea structurii existente de supraveghere si raspuns în privinta bolilor transmisibile, 
cu o capacitate de notificare si verificare imediata, 24 ore pe zi, în tot cursul anului; 
• Reducerea impactului asupra sanatatii publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV, 
tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala, infectii nosocomiale) precum si a bolilor cronice; 
focalizarea actiunilor preventive si de asigurare de servicii de baza catre populatiile aflate în 
situatie de risc crescut; stabilirea unor pachetele minime de îngrijiri medicale asigurate pentru 
grupurile vulnerabile; introducerea unor sisteme de raportare standardizata si de evaluare 
periodica pe baza unor indicatori specifici; 
• Promovarea unor interventii asupra determinantilor starii de sanatate prin ierarhizarea 
factorilor de risc pe diferite grupuri de populatie; instituirea unor programe de educatie pentru 
sanatate si de informare asupra riscurilor, inclusiv în privinta sedentarismului, nutritiei, 
consumului de tutun, alcool si droguri psihotrope, nivelului de sanitatie si igiena în locuinte, 
sigurantei alimentare; evaluarea eficacitatii campaniilor de constientizare si ajustarea lor în 
vederea cresterii impactului pe termen lung; 
• Deplasarea accentului catre serviciile preventive de sanatate; 

 
(ii) Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale si dotarea 
acestora cu aparatura, echipamente si mijloace de transport specifice. 

 
(iii) Dezvoltarea resurselor umane prin identificarea unor facilitati pentru atragerea 
personalului medical. 

 
(b) Cresterea calitatii serviciilor medicale: 
• Asigurarea continuitatii actului medical prin cresterea ponderii îngrijirilor la domiciliu, 
asistentei medicale primare si serviciilor de specialitate acordate în ambulator. 
 
(c) Descentralizarea sistemului sanitar prin transferul de competente, atributii si 
responsabilitati catre administratia publica locala; preluarea de catre autoritatile locale a 
activitatilor de promovare si educatie pentru sanatate, a competentelor legate de recrutarea, 
formarea si evaluarea activitatii mediatorilor sanitari si asistentilor comunitari precum si a 
celor legate de asistenta medicala, inclusiv de medicina dentara, în unitatile de învatamânt;  
În Insuratei, există facilităţi suficiente care să sprijine furnizarea de servicii medicale, dar 
serviciile medicale curente nu îndeplinesc standardele UE şi acest fapt nu se datorează 
personalului medical, deoarece acesta face tot ce e posibil pentru a oferi cele mai bune 
condiţii cu echipamentul disponibil. Echipamentele şi facilităţile detinute necesită îmbunătăţiri 
şi dotări pentru a furniza cele mai bune servicii cetăţenilor oraşului. În această direcţie sunt 
necesare elaborarea şi implementarea unei serii de proiecte care sa suplineasca cu succes 
infrastructura déjà existenta. 
În plus, aceasta trebuie realizată astfel încât să vină în ajutorul persoanelor în vârstă şi a 
celor cu dizabilităţi. Nevoile din domeniul sănătăţii pentru aceste persoane sunt mari şi pot fi 
acoperite prin „vizite ale doctorilor la domiciliu‖, pentru a oferi cele mai bune condiţii 
medicale. Dezvoltarea acestor servicii va contribui la întărirea capacităţii de asistenţă socială 
comunitară pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor, în special grupurilor vulnerabile cu 
dificultăţi socio-economice. Prin susţinerea dezvoltării serviciilor de îngrijire la domiciliu, se 
vine în sprijinul preconizat de reforma sistemului sanitar în vederea reducerii numărului de 
zile de spitalizare şi implicit a costurilor internărilor nejustificate, dar şi prin prevenirea 
institutionalizării. Acest lucru se poate realiza prin alocarea unor spaţii pentru amenajarea de 
Unităti Medico-Sociale şi dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, alocarea de fonduri 
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pentru amenajarea, precum şi asigurarea serviciilor la domiciliu, în regim permanent, pentru 
persoanele adulte cu dizabilităti neuro-motorii grave. Persoanele cu dizabilităţi au nevoie de 
îngrijiri speciale, iar cele care nu dispun de articole speciale (proteze) au nevoie de ajutor 
financiar de la organizaţii non-guvernamentale. Autoritatile publice preiau, prin prezenta 
strategie, sarcina de a face lobby pentru aceste persoane şi de a încerca să le 
îmbunătăţeasca standardele de viaţă. 
Instalarea de sisteme integrate IT, recomandate în această strategie cadru, este benefică 
pentru o funcţionare mai bună a instituţiilor medicale. Inter-corelarea instituţiilor publice locale 
poate aduce îmbunătăţiri în rândul acestora şi oferă mai mult timp funcţionarilor publici în 
creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate. 

 
Educatia sanitara 

Obiectivele care vizeaza educatia sanitara sunt destinate prevenirii bolilor majore și reducerii 

inegalităților în materie de sănătate pe teritoriul orasului Insuratei prin abordarea principalilor 
factori determinanți ai sănătății, cum ar fi nutriția și activitatea fizică, alcoolul, tutunul și 
toxicomania, precum și a factorilor determinanți ai sănătății sociale și sănătății mediului. 
Deşi moştenirea genetică are un rol important în predispoziţia pentru anumite probleme de 
sănătate, factorii sociali sunt esenţiali în păstrarea sănătăţii şi îngrijirea sănătăţii. Poziţia 
socială reprezintă un factor complex care contribuie la starea de sănătate prin componentele 
sale: vârstă, gen, statut socioeconomic (nivel educaţional, ocupaţie, venit). Componentele 
poziţiei sociale constituie factori importanţi în determinarea stării de sănătate, prin condiţiile 
de viaţă şi de muncă pentru care pot opta oamenii, fie prin oportunitatea alegerii unui stil de 
viaţă sănătos şi a unor servicii medicale de calitate. 
Există o relaţie strânsă între capitalul educaţional şi cel biologic: „(…) studiile relevând că 
indivizii cei mai educaţi optează pentru servicii medicale de calitate sporită, selectând 
alternativele cele mai adecvate pentru menţinerea sănătăţii în parametrii optimi‖.  
Nivelul educaţional influenţează strategiile de viaţă dezvoltate de oameni pentru a avea o 
viaţă bună, implicit pentru menţinerea unei stări bune de sănătate, printr-un nivel mai ridicat 
de informare şi cunoştinţe cu privire la sănătate şi alegerea unui stilul de viaţă în concordanţă 
cu aspectele menţionate anterior. Bogdan Voicu (2005) evidenţiază interrelaţionarea dintre 
bunăstarea materială şi starea de sănătate, subliniind rolul sănătăţii ca resursă importantă 
pentru dezvoltarea individuală, permiţând participarea pe piaţa forţei de muncă şi asigurarea 
veniturilor necesare pentru satisfacerea necesităţilor. Avem de a face cu o relaţie circulară 
între ocupare şi stare de sănătate. „O stare precară de sănătate are impact în ceea ce 
priveşte posibilităţile de angajare, dar în acelaşi timp şi neocuparea/ şomajul contribuie la o 
stare de sănătate precară, existând mai multe circuite: social, emoţional, comportamental şi 
material. În special, lipsa veniturilor are cel mai puternic efect‖ 
Nivelul de informare al unei persoane cu privire la drepturile de îngrijire a sănătăţii sau 
asupra diferitelor boli poate contribui la prevenirea şi menţinerea unei stări bune de sănătate. 
Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul orasului Insuratei se simte nevoia de informare cu 
privire la comportamentul sanogen la nivelul comunitatii, si implicit la necesitatea unei 
implicari mai mari a medicului de familie in viata comunitatii. Impreuna cu medicul de familie 
si preotul satului, se au in vedere actiuni cu caracter informational care au ca principal scop 
constientizarea avantajelor unei vieti sanatoase, din care sa fie eliminate dependentele 
(alcool, fumat, alimentatie grasa), obezitatea, sedentarismul, planificare familiala etc, precum 
si cunoasterea drepturilor si obligatiilor medicale ale fiecarei persoane asigurate. 
Educatia sanitara a populatiei se poate realiza prin alocarea de fonduri pentru tipărirea unor 
materiale informative şi a derulării unor campanii de informare împortiva fumatului, a 
consumului de droguri, alcool, pentru o alimentaţie sănătoasă şi împotriva sedntarismului; 
materiale care să fie ulterior distribuite populaţiei. O altă componentă a campaniei de 
informare ar viza calitatea apei potabile, mai precis la responsabilitatea gestionării reţelei 
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interioare, care le revine în exclusivitate proprietarilor de imobile, pentru a nu se mai 
transfera această responsabilitate în sarcina organelor sanitare, respectiv a producătorului şi 
a distribuitorului. O a treia componentă a programelor de informare va fi constuiita din 
instalarea unor plăcuţe de avertizarea cu « Scăldatul Interzis » precum şi comunicarea 
riscurilor asociate utilizării apelor considerate recreaţionale. Acest proiect de informare îşi 
propune prevenirea riscurilor asociate calităţii apei de îmbăiere în „zonele tradiţionale de 
îmbăiere „ (ex: malul răului Calmatui), unde calitatea apei nu poate fi adusă la parametrii 
prevăzuţi de legislaţia sanitară. 

 
Protectia sociala 
 
Aspecte generale 
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 
unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. Serviciile 
sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de 
persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în 
vigoare. 
Rolul administratiei locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin dezvoltarea sau 
înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţă socială, servicii pilot sau prin 
concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi în 
condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, 
persoane fizice) sau finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza standardelor obligatorii de 
calitate, cu proceduri şi planuri de intervenţie şi asistenţă, cu monitorizarea, evaluarea 
costurilor şi eficienţei serviciilor sociale acordate, în conformitate cu actele normative în 
vigoare. 
 
Evolutia clasei de mijloc  
Evolutia clasei de mijloc  din orasul Insuratei la fel ca in majoritatea oraselor mici si mijlocii 
din Romania este în curs de consolidare, corespunzator stadiului si tipului de dezvoltare al 
societaţii românesti. În general, datorita proceselor de transformare care sunt în curs de 
desfasurare si datorita faptului ca, în societatea româneasca, capitalismul este în faza de 
început, compoziţia clasei de mijloc nu este pe deplin decisa. Pornind însa de la premisele 
teoretice, de la structura clasei de mijloc din alte ţari si de la starea socio-economica a 
societaţii românesti, se  apreciaza ca fac parte din clasa de mijloc în curs de consolidare 
urmatoarele segmente de populaţie: a) persoanele cu ocupaţii ce presupun studii superioare; 
b) funcţionari si tehnicieni cu studii medii; c) întreprinzatori si patroni de firme mici si mijlocii; 
d) salariaţi din domeniu apararii, ordinii publice si securitaţii naţionale; e) unii dintre 
proprietarii agricoli si arendasii. Aceste segmente se regasesc în viaţa reala, în diferite 
profesii, domenii de activitate, ca atare, sau în forme combinate, diferenţiat în mediul urban si 
în mediul rural. De altfel, distribuţia în teritoriu a clasei de mijloc este inegala, în funcţie de 
dezvoltarea si specificul diferitelor zone si regiuni. In general, din clasa de mijloc rurala fac 
parte: a) salariaţi cu studii superioare si studii medii; b) comercianţi si meseriasi; c) unii 
proprietari agricoli; d) întreprinzatori non-agricoli. Aceste segmente ale clasei de mijloc rurale 
se regasesc în diferite localitaţi si zone rurale, fie în formele si caracteristicile enunţate, fie 
(de multe ori) mai puţin delimitate, datorita relaţiei cu proprietatea agricola si cu producţia   
agricola. 
Inceputul formarii clasei de mijloc  (ca si restructurarea de clasa, în general) a fost 
determinata de unele schimbari care au avut loc în societate: 
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– formarea, extinderea si consolidarea proprietatii private: daca în perioada comunista erau 
esenţiale socializarea proprietaţii si rolul important al capitalului politic, capitalul economic 
fiind marginalizat, în postcomunism are loc dezinstituţionalizarea capitalului politic si 
reevaluarea capitalului economic; proprietatea privata determina formarea unor noi clase sau 
a unor segmente de clasa, precum si schimbarea caracteristicilor vechilor clase (clasa 
muncitoare si ţaranimea); 

– schimbãri în statutul profesional; 
– modificãrile structurii populatiei ocupate; 
– formarea unor noi inegalitati economice; 
Principalele avantaje oferite de evolutia clasei de mijloc, pentru care au fost luate in 

considerare si in elaborarea acestei investitii sunt: 
•este cel mai insemnat grup platitor de taxe, deci sursa esentiala de venituri sociale 

destinate redistributiei la nivel national.  
•reprezinta o sursa importanta de resurse financiare destinate investirii, alimentand 

cresterea durabila a societatii. Punerea in pericol a profitului potential al clasei de mijloc este 
ultimul efect dorit de cei care decid politicile economice.  

•in randurile acestei clase se regasesc majoritatea celor care se preocupa de 
dezvoltarea fortei de munca a intregii natiuni (educatori in sensul cel mai bogat al cuvantului, 
personal medical calificat, oameni de stiinta, oameni de cultura si de mass-media). Vocea lor 
este decisiva nu doar pentru ca stiu sa se exprime, ci pentru ca stiu si cum, si au si 
posibilitati sa influenteze opinia publica. 

 
Stiluri de viata ale clasei de mijloc in orasul Insuratei 
Schimbarile socio-economice de dupa 1989 a dus la o migratie a absolventilor de invatamant 
superior care pana la acea data erau obligati sa-si desfasoare stagiul de pregatire in mediul 
rural sau chiar sa profeseze in aceste comunitati. Faptul ca in acel an oras Insuratei a primit 
statutul de oras a facilitat plecarea multor reprezentanti ai clasei de mijloc catre municipiul 
care oferea mai multe oportunitaţi ocupaţional-profesionale, de venit si condiţii de viaţa la 
standarde moderne. Pentru cei care au ramas în Insuratei, principala sursa de venit este 
salariul, dar unii dintre ei (care sunt originari din localitate sau intenţioneaza sa se 
stabileasca definitiv aici) au si mici proprietaţi agricole. In consecinta, numarul profesorilor si 
al medicilor a scazut in ultimii ani, acestia fiind descurajati de incapacitatea veniturilor 
salariale de a le acoperi cheltuielile de transport si subzistenta. 
Al doilea segment al persoanelor cu studii superioare din Insuratei, al carui numar a scazut 
dupa 1989, a fost acela al specialistilor din agricultura, dar si industrie (ingineri agronomi, 
medici veterinari, ingineri mecanici s.a.); privatizarea agriculturii a fost principala cauza a 
scaderii numarului acestora; o parte dintre ei s-a retras în mediul rural, devenind proprietari 
de terenuri agricole, pe care le exploateaza, în general, dupa metode moderne, fiind un 
exemplu în localitaţile respective; ei au beneficiat, comparativ cu ţaranii, de cunostinţe, de 
relaţii si de resurse financiare. 
Al treilea segment al salariaţilor din orasul Insuratei era al celor cu studii medii (funcţionari şi 
tehnicieni), care au cunoscut, de asemenea, o importantă reducere numerică, ca urmare a 
privatizării agriculturii şi a reducerii numărului locurilor de muncă din industria locala, 
administraţie, învăţământ şi sănătate. 
În concluzie, după 1989, numărul salariaţilor din oras a scazut. Pentru viitor, acest segment 
al populaţiei din aceasta localitate, care face parte din clasa de mijloc, poate să mai crească 
numai în condiţiile dezvoltării localitatii, în general, a infrastructurii şi a serviciilor. 
Comercianţii şi meseriaşii din Insuratei sunt un alt segment al clasei de mijloc specifice 
oraselor mici si mijlocii care s-a dezvoltat in localitate considerabil, după 1989. Cronologic, 
aceştia reprezintă primul segment privat non-agricol al clasei de mijloc de aici, în 
postcomunism; dar ceea ce este foarte important, ei sunt şi proprietari de terenuri agricole, 
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moştenite de la familie; modul în care exploatează terenurile agricole diferă, în funcţie de 
mărimea suprafeţelor deţinute, de situarea acestora (extravilan şi/sau intravilan), de numărul 
membrilor familiilor şi de consistenţa activităţii nonagricole (ca meseriaş sau comerciant); de 
obicei, exploatarea terenurilor extravilan se face în cadrul unor asociaţii sau sunt date în 
arendă, în timp ce terenul intravilan este lucrat de unii membrii ai familiei cu ajutorul unor 
persoane angajate cu ziua. 
De asemenea pot exista, ca segment al clasei de mijloc rurale, întreprinzători non-agricoli, 
proprietari de întreprinderi mici şi mijlocii, unele dintre ele putând să valorifice diverse resurse 
locale agricole şi nonagricole. Unii dintre aceşti întreprinzători au intenţia să achiziţioneze şi 
terenuri agricole, sau chiar au început achiziţionarea.  
Structura de clasă este rezultatul unui proces continuu, care, în anumite momente şi situaţii, 
vizualizează transformările; când procesul este mai dinamic într-un context de transformări 
rapide şi profunde, vizualizarea efectelor are loc la intervale mai scurte de timp.  
Deci, pentru localitatea Insuratei, clasa de mijloc are o mare importanta in evaluarea 
indicatorilor economici si sociali totusi o analiza a acestora nu se poate face doar prin prisma 
dimensiunii economice; la criteriile economice de diferenţiere a clasei sociale se adaugă 
ocupaţia, educaţia, valorile, mentalităţile şi stilurile de viaţă. Fiecărei clase sociale îi 
corespund comportamente de clasă (constituite în timp), care au la bază învăţarea rolurilor 
de clasă, dobândirea atitudinilor proprii rolului de clasă. Procesul de restructurare de clasă 
(ceea ce s-a întâmplat în România, după 1989) este însoţit şi de procesul de învăţare a 
noilor roluri de clasă, de dobândire a noilor atitudini şi componente specifice fiecărei clase 
transformate sau nou apărute. Prin restructurarea de clasă se produce o schimbare a 
poziţiilor sociale a indivizilor, segmentelor, categoriilor. Caracteristicile unei poziţii sociale, 
unei clase sociale se transmit în stiluri de viaţă. 

Segmentul de jos al clasei de mijloc cuprinde: 
Familii tinere, de până la 35 de ani; 
– au în proprietate maximum 4–5 ha de teren agricol (deşi majoritatea au circa 2 ha); 
– iau în arendă suprafeţe mici (până la 1 ha) aflate în intravilan de la persoane care nu îşi pot 
lucra singure pământul (bătrâni sau salariaţi din localitate); 
– comercializează o parte din produsele agricole; 
– au depăşit faza construirii casei, acum fiind preocupaţi mai mult de înzestrarea acesteia; 
– există interes pentru ca unul dintre soţi să se angajeze cu salariu la una din societatile 
comerciale prezente in localitate sau chiar in municipiu, existand disponibilitatea de a face 
naveta; 
– sunt preocupaţi de educaţia copiilor lor, cărora se străduiesc să le asigure condiţii bune de 
viaţă;  
– muncesc foarte mult, sunt în căutare permanentă de modalităţi de a câştiga bani pentru a 
trăi mai bine, modern, la standarde apropriate de cele din municipiu; 
– deşi doresc să progreseze, sunt satisfăcuţi de viaţa lor, îşi trăiesc cu bucurie viaţa. 

 
Proprietarii de magazine, chioşcuri, cofetării, patiserii, baruri, mici restaurante: 
– sunt mulţumiţi de afacerea lor, dar nu sunt preocupaţi de extinderea ei (de altfel, mărimea 
localităţii ar face dificilă extinderea); 
– au trecut de stadiul reamenajării caselor după standarde moderne; există o anumită 
îndestulare, în ceea ce priveşte înzestrarea locuinţei; 
– copiii lor sunt, de obicei, elevi de liceu sau chiar absolvenţi de liceu şi nu sunt dispuşi să 
rămână în localitate; în mod sigur, unii dintre ei vor rămâne să preia afacerea familiei, chiar 
dacă acum nu se gândesc la aşa ceva; 
– întreaga familiei are un consum ostentativ, care pare să fie scopul, finalizarea muncii lor şi 
sursa de satisfacţie. 
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Proprietarii de ateliere şi mici întreprinderi: 
– este necesară precizarea că „proprietarii de ateliere‖ nu sunt meşteşugarii, ci proprietari ai 
unor ateliere care produc produse destinate comercializării (ca şi micile întreprinderi); 
– există şi proprietari de ateliere şi mici întreprinderi, care nu sunt originari din localitate şi nu 
locuiesc cu întreaga familie, care se află in municipiu; 
– cei ce sunt originari din localitate au în proprietate şi terenuri agricole, pe care le dau în 
arendă sau în asociaţie; 
– singura lor preocupare şi idealul lor este extinderea afacerii; au şi obstacole în activitatea 
lor, riscuri, dar şi speranţă; 
– unii au copii deja studenţi, alţii doresc studii superioare pentru copiii lor, chiar dacă îşi pun 
problema preluării afacerii, în viitor, de către aceştia; alteori însă, copii care au absolvit 
facultatea lucrează în oraşe, sunt puternic ajutaţi material de părinţi, inclusiv în deschiderea 
unei afaceri de către aceştia în oraşul unde locuiesc; 
– din discuţiile cu ei ies la iveală nu atât satisfacţiile, cât idealurile (extinderea afacerii). 
 
În localitatea Insuratei se conturează o clasă de mijloc, delimitarea sa fiind generată de 
nivelul veniturilor, de mentalităţi cu deschidere către nou, către modernitate, către activitate 
eficientă, precum şi de stiluri de viaţă dinamice. 
Clasa de mijloc este, în general, o clasă eterogenă, în curs de consolidare (eterogenitatea 
este mai mare cu cât localitatea este mai mare şi mai dezvoltată). 
Din perspectiva relaţiei cu proprietatea agricolă există atât distanţarea de proprietatea 
agricolă (prin preocupări) – cu excepţia segmentului de proprietari agricoli membri ai clasei 
de mijloc – cât şi menţinerea în proprietate a unor terenuri agricole (de obicei moştenite), 
păstrate ca sursă suplimentară de venituri, dat fiind faptul că cele mai multe segmente ale 
clasei de mijloc rurale nu sunt suficient de puternice şi stabile economic. 

 
Situatia persoanelor varstnice in Insuratei 
Ţările Europene se confruntă cu o îmbătrânire demografică importantă, ponderea 
persoanelor peste 65 de ani fiind cea mai pronunţată pe plan mondial. Drept consecinţă 
asistăm la o creştere semnificativă a numărului persoanelor vârstnice, care sunt nevoite să 
trăiască independent, fără a beneficia de asistenţa şi îngrijirea necesară pentru o viaţă 
demnă. Situaţia este mai gravă în ţările Europei Centrale şi de Est, printre care şi România 
unde reţelele de asistenţă socială şi de sănătate sunt slab organizate şi se asociază unui 
grad de sărăcie gravă a persoanelor vârstnice, concomitent cu o intensă migraţie a forţei de 
muncă tinere, deci a membrilor familiilor persoanelor care necesită îngrijire şi asistenţă. 
Problema se complică în orasele mici si mijlocii unde infrastructura şi gradul de dezvoltare al 
serviciilor în general, şi al asistenţei sociale şi de sănătate în special, se situează cu mult sub 
cele ale unui sistem european de protecţie socială.  
Principalele cauze care au condus la îmbătrânirea demografică sunt: 

- scăderea natalităţii; 
- migraţia externă a tinerilor; 
- prelungirea speranţei de viaţă în rândul bătrânilor (pe baza noilor cuceriri ale 

medicinei); 
- creşterea mortalităţii în rândul adulţilor (creşterea violenţei şi a fenomenelor de 

omucidere, deteriorarea situaţiei locuinţelor, şomajul, stress-ul, insecuritatea 
economică, insecuritatea psiho-socială, deteriorarea mediului înconjurător, 
deteriorarea condiţiilor sanitare şi de igienă etc); 

- insuficienţa sistemului de asigurări de sănătate pentru vârstnici care sunt 
beneficiarii permanenţi ai acestuia. 

În România, fenomenul de îmbătrânire a început mai târziu în comparaţie cu alte ţări, dar se 
desfăşoară în prezent cu intensitate mare. Din punct de vedere demografic ultimii 14 ani sunt 
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caracterizaţi de multe şi bruşte modificări de tendinţă, determinând un complex proces de 
tranziţie demografică, ce include şi îmbătrânirea demografică.  
Astfel, transformările politice şi sociale intervenite după anul 1989 au influenţat 
comportamentul demografic al populaţiei. Consecinţa a fost scăderea numărului absolut al 
populaţiei totale. Începând din anul 1990 populaţia României a scăzut an de an, într-un ritm 
mediu anual de 0,15%. Elocvent in acest sens este Recensamantul Populatiei si Locuintelor 
din oct 2011, ale carui rezultate oglindesc o scadere dramatica a numarului de locuitori, cu 
efecte vizibile asupra dezvoltarii economice a regiunilor. 
Alarmant este si faptul ca acest Recensamant oglindeste o tendinta ingrijoratoare de 
imbatranire a populatiei, persoanele peste 60 de ani reprezentand 24,67% din populatia 
orasului. Acest lucru reclama o atentie deosebita din partea autoritatilor fata de persoanele 
varstnice, care au nevoie de programme dedicate lor, dar si fata de populatia tanara care 
trebuie sprijinita pentru a se stabili in localitate si a asigura schimbul de generatii. 
Schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor faţă de propria reproducere, 
creşterea mortalităţii şi migraţia externă deosebit de ridicată în perioada 1990-1992, au făcut 
ca populaţia României să se reducă constant. 
În paralel cu creşterea numărului de persoane vârstnice are loc şi o creştere a speranţei de 
viaţă, longevitatea antrenând apariţia de noi situaţii de risc social. Totodată, se constată o 
creştere a numărului de persoane vârstnice care trăiesc singure. Schimbările înregistrate în 
structura familiei, a stilului de viaţă, transferul populaţiei tinere din zonele rurale către zonele 
urbane, sărăcia, au determinat limitarea suportului familial şi reducerea accentuată a 
resurselor persoanelor vârstnice. 
Consecinţele fenomenului de îmbătrânire a populaţiei sunt următoarele: 
1. consecinţe demografice: 
- sunt ameninţate sporul natural şi creşterea demografică; 
- se accentuează tendinţa de depopulare a zonelor rurale (prin migrarea tinerilor către mediul 
urban sau către străinătate): 
- se accentuează tendinţa de îmbătrânire a forţei de muncă; 
- se adâncesc dezechilibrele dintre generaţii, prin scăderea ponderii tinerilor şi adulţilor în 
favoarea vârstnicilor; 
- sporeşte populaţia vârstnică feminină prin creşterea mortalităţii în rândul bărbaţilor; 
2. consecinţe economice: 
- se diminuează veniturile odată cu pensionarea; 
- apare riscul de pierdere a independenţei financiare a persoanei vârstnice; 
- se accentuează creşterea deficitelor la fondul asigurărilor sociale; 
3. consecinţe sociale: 
- apar dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate (se întâmpină mari greutăţi în 
asigurarea pensiilor prin scăderea numărului salariaţilor); 
- creşte riscul de marginalizare a persoanelor vârstnice care şi-au încetat activitatea 
profesională, 
- se accentuează sentimentul de inutilitate al persoanelor vârstnice prin pierderea poziţiei şi 
rolului jucat în propria familie şi comunitate, 
- scade capacitatea de adaptare socială a vârstnicilor; 
- sporeşte numărul de persoane vârstnice cu probleme de adaptare socială. 
4. consecinţe medicale şi medico-sociale: 
- se constată o creştere a nevoilor de îngrijiri complexe, datorită polipatologiei  specifice 
vârstei a treia şi, implicit, a cheltuielilor cu sănătatea; 
- creşte gradul de dependenţă a persoanelor vârstnice; 
- apar multiple stări de invaliditate severă, care determină situaţii de dependenţă ce creează 
probleme deosebite persoanei în cauză, familiei şi comunităţii, necesitând un număr mare de 
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servicii medico-sociale, cât şi creşterea solicitărilor pentru institutionalizare în centre 
speciale; 
- apar probleme în menţinerea şi îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu pentru că se 
impune dezvoltarea unor forme specializate de supraveghere şi îngrijire, având în vedere nu 
numai avantajele unor costuri mai reduse decât într-o instituţie, dar şi impactul familiei indus 
de existenţa unei persoane dependente (de cele mai multe ori, unul din membrii familiei 
renunţă la locul de muncă pentru a asigura îngrijirile necesare vârstnicului dependent; cei 
mai mulţi îngrijitori sunt soţiile/soţii persoanelor vârstnice dependente, iar starea lor proprie 
de sănătate se poate altera, în timp ce, la îngrijitorii de vârste mai tinere, apar frecvent 
simptome de depresie accentuate). 
- se constată o creştere a cheltuielilor cu asistenţa şi asigurările sociale; 
- cresc solicitările de internare în unităţi de îngrijire şi asistenţă socială, iar numărul de locuri 
din acestea devine insuficient; 
Continua creştere a populaţiei vârstnice duce la implicaţii economice şi sociale complexe 
care impun adoptarea unor măsuri adecvate: 

- suportul social trebuie să se bazeze nu numai pe resurse materiale, ci şi prin 
servicii de asistenţă socială; 

- susţinerea creşterii suportului material al familiei în îngrijirea persoanelor vârstnice; 
- adoptarea unor programe de sprijin a vârstnicilor singuri care au venituri sociale 

infime, sunt lipsiţi de suportul familiei din cauza migraţiei generaţiilor tinere în 
străinătate; 

- reducerea dificultăţilor apărute datorită mediului social neadecvat în care serviciile 
de sănătate sau protecţia socială sunt insuficient dezvoltate, uneori aproape 
inexistente; 

- promovarea unei responsabilităţi sporite atât din partea societăţii, cât şi a familiei 
faţă de persoanele vârstnice. În acest sens se consideră benefică implicarea 
societăţii civile pentru furnizarea cât mai multor servicii sociale strict destinate 
vârstnicilor; 

- antrenarea populaţiei vârstnice în realizarea unor prestaţii sociale, care să fie utile 
tuturor, crescându-le sentimentul de utilitate şi solidaritate; 

- expunerea către populaţie a motivelor pentru care se va opta pentru creşterea 
vârstei standard de pensionare, ea fiind considerată şi limita minimă de intrare în 
categoria ―vârstnicilor‖; 

- creşterea calităţii îngrijirii şi a serviciilor asigurate vârstnicilor care solicită sprijin; 
- revizuirea definiţiei ―batrâneţii‖ pentru a se potrivi longevităţii în creştere a 

populaţiei; 
- reducerea încărcăturii sociale create de persoanele vârstnice total dependente de 

ajutor material şi uman în viaţa de toate zilele; 
- îmbunătăţirea sistemului de asigurări sociale, urmând modelul ţărilor europene 

dezvoltate, cu experienţă în domeniu; 
- încadrarea nivelului veniturilor persoanelor vârstnice într-un cuantum decent şi 

îndeosebi cele acordate celor care locuiesc în mediul rural; 
- acordarea de diverse facilităţi pentru pensionari (reduceri la anumite servicii, la 

transport, la excursii, la impozite etc); 
- asigurarea de locuinţe corespunzatoare şi adaptate nevoilor speciale în cazul 

persoanelor vârstnice dependente; 
- accesul direct şi gratuit  la serviciile de îngrijire a sănătăţii şi la cele sociale; 
- asigurarea condiţiilor decente de trai în instituţiile de îngrijire şi asistenţă,cu 

respectarea vieţii private. 
Principalele cauze care determină starea de sănătate a vârstnicilor au fost clasificate după 
cum urmează : 
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1.în 88,00% din cazuri condiţiile dificile de viaţă au fost considerate determinante ; 
2.carenţele în alimentaţie se înscriu în a doua poziţie fiind precizate de 72,00% dintre cei 
intervievaţi ; 
3.singurătatea şi izolarea este al treilea factor luat în calcul de către 68% dintre respondenţi ; 
4.condiţiile dificile de muncă sunt de asemenea considerate decisive de către 60,00% din 
repondenţi ; 
5.în proporţii mai mici au fost precizate: handicap dobândit (24,00%), traume fizice şi psihice 
(20,00%), handicap din naştere şi dependenţa de alcool (fiecare 16,00%), agresivitatea din 
familie (12,00%). 
In urma prelucrarii datelor chestionarelor, concluzionam ca principalele propuneri pe care 
reprezentanţii autorităţii publice de la nivelul orasului Insuratei  le-ar promova pentru 
îmbunătăţirea situaţiei persoanelor vârstnice sunt : 
 

 - % - 

-creşterea interesului autorităţilor pentru 
persoanele vârstnice 

92,6 
 

-extinderea reţelei de îngrijire la domiciliu 90,8 

-intensificarea colaborării între instituţiile publice şi 
ONG-uri 

81,5 

-implicarea preoţilor de la sate în activitatea de 
asistenţă socială 

79,5 

-înfiinţarea de farmacii şi puncte farmaceutice în 
toate localităţile componente ale orasului 

77,8 

-reducerea lipsei de informare 73,7 

-extinderea asistenţei medicale gratuite 59,3 

-sporirea numărului de ajutoare financiare acordate 
vârstnicilor 

42,8 

-creşterea ajutorului pentru înmormântare 44,4 

-mărirea fondurilor pentru ajutoare sociale şi de 
urgenţă 

45,5 

-înfiinţarea de magazine tip ECONOMAT 40,7 

-extinderea reţelei de transport în comun 34,8 

 
Principalele domenii de interventie in domeniul protectiei sociale, propuse in prezenta 
Strategie sunt: 
(i) Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea activa a tuturor actorilor relevanti (institutii 
publice, asociatii patronale sau profesionale, sindicate etc.) si încurajarea cu precadere a 
actiunii sociale a organizatiilor neguvernamentale si altor formatiuni ale societatii civile 
(cooperative sociale, asociatii de ajutor reciproc, fundatii si asociatii de caritate si voluntariat). 
În acest fel, va fi sprijinita dezvoltarea unor comunitati locale puternice, furnizarea unor 
servicii utile pentru populatie, cetatenia activa, precum si aparitia unor noi actori în economie, 
rezultând în cresterea oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile si realizarea 
coeziunii si solidaritatii sociale. 
(ii) Îmbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin masuri 
suplimentare celor prevazute pentru ansamblul populatiei, favorizând o abordare focalizata si 
personalizata, inclusiv actiuni de sensibilizare si constientizare publica privind problematica 
populatiei de etnie roma. 
(iii) Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii prin facilitarea accesului femeilor în zone 
economice rezervate traditional barbatilor, la pozitii de conducere sau în politica, combaterea 
stereotipurilor de gen, traficului de fiinte umane, violentei domestice, discriminarii sau hartuirii 
sexuale la locul de munca, crearea unei piete a muncii incluzive, furnizarea de programe 
speciale pentru femei (munca la domiciliu, timpul flexibil de munca etc.), inclusiv recalificarea 
pentru alte ocupatii a persoanelor angajate în industrii care prezinta risc de delocalizare 
(textile, confectii). 
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În perioada imediat urmatoare, la nivelul orasului Insuratei, sunt prevazute urmatoarele 
actiuni: 

- Reanalizarea cuantumului prestatiilor sociale si a sistemului de alocatii familiale având 
ca scop, printre altele, reconcilierea vietii de familie cu cea profesionala; 

- Promovarea de programe speciale pentru cresterea calitatii vietii persoanelor în 
vârsta, cu implicarea mai accentuata a primariei si organizatiilor civice în acordarea 
serviciilor socio-medicale si de îngrijire ambulatorii si la domiciliu; dezvoltarea si 
modernizarea serviciilor de rezidenta; 

- Initierea si dezvoltarea unor servicii alternative pentru îngrijirea copiilor (crese, centre 
de zi, gradinite) si a unor programe speciale pentru copiii cu dizabilitati, realizarea 
unor campanii de constientizare privind drepturile copiilor; 

- Modernizarea si dotarea infrastructurii serviciilor socio-medicale, cu precadere a celor 
de urgenta (centre sociale, servicii rezidentiale, centre multifunctionale); 

- Sustinerea sectorului neguvernamental în vederea dezvoltarii de servicii sociale prin 
reglementarea unui cadru unic de finantare si stabilirea procedurilor de sprijinire a 
asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati de asistenta sociala; 

- Consolidarea capacitatii institutionale si administrative a autoritatilor centrale si locale 
si a interactiunii acestora cu fundatiile caritabile si asociatiile de asistenta pe baza de 
voluntariat. 

- Colectarea, centralizarea şi analizarea datelor privind fenomenul de prevenire şi 
combatere a marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi de implementare a 
măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, sau a oricăror persoane 
aflate în nevoie. 

- Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetăţenilor pentru creşterea gradului de 
acceptare la nivelul comunităţii a persoanelor aflate la risc de marginalizare socială 
(grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi, persoane infectate HIV etc). 

- Completarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie socială la nivel local, prin 
implementarea sistemului naţional de asistenţă socială şi trecerea decisivă de la 
protecţia socială de tip pasiv la activizarea capacităţilor individuale şi colective 

 
Problematica rromilor in localitatea Insuratei 
Studiul efectuat în satele componente din cadrul localitatii Insuratei demonstrează faptul că 
populaţia, în general, se confruntă cu probleme economice deosebite, cum ar fi lipsa 
cvasigenerală a locurilor de muncă. Pe acest fond de lipsuri şi greutăţi generale, etnia romă 
se află, în cea mai mare parte, într-o stare avansată de sărăcie.  
Accesul restrâns la sănătate, calitatea redusă a serviciilor din învăţământ, lipsa infrastructurii, 
izolarea, sunt principalele probleme cu care se confruntă o mare parte a comunităţilor rurale 
rome şi nerome.  
În cadrul localitatii, problematica romilor are accente specifice, caracteristice, diferite în mare 
parte de problemele populaţiei non-rome. Comunităţile compacte, cu un număr mai mare de 
romi (grupuri de gospodarii) se detaşează net prin lipsa acută a infrastructurii (a căilor de 
acces, a apei potabile), calitatea scăzută a locuirii, suprapopularea, lipsa locurilor de muncă.  
Din perspectiva identităţii culturale, putem spune ca la nivelul localitatii se dinsting intr-o 
pondere mare comunităţi de romi compacte, omogene care de regulă, vorbesc limba 
română. Vorbitorii de limba romani reprezintă aproximativ 30% şi 50% din total (exceptând 
situaţia romilor tradiţionali: căldărari sau spoitori, care ajung cateodata in localitate, unde 
procentul este maxim).  
Din perspectiva locuirii, în majoritatea familiilor de rromi din Insuratei există probleme legate 
de lipsa actelor de proprietate (pentru locuinţe sau teren), de lipsa terenului pentru construcţii 
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(în special pentru familiile tinere), de starea proastă a locuinţelor. Multe dintre locuinţele 
vizitate sunt improvizate, nu au băi sau toalete, sunt supraaglomerate.  
Din perspectiva condiţiilor de hrană, majoritatea populaţiei rome intervievate declară că nu 
are posibilitatea să mănânce corespunzător, un procent foarte ridicat rabdă uneori de foame. 
Hrana este nediversificată şi necorespunzătoare. La acestea se adaugă unele practici 
nesănătoase de consum, cum ar fi tutunul, cafeaua, alcoolul.  
Cea mai mare parte (între 60% şi 90% din totalul veniturilor minime garantate), acordate în 
cadrul localitatii sunt orientate spre populaţia de etnie romă.  
Un rol economic important în gospodăriile din comunităţile de rromi îl deţin copiii care 
participă la sporirea surselor de venit atât prin alocaţia pe care o obţin cât şi prin munca pe 
care o prestează pentru familiile lor. Astfel, pe lângă o serie de activităţi casnice realizate în 
cadrul gospodăriei – îngrijirea fraţilor mai mici, curăţenie, tăierea lemnelor, aprovizionarea cu 
apă, copiii merg la muncile campului impreuna cu parintii sau presteaza servicii contra cost in 
sate pentru a asigura un venit decent in familie. Aceste lucruri genereaza aspecte negative, 
ingrijoratoare, in ceea ce priveste accesul acestor copii la educatie, intrucat familiile lor 
considera scoala ca pe o risipa de bani, timp, energie si isi indeamna copiii sa munceasca in 
loc sa studieze, condamnandu-si propriii copii la o viata de privatiuni, la incapacitatea de a 
intra pe piata muncii si de a trai o viata mai buna. Inerent, acesti copii sunt condamnati si la 
infractionalitate intrucat obtinerea unor foloase materiale prin metode ilegale pare o metoda 
sigura de a-si asigura minimul de confort financiar. 
Concluzia care se desprinde referitor la condiţiile de viaţă ale familiilor rrome din Insuratei la 
fel ca si in celelalte zone ale tarii, implicit ale copiilor este ca acestea nu s-au schimbat 
esenţial în cei 8-9 ani de la cercetarea precedentă şi 5 ani de la adoptarea Strategiei 
Guvernului pentru îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor. 
Deşi există şi cazuri în care o locuinţă este ocupată de o singură familie nucleară (un cuplu şi 
copii minori), lipsurile materiale (ale posibilităţilor de construire şi întreţinere a unei case, 
lipsa terenurilor), dar şi obiceiul căsătoriilor la vârste tinere au condus la generalizarea 
situaţiilor în care mai multe familii, adesea aparţinând mai multor generaţii, locuiesc în 
aceeaşi locuinţă, chiar în aceeaşi cameră. Astfel, supra-aglomerarea locuinţelor constituie 
una dintre principalele probleme ale locuirii în aceste comunităţi.  
Accesibilitatea surselor de apă potabilă în comunităţile de rromi este deficitară şi constituie 
unul din principalii factori ce favorizează apariţia cazurilor de îmbolnăviri la nivelul acestei 
populaţii, atât în cazul comunităţilor rurale. Pentru cele mai multe gospodării sursa de apă 
este situată în afara gospodariei, doar o mică parte dintre acestea având acces la apă 
potabilă în propria gospodarie. Există situaţii în care pentru a ajunge la o sursă de apă 
potabilă familiile de rromi sunt nevoite să parcurgă distanţe relativ mari. Nu în ultimul rând, se 
pune problema calităţii apei utilizate pentru consumul curent. Locurile ce servesc deopotrivă 
procurării apei şi spălării constituie surse de îmbolnăvire pentru cei care le utilizează.  
Modul de încălzire al locuinţelor constituie un alt aspect problematic în comunităţile de rromi. 
Gospodariile sunt incalzite cu sobe, iar membrii gospodăriilor de romi sunt nevoiţi să-şi 
procure zilnic, practic de pe o zi pe alta, sursa necesară încălzirii locuinţei. În lipsa resurselor 
financiare cu care ar putea achiziţiona lemnele pentru foc, familiile de romi utilizează frecvent 
pentru încălzire deşeuri, gunoaie, reziduuri a căror ardere emană gaze toxice ce pot constitui 
un real pericol pentru sănătatea lor.  
Condiţiile de locuire precare sunt un rezultat atât al sărăciei legate de venituri cât şi un efect 
şi o componentă a segregării rezidenţiale. Altfel spus, condiţiile de locuit ale populaţiei rrome 
sunt determinate pe de o parte de accesul redus al acesteia la piaţa muncii, iar pe de altă 
parte de marginalizarea la periferia localităţii. Segregarea, „împingerea‖ familiilor de rromi 
către marginea localităţii are drept consecinţă importantă lipsirea acestor zone de investiţii 
atât din partea autorităţilor locale, cât şi a indivizilor de altă etnie, în baza prejudecăţilor pe 
care le au faţă de rromi.  
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Principalele surse de venit ale locuitorilor din comunităţile de romi sunt reprezentate de 
venitul minim garantat – VMG –, alocaţiile copiilor şi activităţile ocazionale. Pentru o mică 
proporţie din locuitorii celor trei comunităţi studiate sursele de venit sunt constituite de salarii, 
pensii, venituri obţinute din activităţi lucrative şi agricultură.  
Ponderea mică a gospodăriilor care obţin venituri permanente, fie salarii, fie pensii, face ca 
locuitorii acestor comunităţi să fie dependenţi din punct de vedere economic de venitul minim 
garantat. Nu trebuie neglijat faptul că există o serie de dificultăţi ale acestei categorii de 
populaţie în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii şi obţinerea unor venituri permanente 
care să reducă dependenţa de ajutoarele acordate de stat. Una dintre aceste dificultăţi este 
reprezentată de resursele de capital uman ale membrilor comunităţilor de etnie rromă ca 
urmare a experienţei educaţionale relativ reduse astfel încât, cei mai mulţi dintre membrii 
acestor comunităţi nu deţin o calificare de bază. Având un nivel de instrucţie redus, adulţii din 
comunităţile de rromi au puţine ocupaţii aducătoare de venituri stabile. Prejudecăţile 
angajatorilor vizând această etnie, particularităţile pieţei forţei de muncă (ex. oferta redusă de 
locuri de muncă la care ar putea avea acces persoane necalificate) reprezintă alţi factori care 
defavorizează accesul la piaţa muncii.  
Dispariţia activităţilor tradiţionale, lipsa unor venituri permanente sau a insuficienţei acestora 
în raport cu necesităţile gospodăriilor determină ca o mare parte a membrilor comunităţilor să 
desfăşoare activităţi ocazionale, sezoniere. Fluctuaţia veniturilor obţinute din activităţile 
sezoniere este relativ ridicată de la un anotimp la altul, astfel încât vara şi toamna acestea 
sunt mai ridicate şi extrem de diminuate iarna. 
Reprezentanţii administraţiilor publice locale şi reprezentatul rromilor la nivel local par să 
perceapă că principale probleme ale rromilor sunt cele legate de veniturile scăzute, lipsa 
locurilor de muncă şi slaba participare pe piaţa forţei de muncă. Un rol important în ierarhia 
problemelor percepute de elitele locale îl deţin şi condiţiile de locuit precare incluzând 
materialele din care sunt construite locuinţele şi dotarea cu utilităţi. Una din soluţiile de 
rezolvare a problemelor locative menţionată de reprezentanţii autorităţilor locale o reprezintă 
construirea de locuinţe sociale.  
Un alt aspect important il reprezinta integrarea romilor in societate, prin identificarea acelor 
sectoare conomice in care acestia exceleaza (mestesuguri, agricultura, salubritate etc) 
pentru a li se asigura locuri de munca si, implicit, sansa unui trai decent. Preocuparile 
administratiei locale pentru minoritatea rroma se regasesc si in organizarea unor manifestari 
culturale dedicate acestei etnii, care are posibilitatea de a-si promova traditiile si obiceiurile si 
de a-si face cunoscut patrimoniul imaterial. Astfel, la ―Balul romilor‖ organizat in data de 
29.06 a fiecarui an sau la ―Diversitatea culturala si dialogul intercultural‖ - manifestare 
artistica organizata in data de 10 octombrie cu invitati elevi/ansambluri din scolile care au 
copii de etnie rroma si lipoveni, reprezentantii minoritatilor etnice isi prezinta mostenirea 
culturala care i-a facut unici timp de atatea secole. Astfel de manifestari releva faptul ca 
locuitorii de etnii diferite de cea romana nu sunt doar un simplu numar inregistrat la 
recensamant, ci reprezinta populatii cu identitate proprie, cu nevoi caracteristice si cu moduri 
specifice de a-si aduce aportul la dezvoltarea sociala, economica si culturala a orasului 
Insuratei. 
 
Concluzii şi recomandări 
Soluţiile problemelor legate de condiţiile de locuire precum şi a celor ce privesc sursele de 
venit şi resursele gospodăriilor din comunităţile de rromi ar trebui orientate spre: 
• creşterea accesului gospodăriilor la utilităţi (surse de apă, curent electric, încălzire); 
• construirea de locuinţe sociale destinate familiilor de etnie rromă; 
• creşterea gradului de informare privind modalităţile şi practicile legale de construire a unei 
locuinţe; 
• împroprietărirea cu pământ;  
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• creşterea accesului la piaţa muncii prin promovarea unor măsuri active (cursuri de pregătire 
profesională, facilitarea obţinerii unor locuri de muncă). 
 
Venitul Minim Garantat 
Este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale si de 
combatere a saraciei. Actul normative care reglementeaza acest program este Legea nr: 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Venitul minim garantat se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar, pe baza unei cereri 
si declaratii pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei 
si veniturile membrilor acesteia, cerere care se inregistreaza la primarul localitatii. 
 
 
VI.5. Societatea civila 

 
Aspecte generale 
Dezvoltarea unei societăţi democratice este legată de apariţia şi dezvoltarea unei societăţi 
civile deschise, în general, si de dezvoltarea asociatiilor obstesti care pot răspunde cerinţelor 
cetăţenilor printr-o implicare activă şi prin activităţi de informare şi responsabilizare, în 
special. 
Reprezentantii societăţii civile, indiferent de domeniul de profil, reprezintă una dintre conditiile 
esentiale pentru stabilitatea societătii si pentru a asista în dezvoltare celelalte sectoare. În 
general, fiecare reprezentant are ca obiectiv implicarea în dezvoltarea unei societăti civile 
sănătoase si echilibrate. Datorită specificului său, societatea civilă întăreşte legitimitatea 
democraţiei participative, multiplică mecanismele de exprimare a intereselor cetătenilor, 
contribuie la consolidarea conştiinţei şi încrederii acestora în puterea lor, permite recrutarea 
şi formarea liderilor de opinie, promovează independenţa justiţiei, luptă împotriva abuzurilor 
de orice tip, asigurînd astfel echilibrul în societate. 
«Datorită specificului său, societatea civilă întăreşte legitimitatea democraţiei, multiplică 
mijloacele de expresie a intereselor, întăreşte conştiinţa şi încrederea cetăţenilor în puterea 
lor, permite recrutarea şi formarea de noi lideri. (…) Persoanele active in cadrul societatii 
civile, in calitate de patroni, muncitori din sindicate, specialisti, artisti grupati in asociatii 
profesionale etc., pot fi regasite ca agenti ai societatii politice, indeplinind functii politice. Alte 
persoane ramân, însă, doar agenţi ai societăţii civile. » (Sergiu Tamas, "Dicţionar politic. 
Instituţiile democraţiei şi cultura civică", Editura Academiei Române, 1993). 
Societatea civilă are dreptul şi datoria de a influenţa deciziile politice, economice sau de 
interes public. Reacţiile societăţii civile faţă de politicile administrative sau economice care 
vin in contradicţie cu interesele sale sunt variate: manifestaţii, campanii de presă, mesaje de 
protest etc. Cum astfel de acţiuni sunt dificil de organizat şi au adesea impact pe termen 
scurt, este necesară apariţia unor structuri paralele cu cele ale statului: organizaţii non-
guvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate, patronate, etc, care să monitorizeze 
activitatea instituţiilor statului şi modul de soluţionare a revendicărilor şi care să menţină o 
presiune constantă asupra factorilor de decizie. Acestea trebuie să colaboreze cu structurile 
implicate în administrarea societăţii, pentru a găsi soluţiile potrivite şi a ameliora continuu 
calitatea vietii.  
Societatea civilă trebuie să se implice într-o gamă largă de probleme, cum ar fi guvernarea 
unei ţări, relaţiile internaţionale, dezvoltarea economică sau protejarea mediului înconjurător. 
În acest scop, este necesar să fie constituită din cât mai multe organizaţii "specializate" în cât 
mai multe domenii care privesc organizarea şi administrarea societăţii umane. Aceste 
instituţii trebuie să cunoască politicile curente şi propunerile de politici, pentru a monitoriza 
modul în care factorii politici sau economici respectă interesele majorităţii populaţiei în 
domeniile respective. 
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Domeniile de implicare a societatii civile trebuie să ţină în mod prioritar de elaborarea 
cadrului legislativ, a politicilor de monitorizare şi de promovare a serviciilor sociale, precum şi 
de consolidarea capacităţilor de advocacy şi lobby, care sunt indispensabile evoluţiei şi 
consolidării societăţii civile, afirmării în calitate de partener stabil al administraţiei publice, 
într-un stat democratic de drept. Este necesară, totodată, consolidarea eforturilor pentru 
dezvoltarea unei culturi a comunicării, concretizată prin promovarea consecventa a 
dialogului, a participării şi a interacţiunii eficiente între sectorul asociativ şi administraţia 
publică atat la nivel naţional, cat şi la nivel local. 
Legislaţia română, în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniu, garantează 
cetăţenilor drepturi egale de a participa, fără discriminare, la viaţa economică şi socială. 
În conformitate cu art. 16 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind prevederile 
generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de Coeziune, principiul egalităţii de şanse trebuie respectat pe tot parcursul 
implementării fondurilor structurale şi de coeziune, atât în faza de programare cât şi în faza 
de implementare a programelor operaţionale. 
În ţările cu tradiţie democratică, societatea civilă reprezintă un element de echilibru, prin 
îndeplinirea rolului de releu între cetăţeni şi puterile publice. Motivaţia principală a iniţiativelor 
civice o reprezintă implicarea în viaţa social-politică a comunităţii locale, a ţării, şi nu doar 
contestarea celor aflaţi la guvernare. De fapt, în aceste ţări, societatea civilă preia din 
obligaţiile statului, fixându-şi obiective proprii. Libera asociaţie înlocuieşte tot mai mult statul 
coercitiv, dar nu opunându-se acestuia, ci în conlucrare cu el. Astfel, în statele cu tradiţie 
democratică îndelungată, mai multe comunităţi religioase dirijează o serie de societăţi de 
asistenţă socială, care îşi au propriile spitale, creşe, servicii de consiliere familială etc. 
De asemenea, societatea civilă, prin activitatea civică a componentelor sale, îşi propune să 
compenseze „minusurile‖ statului, instituţiilor sale politice şi administrative în ceea ce priveşte 
apărarea şi promovarea intereselor generale, dar specifice ale cetăţenilor, ale comunităţilor, 
ale grupurilor umane. Societatea civilă îşi îndeplineşte acest rol prin statornicirea unor 
raporturi de colaborare cu statul, organismele sale şi nu printr-o subordonare necondiţionată 
faţă de acesta. 
Organizaţiile societăţii civile şi organismele statului sunt două laturi complementare ale 
existenţei umane în societăţile moderne. Statul reprezintă ansamblul instituţiilor puterii 
cârmuitoare prin care se reglementează normarea vieţii sociale şi se asigură ordinea în plan 
intrasocial şi apărarea, securitatea în plan extern. În schimb, societatea civilă priveşte 
domeniul relaţiilor directe dintre interesele grupurilor umane şi dintre indivizi în toate planurile 
vieţii sociale şi nu numai. 
Organizaţiile societăţii civile joacă un rol esenţial în crearea unui model european de 
democraţie în sânul căruia cetăţenii, prin intermediul acestor structuri, îşi exprimă activ 
acordul şi angajamentul pentru dezvoltarea economică, socială şi a vieţii comunităţii lor. Prin 
acţiunile lor, aceste organizaţii contribuie la dezvoltarea unui model participativ al societăţii 
civile în conceperea şi punerea în practică a politicilor care, întărind structurile democratice 
exterioare sferei parlamentare, sporesc încrederea în sistemul democratic. 
Bineînţeles, îndeplinirea funcţiilor menţionate de către societatea civilă în stat este diferită de 
la o ţară la alta şi depinde de dezvoltarea economică pe principiile economiei de piaţă, de 
nivelul şi conţinutul democraţiei etc. Totodată, se cuvine menţionat că o societate civilă 
hiperactivă, necruţătoare, rezistentă poate copleşi un stat slăbit, cu mulţimea şi diversitatea 
solicitărilor sale. 
De aceea, statul trebuie să aibă suficientă autonomie, legitimitate, capacitate şi suport pentru 
a media interesele deosebite ale grupurilor şi pentru armonizarea cererilor lor. Cu alte 
cuvinte, statul este chemat să creeze condiţiile normative şi instituţionale ale constituirii şi 
funcţionării normale, atât a structurilor sale specifice, cât şi a celor caracteristice societăţii 
civile. 
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Strategia 
La toate nivelurile lor de existenţă şi de manifestare, organizaţiile societăţii civile îşi propun o 
paletă largă de obiective, de la cele de natură socială la cele de ordin ecologic. Această 
opţiune este semnificativ dependentă de profilul organizaţiei respective. Astfel, dacă 
organizaţia societăţii civile vor înscrie pe aceeaşi linie. 
În principal, organizaţiile societăţii civile îşi propun: să formeze şi să educe cetăţenii în 
direcţia participării active şi a implicării voluntare şi responsabile în elaborarea politicilor 
referitoare la dezvoltarea localităţii lor; să-i înveţe şi să le formeze deprinderea de a fi 
interesaţi de tot ceea ce întâmplă sau urmează să se întâmple în comunitatea lor şi care îi 
poate afecta pe termen scurt, mediu sau lung; să-i deprindă cu democraţia participativă, 
adică să-i facă să se angajeze voluntar, conştient şi responsabil în organizarea şi derularea 
oricăror proiecte referitoare la aspecte ale vieţii şi activităţii membrilor comunităţii locale, dar 
şi a ţării; învăţarea regulilor democraţiei participative la nivel local. 
În decursul timpului, multe ONG-uri au devenit locurile privilegiate ale intervenţiei de 
dezvoltare locală de tip asociativ şi de susţinere a iniţiativelor de economie solidară, ceea ce 
semnifică o activitate în jurul a patru axe, după cum afirmă autorii citaţi: 1) o intervenţie de 
susţinere a micro-proiectelor în interiorul comunităţilor locale motivate de schimbarea 
condiţiilor lor de viaţă pe planul muncii, al sănătăţii, locuinţei, educaţiei; 2) apărarea 
drepturilor sociale ale categoriilor cele mai defavorizate ale populaţiei, mai ales ale ţăranilor 
şi locuitorilor de la periferiile oraşelor, prin organizarea de comitete de cartier în jurul 
problemelor vitale ca: accesul la apă şi electricitate, echipamentul colectiv, în materie de 
sănătate şi de educaţie; 3) punerea în practică a demersurilor de dezvoltare economică şi 
socială, local şi integrat, care să permită autoorganizarea colectivităţilor locale în jurul 
priorităţilor care generează proiecte cooperative şi asociaţii pe multiple planuri, în care se 
intersectează soluţionarea problemelor de muncă, de amenajare a teritoriului, de sănătate 
comunitară, de alfabetizare a adulţilor şi de punere în practică a centrelor de educaţie şi a 
centrelor comunitare; 4) punerea în operă a demersurilor parteneriale de dezvoltare locală (şi 
chiar regională) a acestor ONG-uri cu sectorul privat şi a municipalităţilor. 
Strategia de Dezvoltare Durabila 2014 - 2020 a orasului Insuratei, prin toate programele şi 
proiectele de dezvoltare propuse, respectă principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării. 
Astfel, initiatorii proiectelor (Consiliul Local) vor lua măsurile necesare pentru a asigura 
accesibilitatea beneficiarilor finali, fără discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, 
religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. 
În ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Strategia urmăreşte, pe baza 
indicatorilor de gen şi în conformitate cu Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi : 

- Asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii 
- Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie şi formare profesională 
- Incurajarea femeilor antreprenori 
- Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie 
- Asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional. 

De asemenea, Strategia are în vedere la stabilirea componenţei echipei de coordonare 
pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei o participare echilibrată a 
femeilor şi bărbaţilor, precum şi implicarea instituţiilor guvernamentale şi a ONG-urilor de 
profil. 
Strategia acordă o atenţie specială grupurilor sociale defavorizate prin includerea, unor 
măsuri de reabilitare şi modernizare a centrelor sociale. De asemenea, Strategia acordă 
atenţie problemelor de şomaj din rândul tinerilor şi se adresează nevoilor specifice ale 
acestui grup prin imbunătăţirea infrastructurii preuniversitare şi pentru educaţie continuă 
pentru a favoriza obţinerea unor rezultate educaţionale mai bune. 
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Principiile cooperării dintre autorităţi şi societatea civilă în contextul prezentei Strategii  
Reprezentanţii OSC şi ai autorităţilor publice de la nivelul orasului Insuratei împărtăşesc 
aceleaşi valori şi se conduc de următoarele principii în procesul de cooperare: 

 
-Activism civic şi implicare 
Prin activism civic, în acest context, se subînţelege participarea din proprie iniţiativă, a 
cetăţenilor la viaţa publică şi la procesul de soluţionare a problemelor în cadrul comunităţii 
locale, ceea ce reprezintă un component esenţial al unei societăţi democrate. Autorităţile 
publice susţin activitatea civică prin crearea unui cadru legal favorabil, prin informarea opiniei 
publice despre activităţile lor, prin implicarea OSC în procesul de planificare şi de 
implementare a deciziilor. 

 
-Încredere 
O societate deschisă şi democratică se bazează pe interacţiunea onestă între actori şi 
sectoare. Deşi ONG-urile şi autorităţile publice au de jucat roluri diferite, obiectivul comun de 
a îmbunătăţi vieţile oamenilor poate fi atins în mod satisfăcător doar dacă se bazează pe 
încredere, ceea ce implică transparenţă, respect şi încredere reciprocă. 
 
-Parteneriat  
Parteneriatele dintre OSC şi autorităţile publice permit implicarea activă şi stabilirea 
responsabilităţilor astfel încât, problemele din societate să fie soluţionate cât mai eficient. 
Funcţionarea instituţiilor publice în mod transparent creează şi cultivă mai mare încredere a 
cetăţenilor şi reconfirmă legitimitatea acestora. Autorităţile publice înţeleg importanţa 
implicării OSC în soluţionarea problemelor comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea 
mecanismelor de colaborare existente. 

 
-Responsabilitate, transparenţă şi răspundere 
Acţionând în interesul public, atât OSC, cât şi autorităţile publice manifestă deschidere, 
responsabilitate şi răspundere pentru activităţile desfăşurate şi pentru utilizarea resurselor. 

 
-Independenţă politică a iniţiativelor civice 
OSC promovează principiul non-partizanatului, care înseamnă nealinierea la nici o ideologie 
şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice responsabile, susţinând pluralitatea de 
opţiuni politice şi ideologice şi sunt libere şi independente în stabilirea scopurilor, în luarea 
deciziilor şi în desfăşurarea activităţilor. 

 
-Dezvoltarea durabilă şi echilibrată 
În activităţile lor şi în cadrul cooperării, OSC şi autorităţile publice pornesc de la principiul 
dezvoltării durabile şi echilibrate. 

 
-Egalitatea de oportunităţi  
Autorităţile publice au ca scop respectarea oportunităţilor egale pentru toţi întru realizarea 
drepturilor fundamentale ale omului. Prin modul său de a fi, OSC verbalizează necesităţile şi 
interesele a diferitor grupuri sociale, în mod particular a celor defavorizate şi marginalizate: 
populaţia săracă, femei, populaţia de etnie romă, persoane cu dezabilităţi şi alte grupuri. 
Coeziunea socială, ca prioritate a acestei strategii, poate fi atinsă dacă principiile egalităţii şi 
nediscriminării vor fi respectate.  

 
-Solidaritate şi subsidiaritate 
Principiile solidaritătii si subsidiaritătii, având în vedere destinaţia universală a bunurilor, cer 
să se acorde o importanţă deosebită celor săraci, celor care se află în diverse nevoi de ordin 
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social-economic, persoanelor care, într-un fel sau altul, sunt împiedicate de împrejurările 
vieţii să ajungă la dezvoltare si creşterea lor adecvată. În acest context, pentru solutionarea 
problemelor social-economice, institutiile publice si societatea în întregime trebuie să 
promoveze ferm opţiunea preferenţială pentru ajutorarea celor săraci. Această optiune, prin 
crearea unui sistem eficient de asistentă socială, se aplică atât la angajamentul institutiilor 
publice de stat, cât si a organizatiilor societătii civile.   
  
Ca localitate europeana, parte a unui Stat Membru al UE, orasul Insuratei incurajeaza 
participarea cetătenilor (prin formele organizate ale societăţii civile) la procesul de definire, 
elaborare, monitorizare, evaluare şi de implementare a politicilor publice, acesta constituind 
un exercitiu democratic fundamental. 
Acest lucru este reflectat intr-o serie de actiuni si obiective strategice de dezvoltare a 
activitatii societati civile la nivel local, printre care se numara: 
 
Acţiuni 
1. Responsabilizarea autorităţilor publice de plasare a informaţiilor referitoare la crearea de 
politici şi la structura autorităţii administraţiei publice locale pe site-urile instituţiilor respective. 
2. Responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale privind elaborarea acordurilor 
de colaborare cu societatea civilă si a planurilor de acţiuni cu aceasta. 
3. Implicarea activă a societatii civile în procesul de consultare privind elaborarea de politici 
publice. 
4. Consolidarea mecanismelor şi a măsurilor menite să asigure transparenţa decizională şi 
participarea societatii civile la dezbaterea proiectelor de acte legislative şi normative. 
5. Optimizarea mecanismului de cooperare dintre Consiliul Local si societatea civila si 
confirmarea prin normă legislativă a structurilor consultative ale celei din urma la nivel de de 
autorităţi ale administraţiei publice locale. 
6. Consolidarea procesului de cooperare şi sprijinirea procesului de dezvoltare a societăţii 
civile de către autorităţile publice locale. 
 
Obiectiv: Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului 
Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfăsurată din proprie initiativă de orice 
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o retributie materiala pentru serviciul prestat. 
Atitudinea faţă de voluntariat este un aspect important deoarece, societatea actuala nu 
sesizează importanţa activitătilor de interes public neremunerate. Motivele pentru care 
cetăţenii nu se implică în acţiuni de voluntariat ţin de aspecte materiale, de valori, fiind 
generate de insuficienţa informaţiei.  
Activitatea de voluntariat este un factor important al compensării insuficienţei acţiunilor 
guvernamentale sau a lipsei de funcţionalitate a pieţelor de servicii. Activitatea de voluntariat 
compensează, de asemenea, deficitul bugetar, reduce cheltuielile statului, contribuie la 
descentralizarea şi debirocratizarea procesului de prestare a serviciilor, produce efecte 
pozitive vizibile asupra mediului economic şi mediului infracţional.  
Analiza economică a valorii activităţii de voluntariat deschide perspectiva justificării 
introducerii politicilor de stimulare a voluntariatului. 
 
Obiective 
1. Elaborarea politicilor cu privire la voluntariat. 
2. Dezvoltarea unui model de recunoaştere instituţională a voluntariatului ca parte a unui 
instrument complex de aplicare a legislaţiei cu privire la voluntariat. 
3. Recunoaşterea importanţei rolului societatii civile în formarea şi certificarea deprinderilor 
sociale şi profesionale. 
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4. Promovarea implicării pe bază de voluntariat a cetăţenilor în identificarea soluţiilor pentru 
problemele aflate pe agenda publică. 
 
Acţiuni 
1. Optimizarea cadrului legal cu privire la voluntariat autorităţile publice în colaborare cu 
societatea civila de la nivelul orasului Insuratei. 
2. Promovarea activitătilor de voluntariat la nivelul orasului Insuratei, aplicandu-se analiza 
cost–beneficiu a politicilor în acest domeniu. 
3.Crearea unui grup de lucru şi de dialog la nivelul autorităţilor publice locale abilitate şi al 
societatii civile pentru elaborarea de concepte şi de proiecte menite să ducă la 
implementarea politicilor în domeniul voluntariatului, inclusiv la protecţia socială a 
voluntarilor. 
4. Implicarea instituţiilor de învăţămant în procesul de motivare a tinerilor pentru implicarea în 
activităţi de voluntariat care pot contribui la dezvoltarea abilitătilor profesionale. 
5. Elaborarea şi promovarea de către reprezentantii societatii civile a unui cod de bune 
practici pentru consultanţă şi idei în domeniul voluntariatului. 
6. Organizarea Săptămanii voluntariatului din orasul Insuratei, pentru încurajarea cetăţenilor 
pentru actiuni de voluntariat, precum si recrutarea de voluntari. 
7. Organizarea anuală a Festivalului voluntarilor, prin intermediul căruia se recompensează 
activitatea celor mai activi voluntari din orasul Insuratei, precum si asociaţiile cele mai 
implicate social, conform domeniilor activităţilor de profil.     
Societatea civilă, prin activitatea organizaţiilor sale, reprezintă o prezenţă obişnuită în 
peisajul cotidian. Astăzi, există un număr impresionant de organizaţii ale societăţii civile, la 
toate nivelurile - local, naţional, regional şi internaţional. Acţiunile lor devin din ce în ce mai 
semnificative, prin participarea unui număr mare de persoane, prin obiectivele majore pe 
care şi le propun, prin implicarea constructivă în elaborarea politicilor de dezvoltare şi prin 
angajarea fermă în transpunerea lor în viaţă. 
Statutul organizaţiilor societăţii civile, îndeosebi ale celor mai active în viaţa comunităţilor 
umane, este unul înalt. Totodată, rolurile asumate de societatea civilă naţională, regională şi 
internaţională sunt multiple şi complexe. De aceea, organizaţiile societăţii civile dobândesc 
tot mai mult un prestigiu social înalt, o recunoaştere şi apreciere atât din partea cetăţenilor, 
cât şi a guvernelor statelor lumii, a organizaţiilor interguvernamentale regionale şi 
internaţionale. 
Idealurile şi obiectivele promovate de societatea civilă sunt generoase şi dătătoare de 
speranţă pentru multă lume. Dar existenţa şi activitatea organizaţiilor societăţii civile nu 
reprezintă totuşi un panaceu la provocările cu care se confruntă astăzi omenirea. Soluţia o 
poate constituie unirea eforturilor tuturor actorilor statali şi nonstatali, concertarea resurselor 
umane, financiare şi informaţionale în realizarea programelor statale, regionale şi globale de 
dezvoltare durabilă şi echitabilă a omenirii, precum şi de protejare a mediului. 
 
 
 
 
VI.6.  Invatamant – educatie si sport 
 
Diagnoza sistemului de invatamant in Insuratei 
Educaţia este considerată un „drept fundamental în sine şi una dintre cheile exercitării altor 
drepturi inerente naturii umane. Ca un drept care contribuie la autonomia individului, educaţia 
este principalul instrument care permite adulţilor şi copiilor marginalizaţi din punct de vedere 
economic şi social să iasă din sărăcie şi să obţină mijlocul de a participa, din plin, la viaţa 
comunităţii lor‖ (Hénaire, 2001). 
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Educaţia, proces de transmitere a cunoştinţelor, tradiţiilor, valorilor, normelor şi modelelor de 
viaţă, de muncă şi de gândire de la o generaţie la alta, este un pilon fundamental în 
dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti şi în rezistenţa la provocarea globalizării. Este prin 
excelenţă un proces cultural multi-instituţional pentru că la realizarea lui pot participa multiple 
instituţii începând cu familia şi şcoala şi continuând cu instituţiile profesionale, culturale, 
mass-media şi încheind cu biserica, strada, societatea în general. După cum se ştie, familia 
îşi împlineşte rolul său educativ în mod informal, în procesul nemijlocit al vieţii cotidiene, în 
raporturile directe dintre părinţi şi copii, vârstnici şi copii, dintre co-vârstnici. Ea este prima 
instanţă socializatoare, cultural-integratoare, cea care oferă copilului cele dintâi modele şi 
norme de comportare în societate având la bază valorile şi patrimoniul culturii trăite şi 
moştenite de familie şi transmise din generaţie în generaţie. Efortul ei este continuat într-un 
mod sistematic, programat, cu cadre de specialitate de către instituţiile de învăţământ, 
începând cu grădiniţa şi sfârşind cu universitatea.  
Examinată din perspectiva dezvoltării, educaţia poate fi considerată fără nici o îndoială un 
fundament al progresului continuu al societăţii, dar şi o poartă de apărare împotriva efectelor 
destabilizatoare cultural ale globalizării. O generaţie construită solid pe valorile culturii locale 
şi naţionale, aptă de a asimila din cultura mondială numai valorile acesteia pe care le 
grefează pe achiziţiile culturale proprii, va fi pregătită să se apere şi de posibilele non-valori 
venite pe aripile globalizării. 
În acest context, dreptul la educaţie trebuie înţeles ca dreptul fiecărui individ de a-şi însuşi 
deprinderile, abilităţile, cunoştinţele necesare găsirii unui loc de muncă, care să-i aducă un 
venit şi care să-i permită integrarea deplină în viaţa socială, economică, culturală, politică 
etc. a societăţii. 
Ţinând cont de importanţa pe care o au educaţia şi formarea profesională pentru individ şi, în 
acelaşi timp, pentru societate, excluziunea individului din sistemul de învăţământ nu mai 
constituie doar o problemă a şcolii, ci şi a societăţii. 
Elevii excluşi din sistemul educaţional nu sunt consideraţi doar victime ale inegalităţilor 
sociale, educaţionale, ci şi tineri costisitori pentru societate, datorită cheltuielilor pe care le 
presupune pregătirea şi integrarea profesională, susţinerea lor prin mecanismele de 
asistenţă socială. Fenomenul de excluziune a individului din sistemul de învăţământ, şi apoi, 
din viaţa socială constituie o preocupare a tuturor statelor europene.  
In  localitatea Insuratei, ca de altfel in intreg sistemul de invatamant romanesc, principalul 
efect al stării socioeconomice actuale asupra sistemului educaţional îl constituie accentuarea 
inegalităţilor de şanse în educaţie, care, pe termen lung, conduce la excluziunea socială a 
grupurilor cu risc şcolar. Inegalităţile de şansă în educaţie se manifestă prin: 
 
a. Subfinanţarea continuă din ultimii treisprezece ani (procentul de 4% din PIB prevăzut 
pentru învăţământ nefiind atins niciodată, după ‘89, cheltuielile publice pentru educaţie 
variind între 3 – 3,6% dintr-un PIB în scădere).  
Deşi indicii investiţiilor în învăţământ cunosc o creştere de 2,5 ori, comparativ cu 1990 
(sursa: Ministerul de Finanţe), distribuirea teritorială inegală a acestor investiţii afectează, în 
special, comunităţile sărace cum este cazul localitatii Insuratei şi contribuie la scăderea 
oportunităţilor şcolare ale elevilor proveniţi din aceste medii. 
Subfinanţarea sistemului educaţional se reflectă în precaritatea dotărilor materiale şi în 
nivelul scăzut al infrastructurii (numărul insuficient al unităţilor de învăţământ, transport 
şcolar, cămine, cantine) unora dintre unităţile de învăţământ. 
Dependenţa financiară a instituţiilor şcolare din reţeaua învăţământului preuniversitar, la nivel 
local, induce apariţia unor factori de risc pentru educaţie. 
Din punctul de vedere al surselor de finanţare al acestui domeniu se cere menţionat capitolul 
„extrabugetar‖. În acest domeniu, situaţia este reglementată legal, dar apar cazuri de 
inegalitate a şanselor în realizarea acestui tip de venituri. Astfel, pentru un grup şcolar sau 
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pentru o şcoala care are spaţii disponibile pentru închirieri, este mai uşor să realizeze fonduri 
suplimentare, în comparaţie cu unităţile gimnaziale sau cu cele care nu dispun de spaţii 
libere ori sunt plasate în zone mai puţin atractive. Apare din nou, necesitatea atragerii 
mediului economic şi de afaceri al comunităţii in viaţa şcolilor. O altă variantă pentru 
suplimentarea fondurilor unei unităţi şcolare este de competenţa consiliilor parinţilor, care pot 
hotărî constituirea unor fonduri ale părinţilor care să fie folosite pentru nevoile şcolii. 
 
b. Cheltuielile educaţionale ridicate, preluate de familie. Legea Învăţământului prevede 
gratuitatea învăţământului, ceea ce echivalează cu plata salariilor profesorilor de la bugetul 
de stat, finanţarea integrală a costurilor şcolarizării grupei pregătitoare pentru şcoală, 
cofinanţarea întreţinerii preşcolarilor şi elevilor în internate, cămine şi cantine, cofinanţarea 
unor activităţi extraşcolare, acordarea de burse sociale şi de merit, reducerea costurilor de 
deplasare cu mijloace în comun ş.a. În plus, prin trecerea şcolilor în subordinea primăriilor, 
acestea din urmă sunt obligate să asigure plata cheltuielilor legate de întreţinerea şcolilor şi 
de investiţii. 
În aceste condiţii, s-ar putea pune în mod firesc întrebarea: date fiind facilităţile oferite pentru 
accesul la sistemul public de educaţie, care sunt costurile educaţiei pe care trebuie să le 
suporte familia? Cercetările de teren in judetul Braila întreprinse, în ultima perioadă, arată că 
familiile elevilor trebuie să facă faţă unui volum mare de cheltuieli: pentru rechizite şcolare, 
cărţi, uneori chiar şi manuale şcolare, pentru hrană, cheltuieli de transport şi de cazare, acolo 
unde este cazul, cheltuieli legate de activităţi extraşcolare, de întreţinerea şcolii şi de 
cumpărarea materialului didactic (fondul clasei/fondul şcolii). 
Cu cât creşte nivelul de şcolaritate, cu atât valoarea acestor costuri ale educaţiei pe care 
trebuie să le suporte familia este mai ridicată. O analiză simplă cost–beneficiu la nivelul 
familiei arată că valoarea bănească a costurilor suplimentare ale şcolarizării depăşeşte 
valoarea alocaţiei pentru copii. Cheltuielile pentru educaţie din bugetele gospodăriilor din  
Insuratei sunt foarte scăzute, ajungând, în 2011, la numai 3,4% din cheltuielile totale de 
consum pe ansamblul gospodăriilor: 4,9% în gospodăriile de salariaţi, 1,6% în cele de ţărani, 
2,3% în cele de pensionari şi 3,2% în cele de şomeri. În funcţie de numărul de copii din 
familie, ponderea cheltuielilor pentru educaţie este de 4,3%, în cazul familiilor cu un copil, 
3,9%, în cazul celor cu 2 copii, 3,1%, în cazul celor cu 3 copii şi 2,6%, în al celor cu 4 sau 
mai mulţi copii. 
 
Conform datelor furnizate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Braila, 115 copii din orasul 
Insuratei nu s-au inscris la scoala ori au abandonat cursurile diferitelor institutii de invatamint. 
Ei reprezinta mai mult de jumatate din copiii nescolarizati identificati de Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in urma monitorizarii a 20 de primarii din judetul 
Braila .  
Cei mai multi dintre copii provin din familii sarace, cu parinti analfabeti si din comunitatile de 
romi. Sărăcia care afectează starea localitatii Insuratei are impact si asupra identitatii lor 
culturale, prin imposibilitatea conservării obiceiurilor, tradiţiilor, relaţiilor sociale, 
aranjamentelor comunitare, a patrimoniului muzeistic prin care ele se apără de valul 
globalizării. Investiţiile în  educatie si cultură se justifică prin valoarea educaţională a 
patrimoniului cultural în lumina tendinţelor crescânde de globalizare din zilele noastre.  
Dificultatea integrarii copiilor romi in sistemul scolar romanesc se datoreaza mai multor 
factori: 

- Discriminarea, chiar excluderea romilor, de catre populatia majoritara ; 
- Neincrederea romilor in romani, (refuzul de a se implica in activitati ce nu fac parte din 

comunitatea lor) ; 
- Anumite traditii ce reduc perioada de scolarizare a fetelor, exemplul fiind casatoriile 

precoce; 
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- Precaritatea materiala a familiilor, ce ingreuneaza frecventa constanta a copiilor la 
scoala (fara manuale scolare, fara haine sau mancare suficienta pentru a avea o 
activitate intelectuala) ; 

- lipsa de educatie a parintilor care duce la o lipsa de motivatie de a-si trimite copii la 
scoala sau pentru ca ei insisi sa faca cursuri suplimentare ca sa atinga un nivel de 
studii suficient 

- numarul mic de profesori romi 
Trebuie adaugat la toate acestea o criza actuala de identitate in sanul comunitatii rrome care 
poate merge pina la o negare a apartenentei la grup. Aceasta este rezultatul diversitatii 
populatiei ce o compune, a diferitelor actiuni pe care le duce si discriminarilor la care sunt 
supusi romii in societate.  
 
Efectivul de elevi de etnie rroma inscrisi in sistemul de invatamant din Orasul Insuratei 
 

Denumire scoala Total elevi inscrisi   (clasele I-VIIII) Din care elevi de etnie rroma 

  total masculin Feminin 

Scoala I-VIII locatia 1 238 5 3 2 

Scoala I-VIII locatia 2 119 2 2  

Scoala sat Lacu Rezii 9 - - - 

Scoala sat Maru Rosu 5 - - - 

Grupu Scolar Insuratei 297 9 5 4 

total 668 16 10 6 

 
c. Creşterea polarizării accesului la educaţie. Axele polarizării în sistemul educaţional 
sunt: 
 
A. După mediul de rezidenţă.  
Desi provin dintr-un oras mic, elevii din Insuratei poarta amprenta unei societati care a 
cunoscut urbanizarea doar de putin peste 20 de ani, care incearca sa se adapteze la noile 
conditii socio-economice, dar se remarca inca prin trasaturi rurale (in special in satele 
apartinatoare orasului Insuratei). Astfel, la fel ca si in mediul rural, multi elevi ai scolilor din 
Insuratei isi ajuta familia la muncile agricole, beneficiind de un timp mult mai scurt de studiu 
fata de colegii lor din municipiu.  
În plus, spre deosebire de mediul urban, elevii din mediul rural suportă dezavantajul de a 
lucra în activităţi agricole, în gospodărie sau în afara ei, alături de familia lor. Prin urmare, 
timpul şi efortul alocat învăţării, în cazul acestor elevi, este mult mai mic, comparativ cu cel 
pe care colegii lor din mediul urban îl dedică îndeplinirii sarcinilor şcolare.  
Invăţămânul pre-universitar din Insuratei este bine articulat şi oferă o bază apreciabilă pentru 
resursa umană. Din punct de vedere numeric, populaţia de vârstă şcolară a fost, anual, în 
scădere moderată, din cauza scăderii natalităţii. Un alt aspect este cel al depopularizării unor 
zone ale oraşului din punct de vedere al populaţiei de vârstă şcolară, multi copii migrand spre 
orase mai mari sau spre alte tari, unde isi reintregesc familiile. 
Conform datelor statisitice oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean Braila precum si pe 
baza informatiilor furnizate de catre autoritatile locale, in orasul Insuratei functioneaza ca si 
sisteme de invatamant 4 scoli (2 scoli in orasul Insuratei, o scoala in satul Lacul Rezii si o 
scoala in satul Maru Rosu) si 1 Grup Scolar Industrial totalul efectivelor de elevi in cadrul 
acestui sistem educational este 1160 elevi din care 419 in ciclul primar si gimnazial si 741  la 
nivel liceal. 
Efectivele şcolare în anul şcolar 2006-2007 la nivelul Orasului Insuratei 
 

Nivel de învăţământ 
Clasa/Grupa 

Nr. copii/elevi 
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Învăţământ preşcolar 296 

Învăţământ primar si 
gimnazial 

419 

Învăţământ liceal 741 

 
In ceea ce priveste analiza efectivelor cadrelor didactice care activeaza in scolile in orasul 
Insuratei, se constata ca acestea sunt preponderent cu studii superioare, fapt benefic pentru 
calitatea actului educational la toate nivelele de invatamant, astfel in orasul Insuratei 
activeaza un numar de 100 cadre didactice:  
 
Efectivul cadrelor didactice ce activeaza in sistemul de invatamant din Insuratei 
 

Denumire  
scoală 

Cadre 
didactice 

Cadre 
didactice 
calificate 

Cadre 
didactice 
necalificate 

Personal 
cu timp 
integral 
de lucru 

Personal 
cu timp 
partial de 
lucru 

Cadre 
didactice 
femei 

Scoala cu 
clasele I-
VIII 
Însurătei 

29 27 2 5 4 24 

Grup Scolar 
Industrial 
Însurătei 

56 53 3 19 1 45 

Grădinita 
Însurătei 

15 13 2 3 4 15 

Total 100 93 7 27 9 84 

 
 
Eforturile autoritatilor publice si ale colectivului didactic de a facilita accesul copiilor din 
Insuratei la educatie se manifesta prin proiectele in care se implica, in scopul de a asigura o 
baza materiala si teoretica pentru elevi.  
Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Însurăţei, judetul Brăila, a finalizat 
implementarea proiectului intitulat "Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii gimnaziale 
Însurăţei, judeţul Brăila", cod SMIS 3528 cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin 
Programul operaţionat Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, D.M.I. 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a Infrastructurii pentru formare profesională 
continuă.  
Durata implementării proiectului a fost de 21 luni, începând cu data de 16.03.2010 şi finalizat 
la data de 15.12.2011. 
Obiectivele proiectului au fost atinse prin:  
    * Executarea de lucrari de reabilitare a cladirii şi de extindere a acesteia în vederea 
construirii de grupuri sanitare moderne şi adaptate nevoilor elevilor şi cadrelor didactice 
(inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi).  
    * Înlocuirea instalatiilor sanitare, termice (prin montarea unei centrale termice).  
    * Completarea şi refacerea echipării tehnico-edilitare.  
    * Îmbunătăţirea funcţionării clădirii şi reabilitarea termică a acesteia.  
    * Dotarea cu mobilier modern şi specific a tuturor sălilor de clasă, laboratoarelor şi a altor 
încăperi ale şcolii.  
    * Conectarea reţelei de calculatoare ce vor fi achiziţionate prin proiect la reţea de internet 
de mare viteză. 
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    * Dotarea cu echipamente specifice şi necesare desfăşurănii activităţilor didactice.  
Beneficiarii proiectului „Reabilitarea, extinderea si echiparea Scolii generale cu clasele I-VIII 
Insuratei, jud Braila, Locatia nr.2‖ au fost identificati in functie de rolul si modul de implicare, 
direct sau indirect, in atat in procesul de administrare a infrastructurii educationale cat mai 
ales, in ceea ce priveste beneficiile pe care acestia le au in urma implementarii proiectului. 
Astfel, participarea acestor parteneri sociali înseamnă implicare în proiectarea, controlul şi 
calitatea actului educaţional, administrarea şi gestionarea corectă a rezultatelor proiectului.  
Această implicare are grade şi nivele diferite de participare: 
- cei mai importanti beneficiari ai proiectului au fost elevii Scolii Generale cu clasele I-VIII, 
Locatia nr.2, care au participat atât la procesul educaţional, cât şi la păstrarea şi întreţinerea 
bazei materiale a şcolii; 
-alta categorie de beneficiari ai proiectului au reprezentat-o cadrele didactice, profesori, 
invatatori si personal auxiliar, care beneficiaza de conditii optime de desfasurare a activitatii 
didactice si de administrare a scolii, acest lucru contribuind la cresterea calitatii actului 
educational in aceasta unitate de invatamant; conditii mai bune de invatare si predare 
inseamnand rezultate mai bune la invatatura, prestigiu sporit pentru scoala si pentru 
comunitate. 
-comunitatea locală, cei 6528 de locuitori, care pe de o parte au participat prin alocarea din 
veniturile sale a fondurilor necesare finanţării proporţionale şi complementare a lucrarilor de 
modernizare si extindere a scolii, cat mai ales au beneficiat de conditii mai bune de educatie 
pentru copiii lor si o crestere a sigurantei in scoala . 
-persoanele cu dizabilitati (atat elevi ai Scolii cat si parinti si alte rude) care beneficiaza acum 
de facilitatile oferite pentru persoanele cu dizabilitati (grupurile special amenajate si rampele 
de acces in cladire) 
-agenţii economici participă în funcţie de puterea lor economică şi de interesul lor la 
dezvoltarea bazei materiale a şcolii;  
-Consiliul Local  Insuratei prin organismele lor specializate, împreună cu conducerea şcolii şi 
Inspectoratul  şcolar judetean Braila, pe de o parte au beneficiat de rezultate optime in ceea 
ce priveste implementarea strategiilor de imbunatatire a infrastructurii educationale dar pe de 
alta parte, au fost chemate să colaboreze în procesul de monitorizare a activităţii 
educaţionale şi de susţinere materială şi financiară a scolii. 
 
Acum Scoala Gimnaziala Însurăţei este alcătuită din două structuri şcolare, astfel cei 328 de 
elevi au la dispoziţie:  
        • 16 săli de clasă; 
        • 2 laboratoare de informatică echipate cu calculatoare din ultimele generaţii; reţelele de 
calculatoare sunt menţinute de două servere, una dintre reţele fiind conectată la internet cu 
15 calculatoare;  
        • 1 Centru de Documentare şi Informare, în incinta căruia funcţionează şi biblioteca, 
adăpostind un număr de 8077 de volume;  
        • 2 laboratoare de chimie;  
        • 1 laborator de fizică;  
        • 1 laborator de biologie;  
        • 1 sală de sport (sursa: http://scoalainsurateibr.weebly.com/index.html ) 
In acelasi timp, Liceul Tehnologic Insuratei a beneficiat de actiuni de reabilitare si dotare cu 
materiale si mobilier moderne (corpul A a fost reabilitate prin Programul RICOP II în 
2002/2003 in valoare de 913.672 lei, in timp ce Corpul B, prin program cu Banca mondiala in 
2006-2007, in valoare de 223.017 lei  si dotat cu mobilier nou in valoare de 223.017 lei). 
In acest fel, se poate observa implicarea autoritatilor si cadrelor didactice din scolile orasului 
Insuratei de a asigura toate conditiile pentru ca elevii sa beneficieze de invatamant la 
standarde europene. 

http://scoalainsurateibr.weebly.com/index.html
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Sursa: http://scoalainsurateibr.weebly.com/prezentarea-351colii.html 
Rezultatele activitatii intense depuse de colectivul de cadre didactice de la Scoala Insuratei 
sunt graitoare, in sensul ca sunt obtinute multe premii, medalii si diplome la diferite 
concursuri si olimpiade scolare.  
 
B. Polarizarea educaţională pe niveluri de învăţământ. 
În situaţia actuală există un risc crescut in cadrul localitatii Insuratei de polarizare a generaţiei 
tinere în două segmente: cei care urmează şi finalizează învăţământul superior, asigurându-
şi integrarea socială şi profesională, şi cei care nu pot urma şi finaliza o astfel de formă de 
învăţământ secundar, sau nu termină nici măcar învăţământul primar şi gimnazial, cu 
obţinerea certificatului de capacitate. La nivelul învăţământului secundar (inclusiv cel 
vocaţional), rata de cuprindere a cunoscut scăderea cea mai mare dintre toate formele de 
învăţământ, cei mai defavorizaţi fiind elevii din mediul rural sau din cei care locuiesc in orase 
mici si mijlocii, cum e cazul Insurateiului. Din cauza costurilor educaţionale prea ridicate pe 
care le-ar implica continuarea şcolii – de multe ori, într-o altă localitate decât cea de 
provenienţă – aceştia întrerup studiile după învăţământul obligatoriu. Astfel, proporţia tinerilor 
care nu reuşesc să obţină o altă diplomă decât cea de capacitate se plasează în jurul a 15–
16% dintr-o generaţie. 
Pe niveluri de învăţământ, comparativ cu situaţia existentă la nivelul învăţământului 
superior, care a înregistrat o diversificare intensă după 1989, învăţământul secundar a 
înregistrat un declin generat atât de cadrul socioeconomic al tranziţiei cât şi de lipsa unei 
perspective pe piaţa muncii, după absolvirea învăţământului la acest nivel. Dacă în 1990, 
procentul elevilor din şcoli secundare tehnice era de 85% din totalul elevilor din educaţia 
secundară, în anul 1999 ponderea acestora a scăzut la numai 62,3%. 
Totusi, experienta ultimilor ani a reflectat o reconsiderare a atitudinii populatiei scolare fata 
de invatamantul tehnologic, care incepe sa capete importanta de alta data. Elevii se 
orienteaza spre scoli care le ofera ceva mai mult decat o simpla pregatire teoretica. Acum, 
abilitatea de a ―face ceva concret‖, de a ―sti sa lucreze efectiv‖ incepe sa devina apreciata, 
datorita deschiderii pietei muncii europene unde meseriasii sunt mult mai cautati fata de 
absolventii unor scoli teoretice sau universitati. Diferentele clare intre dorinta elevilor de a 

http://scoalainsurateibr.weebly.com/prezentarea-351colii.html
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asimila simple informatii si cea de a invata sa manuiasca instrumente, unelte etc, se vede si 
in rezultatele examenului de Bacalaureat din ultimii ani, in care promovabilitatea a fost destul 
de scazuta. 
Orientarea spre invatamantul tehnologic nu poate fi decat benefica, iar Liceul din Insuratei 
este pregatit sa se adapteze nevoilor comunitatii locale. 
 
 C. Polarizarea după caracteristicile resurselor umane. 
Numărul, vârsta, nivelul de calificare şi fluctuaţia cadrelor didactice constituie, prin efectele 
lor, o altă sursă de polarizare în educaţie. De asemenea, nivelul scăzut de salarizare existent 
în învăţământ a condus la scăderea atractivităţii profesiei de dascăl. 
Navetismul este considerat o problemă, in cadrul localitatii Insuratei. Tinand cont de distanta 
fata de municipiul resedinta de judet, majoritatea cadrelor didactice sunt nevoite sa faca 
naveta zilnic sau sa isi gaseasca o locuinta provizorie in oras, ambele optiuni afectand ritmul 
de viata al acestora si, implicit, calitatea actului educational. Aflate in imposibilitatea de a se 
concentra pe activitatea didactica scolara si extrascolara din cauza timpului alocat deplasarii 
de la scoala pana acasa si invers, cadrele didactice trebuie sa depuna eforturi suplimentare 
fata de colegii din municipiu pentru a obtine rezultate similare la examenele si concursurile 
scolare. Faptul ca majoritatea nu locuiesc in oras creeaza o ruptura in relatia cu familiile 
elevilor care nu au posibilitatea de a vorbi cu profesorii ori de cate ori au nevoie, ci doar in 
anumite limite orare. Acest lucru duce la ingreunarea comunicarii dintre corpul profesoral si 
comunitatea locala si, de cele mai multe ori, la decizia multor cadre didactice de a cauta scoli 
mai apropiate de domiciliu la care sa activeze.  
Cu toate acestea, cadrele didactice de la scolile din Insuratei gasesc resursele necesare 
pentru a se implica in diferite proiecte, straduindu-se sa faca numele scolii cunoscut la nivel 
judetean.  
Astfel, la Scoala gimnaziala Insuratei, copiii au fost implicati in actiuni precum Let‘s Do It, 
Romania!, ―Sanitarii priceputi‖ sau Scoli pentru un viitor verde – EDUPET. 
SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPET este un program educational national, ce 
vizeaza educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului. 
Obiectivul acestui program este constientizarea de catre elevi a problemelor de mediu 
generate de ambalaje si deseuri din ambalaje (mai ales deseuri din plastic si ambalaje tip 
PET) si educarea copiilor in spiritul unui comportament prietenos fata de mediu, prin 
participarea directa la colectarea si reciclarea recipientelor PET. 
Activitatile din acest concurs au ca scop colectarea selectiva a recipientelor PET, 
compactarea lor in vederea introducerii in circuitul de reciclare in cadrul unui concurs national 
organizat intre "echipe verzi" formate din elevi. 
 
Proiectul SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE - EDUPET se adreseaza elevilor din toate 
unitatile de invatamant preuniversitar din Romania inscrise in concurs prin asigurarea unui 
cadru de participare activa la colectarea si reciclarea recipientelor PET si vizeaza realizarea 
de activitati instructiv-educative, cu scopul de a informa, educa si constientiza elevii, cadrele 
didactice, parintii si si comunitatile locale in legatura cu impactul deseurilor nedegradabile 
asupra mediului. 
 
D. Polarizarea în funcţie de participarea şcolară. Sistemul educaţional din Insuratei se 
confruntă cu probleme legate de participarea şcolară scăzută a copiilor provenind din familii 
sărace, abandonul şcolar, repetenţia şi necuprinderea unui segment de populaţie de vârstă 
şcolară în sistem. Deşi rata de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial nu a cunoscut 
o scădere în ultimii zece ani, din cauza unor factori sociali şi economici, multe familii aflate în 
sărăcie nu îşi trimit cu regularitate copiii la şcoală, frecvenţa cu care aceştia urmează 
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cursurile învăţământului obligatoriu fiind mai scăzută şi, ca urmare, calitatea pregătirii lor 
şcolare diminuând şansele de acces ale acestora pe piaţa muncii. 
Din datele statistice furnizate de INS în învăţământ reflectă situaţia din perspectiva şcolii, 
care furnizează datele oficiale pentru fiecare an şcolar, însă nu reflectă participarea şcolară 
efectivă a elevilor cuprinşi în învăţământ. Pentru învăţământul secundar (inclusiv cel 
vocaţional), rata de cuprindere a cunoscut scăderea cea mai mare dintre toate formele de 
învăţământ, ajungând de la 90,7% în 1990 la numai 69,4% în ultimii ani. La acest nivel de 
învăţământ, cei mai defavorizaţi sunt elevii din mediul rural, care din cauza costurilor 
educaţionale prea ridicate pe care le-ar implica continuarea şcolii sunt obligaţi să întrerupă 
studiile după învăţământul obligatoriu. 
O situatie dramatica se inregistreaza in randul copiilor de etnie rroma care nu beneficiaza de 
accesul la educatie la fel ca cei romani, din cauza conditiilor economice precare ale familiilor 
din care provin. Obligati sa munceasca in gospodarie impreuna cu adultii, sa fie implicati in 
activitati lucrative contra cost prin sate, sa ingrijeasca fratii mai mici, copiii apartinand acestei 
etnii sunt mai degraba vazuti ca forta de munca, decat ca elevi cu obligatii si drepturi scolare. 
Lipsa utilitatilor, a unui venit permanent, la fel ca si lipsa spatiului de locuit (in unele locuinte 
traiesc familii multigenerationale in doua, trei sau chiar o singura camera) ii determina pe 
parinti sa considere scoala ca pe o risipa de bani si timp. In scurt timp, copiii abandoneaza 
scoala (de multe ori dupa incheierea ciclului primar sau chiar mai devreme), iar acest lucru 
are repercusiuni dramatice in viata lor de adulti fara acces la piata muncii si predispusi la 
acte ilegale pentru asigurarea confortului financiar al lor si al familiilor lor.  
 
Rata de participare şcolară pe grupe de vârstă 
 
Grupa de vârstă Toată populaţia 
0 – 6 ani 1,3% 
7 – 14 ani 87,6% 
15 – 18 ani 78,8% 
Urmările preluării unei părţi considerabile din cheltuielile pentru educaţie de la bugetul de stat 
de către familie sunt diverse, creşterea inegalităţii de şansă în faţa şcolii fiind una dintre ele. 
Aceasta se manifestă prin scăderea drastică a ratei de participare şcolară, în mediile sărace, 
şi prin numărul în scădere de tineri din localitatea Insuratei care urmează liceul şi facultatea. 
Analizând evoluţia ratei abandonului pe niveluri de învăţământ, se constată o scădere 
constantă până în anul 2005 şi o stabilizare la nivelul de 1,9–2% în următorii cinci ani. Cu 
toate acestea, prevenirea abandonului şcolar trebuie să constituie o prioritate a politicilor 
educaţionale din România. Rata abandonului şcolar reflectă situaţia numai la nivelul elevilor 
înscrişi într-o formă de învăţământ. 
Există însă un segment de copii care nu sunt înscrişi în nici o formă de învăţământ şi a căror 
pondere în rândul copiilor între 7–14 ani, deşi în scădere de la 9,5%, în anul 1991, la 3,2%, 
în 2007, constituie totuşi un procent semnificativ în rândul copiilor cu vârstă şcolară. 
Rate ridicate ale abandonului şcolar se înregistrează la nivelul învăţământului secundar 
(liceal şi profesional). Deşi statisticile indică o scădere a acestora, de la 7,3% în 1990 la 
3,9% în 2005, lipsa resurselor financiare şi costurile educaţionale ridicate constituie, pentru 
majoritatea copiilor provenind din familii sărace, cauze ale întreruperii studiului după 
absolvirea învăţământului obligatoriu sau ale abandonului şcolar la acest nivel. Având în 
vedere faptul că învăţământul obligatoriu nu asigură o calificare profesională, iar ofertele de 
muncă pentru învăţământul secundar sunt, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, 
limitate, mulţi dintre tinerii absolvenţi ai acestor forme de învăţământ sunt expuşi riscului 
excluderii sociale. Pe termen lung, din cauza creşterii numărului de tineri care nu reuşesc să 
obţină decât diploma de capacitate, a ofertei limitate pentru absolvenţii de şcoli profesionale 
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şi de ucenici, a devalorizării diplomelor de studii superioare, nu atât datorită numărului lor 
ridicat, ci, mai degrabă, datorită 
insuficientei dezvoltări economice, este posibil ca educaţia să nu contribuie într-o măsură 
apreciabilă la diminuarea fenomenului de excluziune, ci mai degrabă la favorizarea lui. 
 
Masuri si programe de sprijin destinate accesibilitatii invatamantului in cadrul 
localitatii Insuratei 
În România, acest tip de măsuri şi programe se derulează de puţin timp, de unde şi 
dificultatea de a evalua rezultatele şi de a aprecia efectele asupra populaţiei, dar şi asupra 
sistemului educaţional. Politicile educaţionale derulate în ultimii ani în judetul Braila cu 
extensie catre localitatile rurale includ, deja, unele măsuri destinate creşterii accesibilităţii 
învăţământului, măsuri care pot fi grupate după cum urmează: 
 
1. Măsuri specifice sistemului de învăţământ: 
• Programul de relansare a învăţământului din orasele mici si mijlocii,  
• Curriculum la decizia şcolii; 
• Flexibilizarea anului şcolar; 
• Politica proprie de personal  
 
2. Măsuri care vizează integrarea socială şi profesională a tinerilor care au părăsit sistemul 
de învăţământ, fără a avea vreo calificare: 
• Programul de combatere a marginalizării şi excluderii sociale şi profesionale a tinerilor care 
au abandonat învăţământul obligatoriu şi nu au dobândit competenţele minime necesare 
ocupării unui loc de muncă; 
• Programul de educare a adulţilor în şcoli şi licee; 
 
3. Măsuri cu caracter social: 
• Asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri 
reduse; 
• Asigurarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul preşcolar şi 
primar; 
• Programul privind acordarea de burse pentru continuarea studiilor pentru studenţi, în 
vederea prevenirii şi combaterii marginalizări sociale; 
• Acordarea de burse de studii unor studenţi din mediul defavorizat; 
• Programe de suport social şi educaţional al familiilor sărace, în vederea facilitării accesului 
la educaţie al copiilor provenind din aceste medii: distribuirea gratuită a rechizitelor. 
 
Deşi nu se poate ignora rolul pozitiv al acestor programe, cercetările efectuate au înregistrat 
disfuncţii privind aplicarea lor. În cazul programului de distribuire gratuită a rechizitelor, multe 
familii sărace au reclamat, fie nerespectarea cuantumului alocat rechizitelor, fie costurile 
foarte mari necesare întocmirii dosarului social. De multe ori, conform acestora, costurile 
dosarelor depăşeau pe cele ale manualelor şi rechizitelor. S-au înregistrat, de asemenea, 
disparităţi atât în ceea ce priveşte programele PIN 1 şi 2, cât şi programul „Cornul şi laptele‖. 
În unele localităţi sărace, beneficiarii au reclamat faptul că numai câteva familii au primit 
sprijin în alimente şi haine, unii dintre aceştia valorificându-le mai departe prin vânzare, în 
timp ce alte familii sărace nu au avut acces la aceste bunuri. Programul de distribuire a 
laptelui şi cornului a întâmpinat, iniţial, dificultăţi legate de furnizorii locali ai acestor alimente, 
clientelismul local sau calitatea produselor destinate şcolarilor. 
Condiţionarea plăţii alocaţiei pentru copii de frecventarea şcolii a avut efecte pozitive în 
combaterea neparticipării şcolare, având în vedere că pentru marea majoritate a familiilor 
sărace (în special cu mulţi copii) alocaţia copiilor reprezintă principala sursă de venit a 
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gospodăriei. De asemenea, se impune ca şi acordarea VGM de către autorităţile locale să fie 
condiţionată de participarea şcolară, în caz contrar, copiii de vârstă şcolară care nu merg la 
şcoală fiind excluşi din calculul VMG. 
Ar fi de dorit ca programul „Cornul şi laptele‖ să se adreseze numai elevilor care provin din 
familii defavorizate şi care vor fi identificaţi la nivelul fiecărei şcoli de către cadrele didactice. 
Considerăm că astfel se va asigura, cu aceleaşi resurse financiare, un ajutor mai consistent, 
orientat acolo unde este într-adevăr nevoie. 
La rândul său, programul privind acordarea burselor de studiu ar trebui extins şi la nivelul 
învăţământului secundar, asigurându-se astfel accesul unui număr mai mare de absolvenţi ai 
învăţământului gimnazial la învăţământul secundar şi, ulterior, în învăţământul superior. 
Fără a ignora măsurile deja întreprinse în direcţia creşterii accesului la educaţie al copiilor 
provenind din familii sau medii defavorizate, există încă aspecte critice, legate de 
funcţionarea sistemului educaţional, care necesită o strategie pe termen lung şi politici 
educaţionale incluzive. 
În opinia noastră, aceste puncte critice in cadrul localitatii Insuratei sunt legate de 
următoarele aspecte: 
1. Finanţarea învăţământului. 
– subfinanţarea învăţământului; 
– dependenţa finanţării şcolilor de nivelul economic de dezvoltare de la nivel local, de 
asemenea, şcolile vor depinde şi de relaţiile dintre autorităţi şi reprezentanţii şcolii, de 
interesele de grup locale; 
– veniturile extrabugetare va depinde de nivelul de dezvoltare al localităţii, de veniturile 
populaţiei. 
2. Organizarea învăţământului. 
– pentru calificările asigurate prin şcolile de ucenici şi şcolile profesionale nu există ofertă pe 
piaţa forţei de muncă, sau aceasta este limitată; 
3. Colaborarea cu familiile 
Relaţia între şcoală şi părinţi se limitează, de regulă, la simpla participare a acestora din 
urmă la şedinţele cu părinţii, în care, de obicei, se discută costurile educaţiei. De multe ori, 
părinţii elevilor cu probleme nu participă la aceste întâlniri, astfel încât se poate spune că 
cele două „lumi‖ nu se cunosc: părinţii nu ştiu care sunt şi ce eforturi fac cadrele didactice, iar 
acestea nu cunosc mediul socio-familial din care provine elevul. 
 
Solutii 
Direcţiile de acţiune pe care le propunem sunt structurate pe componentele sistemului de 
învăţământ la nivelul cărora am identificat probleme, dezechilibre sau aspecte deficitare, aşa 
cum au fost ele prezentate mai sus: 
 
1. Finanţarea învăţământului 
Criteriile care ar trebui să devină prioritare în finanţarea instituţiilor şcolare, precum şi în 
verificarea şi evaluarea utilizării fondurilor sunt: 
– numărul de elevi care învaţă în şcoala respectivă, luându-se în calcul costul şcolarizării 
unui elev pe un an şcolar; 
– mediul socioeconomic în care funcţionează şcoala. 
Alte măsuri în domeniul finanţării educaţiei ar putea viza crearea unui cadru legal, prin care 
şcoala să obţină venituri financiare extrabugetare, prin: 
– prestarea unor activităţi în folosul comunităţii, precum: cursuri de învăţare a limbilor străine, 
cursuri de informatică, activităţi sportive, orientare şcolară şi profesională, alfabetizarea 
populaţiei; 
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– campanii de strângere de fonduri în beneficiul şcolii. Strângerea de fonduri nu constituie o 
practică obişnuită, în majoritatea şcolilor fie urban sau rural. Şcoala se comportă, mai 
degrabă, ca o organizaţie birocratică, decât ca una antreprenorială sau ca un ONG. 
În general, la nivelul şcolilor din Insuratei nu există un comportament de prospectare a pieţei 
şi a resurselor locale, ci există o atitudine pasivă, de aşteptare a intervenţiei statului. 
Ar fi, probabil, utile cursuri de strângere de fonduri pentru cadrele didactice, care să 
stimuleze gândirea, în perspectiva autonomiei şi descentralizării şcolilor. Acest lucru se 
poate realiza prin organizarea de targuri, workshopuri, expozitii cu vanzare a produselor 
confectionate de elevi, campanii de informare a comunitatii locale cu privire la necesitatile 
materiale ale scolii, spectacole cu bilet de intrare etc. Numai o stransa legatura dintre scoala 
si comunitatea locala, o buna comunicare profesori – parinti – administratie pot avea 
rezultate de succes in ceea ce priveste identificarea si accesarea unor surse alternative de 
finantare. 
 
2. Organizarea învăţământului 
La acest capitol, propunerile vizează, în primul rând, autonomia instituţională: 
– posibilitatea instituţiilor şcolare din Insuratei de a angaja personalul didactic, în funcţie de 
propriile opţiuni şi interese, pe baza unor contracte pe termen limitat încheiate între cadrul 
didactic şi instituţia şcolară, cu posibilitatea prelungirii lui, în funcţie de aprecierile consiliului 
de administraţie, părinţilor şi elevilor; 
– creşterea autonomiei şcolilor, dar şi a cadrelor didactice la clasă, în vederea adoptării celor 
mai eficiente metode de învăţare, în funcţie de nivelul clasei; 
– salarizarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele obţinute şi mai puţin în funcţie de 
vechimea în muncă, încurajându-se astfel orientarea tinerilor spre profesia de cadru didactic, 
reducerea fluctuaţiilor de personal didactic la nivelul orasului; 
– întărirea rolului consilierilor pe probleme de orientare şcolară şi profesională  
– infrastructura de acces la scoli, dotarea şi renovarea acestora (atragerea resurselor locale 
în completarea celor de la bugetul statului); 
– transportul elevilor din satele din imprejurimi, bursele sociale şi asigurarea, pentru cei care 
doresc să urmeze în altă localitate învăţământul secundar 
– resursele umane: calificarea acestora şi motivarea cadrelor didactice, pentru a se putea 
orienta spre învăţământul rural, cadre calificate; 
– creşterea şanselor educaţionale ale copiilor/tinerilor provenind din acest mediu (prin măsuri 
complementare de suport social al familiilor). 
O altă mare provocare pentru actualul sistem educaţional din Insuratei o constituie 
adaptarea politicilor educaţionale şi a sistemului şcolar la cerinţele societăţii şi ale 
pieţei muncii, în vederea creşterii semnificaţiei sociale şi profesionale a instituţiei şcolii şi a 
valorizării personale a copiilor/ tinerilor provenind din segmentele vulnerabile ale societăţii.  
În situaţia actuală, perspectivele de integrare pe piaţa muncii pentru elevii provenind din 
aceste medii sunt foarte scăzute, având în vedere faptul că aceştia au şanse reduse de 
finalizare a unui ciclu şcolar cu o specializare profesională, deci, implicit, prezintă riscuri 
majore de excludere de pe piaţa muncii actuale. Instituţia şcolii ar trebui să reducă decalajul 
existent în prezent între pregătirea pe care aceasta o oferă şi cerinţele societăţii româneşti în 
schimbare. În momentul de faţă, singura „rută‖ care ar asigura şansele cele mai mari pe piaţa 
muncii şi pe cele de integrare socială este şcoală primară – liceu – facultate/ colegiu, care 
este însă inaccesibilă unui număr foarte mare de copii din oras, provenind din medii 
defavorizate. 
 
3. Colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea 
Posibilele măsuri care să faciliteze colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea ar putea 
consta în: 
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– Campanii de conştientizare a beneficiilor şcolarizării. Costurile sunt mai scăzute şi eficienţa 
unui astfel de tip de campanie este mai ridicată atunci când avem de-a face cu o campanie 
directă şi nu cu una mediată. Campania directă ar putea include vizite la domiciliul elevilor, 
propaganda vizuală (afişe, revista şcolii), distribuirea de materiale promoţionale (rechizite) cu 
mesaj stimulativ, lectorate cu părinţii şi, în general, activităţile care solicită o mai mare 
implicare a părinţilor. 
– Creşterea rolului şcolii în viaţa comunităţii. Acest lucru s-ar putea face prin elaborarea de 
proiecte, de către cadrele didactice, menite să atragă resurse pentru comunitate. Cercetări 
anterioare arată că, deopotrivă, părinţii, profesorii şi reprezentanţii comunităţii ar fi interesaţi 
să fie antrenaţi în a urma cursuri care să le ofere informaţii despre potenţiali finanţatori, 
scriere de proiecte, realizare de parteneriate ş.a. 
– Programe de educaţie a adulţilor, care să aibă ca obiective creşterea nivelului 
cunoştinţelor, pentru a-i putea ajuta şi supraveghea pe copii în sarcinile şcolare, 
revalorizarea rolului şcolii în societate şi în strategiile de viaţă, realizarea unei mai bune 
comunicări cu şcoala. Acest tip de programe ar putea contribui la creşterea nivelului de 
educaţie al părinţilor, care am văzut că reprezintă o problemă pentru cei din mediul rural. 
Preocuparea administratiei publice locale atat pentru educatia tinerilor, cat si a adultilor, se 
va concretiza intr-o serie de proiecte finantate de FSE prin POS DRU, proiecte de tip ―Long 
Life Learning‖ si de reconversie profesionala, de antreprenoriat sau dezvoltarea unor abilitati, 
invatarea unei limbi straine, a utilizarii computerului astfel incat sa se asigure locuitorilor 
sansa la educatie centrata pe nevoi. 
 
4. Colaborarea cu familiile 
La nivelul fiecărei instituţii şcolare, părinţii elevilor ar trebui: 
– să participe la luarea deciziilor privind curriculumul la decizia şcolii şi să fie consultaţi cu 
privire la stabilirea vacanţelor copiilor, în conformitate cu prevederile referitoare la 
flexibilizarea anului şcolar; 
– să identifice, alături de profesori, soluţiile pentru reducerea eşecului şcolar; 
– să deţină un rol decisiv în procesul de orientare şcolară şi profesională a elevilor; 
– să fie informaţi cu privire la diversele facilităţi acordate elevilor pentru continuarea studiilor, 
să fie sprijiniţi în realizarea documentaţiei necesare; 
– invitaţi şi încurajaţi să participe la activităţi şcolare şi extraşcolare ale elevilor (excursii, 
tabere pentru copii). 
 
5. Parteneriatul 
Este o măsură care poate facilita procesul de inserţie socială şi profesională a tinerilor. 
Instituţiile şcolare pot încheia contracte cu diverşi agenţi economici de stat şi privaţi, în 
vederea susţinerii sistemului educativ prin: 
– asigurarea stagiilor de practică ale elevilor, astfel încât să faciliteze trecerea acestora de la 
şcoală la piaţa forţei de muncă; implicarea şcolii în prospectarea pieţei de muncă locale/ 
regionale, orientarea profesională a elevilor şi acordarea de sprijin/ asistenţă din partea şcolii 
în găsirea unui loc de muncă; 
– susţinerea unor cursuri de pregătire profesională de către specialişti din diverse domenii de 
activitate; 
– adiţional, introducerea în şcoală a unor ateliere de meserii, eventual meserii tradiţionale 
pentru o anumită zonă rurală, ar facilita dobândirea unor abilităţi practice, a unei meserii, de 
către elevii care nu pot atinge un nivel mai înalt de şcolaritate. 
 
In afara de solutiile propuese mai sus, in perioada 2014 – 2020, Primaria Insuratei, impreuna 
cu Scoala gimnaziala din localitate si Liceul tehnologic, vor demara o serie de actiuni care sa 
se incadreze in urmatoarele directii: 
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- Adaptarea ofertei educaţionale a învaţmantului preuniversitar la cerinţele de 
perspectivă impuse de piaţa locală a forţei de muncă şi fundamentarea planului anual 
de şcolarizare pe baza rezultatelor studiilor si prognozelor privind dinamica pieţei 
muncii în vederea creşterii şanselor de ocupare /integrare în muncă a absolvenţilor. 
Actualmente nu există o corelaţie suficientă între cerinţele pieţei de muncă locale şi 
ofertele sistemului de învăţământ. Evident, nu se doreşte transformarea 
învăţământului din Insuratei într-un sistem local, profilat doar pe nevoile comunităţii, 
însă luarea în considerare şi a caracteristicilor specifice oraşului ar putea rezulta într-o 
mai mare eficienţă a procesului de formare a resursei umane. De asemenea, această 
sugestie se referă mai ales la învăţământul pre-universitar profesional şi la sistemul de 
re-calificare profesională. 

- Promovarea incluziunii sociale prin creşterea accesului la educatie şi formare 
profesională şi pe piaţa muncii, combaterea excluziunii sociale a diferitelor categorii 
sociale şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale. Nu există un plan 
strategic coerent în ceea ce priveşte asistenţa şi protecţia socială a comunităţii din 
Insuratei, de aceea este necesara o strategie viabila in acest sens. 

- Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale ca şi opţiune strategică. 
- Promovarea în randul agentilor economici locali a necesităţii investirii în capitalul 

uman (ucenicia la locul de muncă, formarea continuă a personalului propriu). 
- Dezvoltarea parteneriatului social şi economic prin implicarea patronatelor, a 

sindicatelor, a instituţiilor statului, a societatii civile în vederea armonizării politicilor de 
resurse umane pentru o mai buna exploatare a potenţialului uman existent. 

 
Sportul 
 
În contextul economic actual este recunoscută pe plan mondial tendinţa de creştere a 
timpului liber în dauna timpului de muncă, de transport, de odihnă. Astfel, apare nevoia 
firească a populaţiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate, pentru a le 
satisface într-un mod cât mai complex dorinţele şi aspiraţiile. 
În categoria serviciilor de agrement, un loc tot mai important îl ocupă cele sportive, în strânsă 
concordanţă cu conştientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi 
sportul în dezvoltarea armonioasă a individului. În ţările dezvoltate (din toate punctele de 
vedere) există un adevărat cult în această privinţă în rândul maselor largi ale populaţiei, iar 
activităţi ca jogging-ul, cross-urile populare (alergări cu participare largă), mersul pe bicicletă, 
înotul se constituie în adevărate fenomene de masă. 
În ţara noastră, aceste activităţi nu au luat o asemenea amploare, deşi este în general 
recunoscută importanţa pe care o are sportul în asigurarea stării de sănătate a populaţiei. A 
început şi în România să se practice jogging-ul (alergarea de dimineaţă sau de seară), se 
merge cu bicicleta, se practică diferite sporturi. Între acestea din urmă, un loc special îl ocupă 
fotbalul, ai cărui practicanţi depăşesc probabil ca număr amatorii tuturor celorlalte sporturi 
care se pot practica în mod organizat. Pe locurile următoare se situează basketul, care 
câştigă tot mai mulţi adepţi şi tenisul.  
În ceea ce priveşte baza tehnico-materială la nivel naţional, situaţia s-a deteriorat pe măsura 
trecerii timpului, în condiţiile în care proprietarii acestor baze (aflate în marea lor majoritate în 
proprietatea statului, reprezentat prin Direcţiile Judeţene pentru Tineret).  
Din pacate, gama sporturilor practicate de tinerii din oras este extrem de restransa din cauza 
inexistentei altor facilitati sau a unor spatii secial amenajate in acest scop. Tinerii prefera sa 
duca o viata relativ sedentara, iar singura distractie este mersul la discoteca, ce reprezinta si 
principala forma de socializare. 
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Prin actuala strategie se propune revigorarea activitatii sportive in localitate, pentru a se 
contribui nu doar la mentinerea starii de sanatate a populatiei, ci si la facilitarea crearii si 
mentinerii relatiilor interumane. 
 
Strategia de ameliorare a eficacitatii conducerii actiunilor sportive in localitatea 
Insuratei 
  
Introducere 
Eficacitatea este calitatea de a produce efectul pozitiv, asteptat in urma aplicarii unor masuri 
pentru imbunatatirea activitatii didactice. 
Eficacitatea sau eficienta conducerii este dependenta atat de structura si coeziunea grupului, 
cat si de calitatile profesorului de educatie fizica, la care se adauga in mod deosebit, toate 
conditiile materiale si de organizare ale activitatii sportive. Eficienta conducerii activitatii 
sportive poate fi argumentata prin realizarea standardelor de formare sau standardele 
instructionale corelate cu obiectivele specifice formulate pe diferite nivele de actiune. 
Eficacitatea scolara in domeniul activitatii sportive se raporteaza la nivelul institutional si 
presupune masura in care, prin competitiile desfasurate, s-au indeplinit si chiar depasit 
obiectivele de performanta propuse. 
  
S-a elaborat o schema grafica in cadrul careia am introdus factorii si trasaturile caracteristice 
de o deosebita importanta in dezvoltarea/ameliorarea eficacitatii actului de conducere a 
activitatii sportive scolare. 
 

Factori Trasaturi caracteristice 

1. Conducerea in plan profesional 

fermitate si focalizare pe finalitati 
(competitii sportive); 

abordare participativa; 
conducator profesionist (profesor si 

lider de grup). 

2. Impartasirea viziunii si a scopurilor 
conducerii  eficiente a activitatii sportive 

unitatea finalitatilor propuse; 
consistenta si constanta a practicilor; 
relatii colegiale si de colaborare. 

3. Mediul de invatare 
atmosfera guvernata de ordine; 
un mediu atractiv pentru desfasurarea 

activitatilor sportive. 

4. Concentrarea activitatii de fond pe 
predare/invatare 
motrica si dezvoltare a calitatilor motrice 

timp maximal folosit pentru invatare; 
accente academice; 
focalizare pe achizitii. 

5. Predare cu obiective clare 

eficienta in organizare; 
claritatea obiectivelor; 
lectii clar structurate; 
practica adaptativa. 

6. Asteptari inalte 

asteptari inalte la nivelul echipelor 
reprezentative in toate ramurile de sport 
practicate in scoala; 

mediu de emulatie, de stimulare si de 
provocare. 

7. Intariri pozitive 
disciplina clara si ferma; 
feed-back relevant si bine utilizat. 

8. Progres in monitorizare 
monitorizarea progreselor elevilor; 

evaluarea performantelor sportive 
scolare. 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 129 of 194 
 

9. Responsabilitatile si drepturile elevilor 

ridicarea stimei de sine a elevilor si a 
fair – play-ului; 

claritatea responsabilitatilor; 
controlul activitatii. 

10. Parteneriatul scoala – familie 

implicarea parintilor in organizarea 
competitiilor cat si in sponsorizarea 
pregatirii si participarii in competitii a 
echipelor reprezentative. 

11. Organizatie cu efecte formative 
perfectionarea permanenta a cadrului 
didactic implicat in activitatea sportiva a 
scolii 

 

 
 
Astfel, putem concluziona ca cele mai importante momente pe care au fost observate, au 
fost cele legate de fermitatea si focalizarea pe conditiile de mediu in care erau pregatite 
echipele reprezentative ale scolii, dar si pe o noua strategie de conducere a acestor echipe 
in baza unui stil participativ, in cadrul caruia actul de conducere nu este unidirectional ci 
include capacitatea perceptuala a profesorului privind perceperea membrilor echipei cat si a 
situatiei in care se afla, precum si capacitatea de actiune, de a lua cele mai adecvate masuri 
pentru atingerea performantelor dorite.  
Cresterea gradului de autoritate a profesorului privind actul conducerii activitatii sportive se 
obtine tocmai prin cunoasterea cat mai in profunzime a nevoilor de miscare ale elevilor cat si 
a dorintei lor de a participa in competitii chiar daca pregatirea lor nu este inca la standardele 
impuse de nivelul competitiei.  
Consideram ca sunt necesare si viziuni clare, dar si obiective cu finalitati impartasite de catre 
toti membri colectivului de cadre didactice de specialitate din unitatea scolara, o concentrare 
a activitatii de fond pe predare/invatare, in cadrul caruia se vor urmari cu precadere: 

 
 timpul afectat unei zile scolare a lectiilor de predare / invatare / evaluare in raport cu 

alte activitati; 
 procentul de timp din lectie afectat invatarii motrice si dezvoltarii aptitudinilor 

psihomotrice cat si interactiunii formative profesor - elev; 
 procentul de timp afectat de catre profesori discutiilor cu caracter metodic sau cu 

subiecte legate de managementul conducerii echipelor reprezentative cat si implicarea 
conducerii scolii prin interesul pe care il manifesta atunci cand scoala participa intr-o 
competitie sportiva indiferent de ce nivel; 

 preocuparea profesorilor pentru realizarea obiectivelor cognitive in mai mare masura 
decat pentru cele ce privesc relatia profesor–elev; 

 punctualitatea la ore; 
 stoparea influentelor perturbatoare venite din afara clasei. 

l pe aspectele teoretice;  
 

 
Concluzii 
Un bun manager al unei institutii scolare trebuie sa se orienteze spre directiile aparute in 
strategia dezvoltarii invatamantului preuniversitar, in concordanta cu obiectivele privind 
asigurarea calitatii educatiei, pe care este obligat sa le sustina si sa le dezvolte.  
Acest proiect de dezvoltare institutionala a scolii tine seama de complexitatea, diversitatea si 
amplitudinea activitatilor scolare, fiind rezultatul analizei si reflectiei critice asupra situatiei de 
fapt. Consideram oportun faptul ca trebuie mentinuta traditia scolii, dar in acelasi timp trebuie 
gasite noi repere care sa o personalizeze si sa o identifice in oferta educationala locala.  
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Sportul ca factor de educatie 
Educaţia este considerată un „drept fundamental în sine şi una dintre cheile exercitării altor 
drepturi inerente naturii umane. Ca un drept care contribuie la autonomia individului, educaţia 
este principalul instrument care permite adulţilor şi copiilor marginalizaţi din punct de vedere 
economic şi social să iasă din sărăcie şi să obţină mijlocul de a participa, din plin, la viaţa 
comunităţii lor‖. În acest context, dreptul la educaţie trebuie înţeles ca dreptul fiecărui individ 
de a-şi însuşi deprinderile, abilităţile, cunoştinţele necesare găsirii unui loc de muncă, care 
să-i aducă un venit şi care să-i permită integrarea deplină în viaţa socială, economică, 
culturală, politică etc. a societăţii. 
In contextul cresterii numarului de copii in scoli, la nivel national, sistemul educational  
obligatoriu trebuie sa se adapteze la noile cerinte de spatii si standarde de calitate impuse 
atat de situatia sociala a populatiei cat si de normativele in domeniul infrastructurii 
educationale. Cresterea numarului de copii precum si cresterea cerintelor calitative ale 
actului educational determina necesitatea majora de noi si moderne spatii educationale, de o 
infrastructura adecvata. 
Performantele educationale ale elevilor sunt determinate intr-o mare masura si de situatia 
infrastructurii scolilor unde acestia invata de existenta unei baze materiale moderne, a unor 
dotari ce corespund nevoilor atat elevilor cat si profesorilor pentru a obtine rezultate bune, 
beneficiile unei infrastructuri care sa corespunda numarului de elevi si necesitatilor socio-
educationale ale acestora.  
 
Sanatate prin sport 
Mutatiile din plan social, economic si politic la nivel mondial au descoperit demodarea 
ideologiilor si conceptelor traditionale care au fondat diferitele continuturi, metode si finalitati 
ale educatiei fizice si sportului si care acum se dovedesc a fi neadaptate realitatilor 
contemporane. Aceste mutatii in continua schimbare reclama de urgenta reforme apte sa 
raspunda problemelor majore care ingradesc domeniul educatiei fizice si sportului. 
Incepand cu Conferinta generala a UNESCO, de la Paris din 1952, s-a decis inscrierea 
sportului in programul organizatiei, ca ax central, prin care dimensiunea educativa, sa fie 
intarita si garantata. Continuand in acelasi sens conferintele internationale ale ministrilor, 
responsabili domeniului educatiei fizice si sportului (MINEPS, iar mai tarziu CIGEPS) au 
militat pentru un rol mai important si mai complet educatiei fizice si sportului. Iata care au fost 
principalele directii de actionare ale domeniului : 

- dezvoltarea sportului scolar si universitar; 
- promovarea sportului pentru toti; 
- sustinerea disciplinelor stiintifice care au ca obiect de studiu sportul; 
- difuzarea si largirea informatiilor stiintifice si tehnice; 
- protectia valorilor etice inerente sportului; 
- intarirea cooperarii internationale si largirea acesteia prin adoptarea de noi 

parteneri, in speta, Organizatia Mondiala a Sanatatii; 
- punerea in relief a contributiei pe care activitatea fizica si sportul, practicate 

rational, o aduc in pastrarea sanatatii. 
   
Consecintele inactivitatii sportive 
Cercetari efectuate in 29 de tari dezvoltate atesta faptul ca 39% din decese la subiectii intre 
25 si 69 de ani au fost provocate de bolile cardiovasculare. In ultimii 30 de ani, mortalitatea 
prin boli cardiovasculare s-a injumatatit in SUA si s-a dublat in Romania, Ungaria, Polonia. 
In prezent, Romania se afla pe locul doi in Europa in privinta mortalitatii generale si se 
constata o crestere continua in planul problemelor de morbiditate si comportament 
nesanatos, sanatatea fiind cel mai mult primejduita de modul de viata. (Suciu, Dumitru, p.13-
14). 
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O analiza profunda la nivel national pe baze de date statistice arata: 
 

 
lui de inapti pentru serviciul militar; 

consumul de alcool, tutun, droguri; 
 

r produse alimentare nesanatoase; 
 

In tarile dezvoltate, s-a ajuns astazi ca "sportul, in acceptiunea sa cea mai larga – sportul 
pentru toti, pentru sanatate, educatie si recreere – sa reprezinte o politica de stat, un criteriu 
de performanta si viabilitate a organismului social". 
Preocuparea la nivel european pentru acest domeniu s-a concretizat in declararea Anului 
2004, ca An European al Educatiei prin Miscare. Guvernul Romaniei, sub patronajul Primului 
Ministru, incurajeaza lansarea de programe de sport, in cadrul subcomisiei de Programe 
Transversale si Interdisciplinare, considerand ca educatia fizica si sportul: 

 
t factori esentiali de crestere a calitatii vietii si a sanatatii umane; 

 
 

 
aparitia unor noi locuri de munca; 

 
 

 
Desi sportul capata o importanta din ce in ce mai mare in viata comunitatilor, la nivelul 
orasului Insuratei, acest domeniu de activitate se confrunta cu cateva probleme strategice, 
printre care se numara: 

1) Slaba reprezentare a sportului de masa; 
2) Dificultati in domeniul educatiei fizice scolare si liceale; 
3) Lipsa de sustinere pentru sportul de performanta; 
4) Baza materială sportivă / de agrement – limitată. 

In functie de aceste probleme, primaria Insuratei a identificat cateva programe care sa 
acopere necesitatile comunitatii in ceea ce priveste miscarea sportiva: 

a) Realizarea unui calendar al evenimentelor sportive din orasul Insuratei - Realizarea 
unui calendar anual al evenimentelor sportive prin colaborarea Primărie – cluburi 
sportive (comunicarea are loc în perioada de planificare a alocărilor pentru anul 
următor). Tot în cadrul acestui program pentru creşterea vizibilităţii toate cluburile 
sportive vor putea să îşi prezinte pe site-ul Primăriei programul de lucru (zile, ore, 
vârste de participanţi la activităţi, nr. de şedinţe sâptămânal). 

b) Stimularea asociativităţii în domeniul sportiv la nivelul şcolilor - Fiecare şcoală poate 
să îşi constituie propria asociaţie sportivă sau să se afilieze la o asociaţie existentă, şi 
sa inregistreze membri. 

c) Parteneriate public – private pentru sport - Descriere pe baza modelului de parteneriat 
dezvoltat între diferite şcoli şi întreprinzători privaţi pentru construcţia reabilitarea unor 
terenuri de sport se are în vedere promovarea extinderea unor asemenea iniţiative cu 
scopul de a îmbunătăţi infrastructura sportivă existentă la nivelul orasului Insuratei. 

 
VI.7. Obiective culturale si culte 
 
Aspecte generale 
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Cultura reprezintă unul dintre cele mai importante domenii în care se manifestă spiritual 
uman. Tocmai ca urmare a acestui adevăr, de-a lungul timpului, diferiti gânditori au încercat 
să definească acest domeniu al activitătii umane. Nicolae Iorga spunea despre cultură că ―e 
suflet omenesc în vesnică actiune, tot mai departe si mai sus‖. Victor Hugo este si mai 
explicit în privinta culturii: ―Cresterea intelectuală si morală nu este mai putin necesară decât 
bunăstrea materială. A sti este o nevoie vitală, a gândi este o necesitate, adevărul este 
hrană, ca si pâinea. O minte nehrănită cu stiintă si cu întelepciune slăbeste. Să ne fie milă de 
spiritele înfometate, cum ne e de trupurile neprihănite. Dacă există ceva mai sfâsietor decât 
un trup care se prăpădeste din lipsă de pâine, e un suflet care stinge din lipsă de lumină‖. 
Cultura, în sensul ei cel mai larg poate fi definită ca fiind o serie de caracteristici distincte ale 
societătii sau ale unui grup social, în termeni materiali, spirituali, intelectuali sau emotionali. 
Ea include nu numai arta si literatura, ci si modele de viată, traditii, credinte etc. Cultura este 
mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităti sau natiuni; ea este un 
element esential al dezvoltării economice si al regenerării sociale si reprezintă un indicator al 
calitătii si bunăstării individuale. 
 
Ca factor fundamental al vieţii sociale, cultura: 

- dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional şi capitalul uman în special; 
- creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de 

valoarea celuilalt; 
- este mediu al integrării sociale; 
- este esenţă a identităţii naţionale; 
- este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană; 
- este mediu al transformării sociale (mentalitate); 
- reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale; 
- este o dimensiune a civilizării şi civilizaţiei. 

In acelasi timp, cultura reprezinta si un factor essential al dezvoltării economice determinand: 
- creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii; 
- dezvoltarea activităţilor turistice; 
- crearea unor noi pieţe de muncă; 
- crearea unor industrii culturale; 
- dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social; 
- definirea funcţiilor economice ale unor regiuni sau oraşe; 
- favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni economice 

La nivel internaţional o tot mai mare atenţie este acordată potenţialului culturii de a cataliza 
procesele de dezvoltare. Planurile de dezvoltare strategică a oraşelor europene, în special în 
ţări ca Marea Britanie, Elveţia, Suedia, acordă o atenţie deosebită culturii şi creativităţii – se 
vorbeşte despre oraşe creative (oraşe ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin 
implicarea cetăţenilor prin metode specifice domeniului cultural), despre industriile creative 
(acele ramuri ale industriei care fac uz de creativitate ca principal capital – producţia de 
carte, producţia cinematografică, industria modei, publicitatea etc - a căror rată de creştere 
este de 5 ori mai mare decât a industriilor tradiţionale). Prin urmare este important ca orasul 
Insuratei să îşi definească propria strategie în domeniul culturii. Scopul unei astfel de 
strategii îl reprezintă consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural localitate, astfel 
încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care preţuieşte, 
sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi 
internaţional. Prin valorificarea patrimoniului local si adaptarea noilor tendinte si obiceiuri 
cultural, Insurateiul are sansa de a deveni un pol cultural in zona de sud-vest a judetului, 
ingloband si sintetizand traditiile si obiceiurile locale, cultura scrisa si orala, patrimoniul 
construit sau immaterial. 
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Putem spune ca  ca acolo unde se instaleaza, cultura este nu numai un factor de slefuire 
sufleteasca, mentala, a sensibilitaţii si voinţei, dar si o importanta forţa economica, ea 
sporind capacitatea inventiva si productiva a omului, largindu-i orizontul cunoasterii, al 
pregatirii profesionale, una din misiunile instituţiilor culturale fiind crearea acelor predispoziţii 
sufletesti, intelectuale pentru cresterea participarii la activitatea economica, creatoare de 
valori materiale si bunastare generala.  
Avand aceste aspecte in vedere, Primaria Insuratei a derulat un proiectul ―Reabilitarea, 
modernizarea si dotarea Casei de Cultura a orasului Insuratei‖ prin care s-a urmarit cresterea 
eficientei energetice a cladirii, aceasta crestere a eficientei energetice reprezintand 
imbunatatirea eficientei utilizarii energiei datorita schimbarilor tehnologice si economice.  
Pe fondul lipsei de mijloace de finantare, in Insuratei nu se realizase o dotare 
corespunzatoare a caminului cultural inainte de derularea acestui proiect, neputand oferi 
astfel servicii culturale populatiei locale, aspect ce se rasfrange si asupra situatiei 
educationale a acesteia. 
In scopul realizarii unor obiective ale politicii sociale privind serviciile culturale, artistice, 
sportive, autoritatile publice au indreptat o parte din resursele financiare publice spre 
organizarea unor actiuni sau intretinerea si functionarea unor institutii specializate in aceste 
domenii. Calendarul cultural al Primariei Insuratei este un mozaic de activitati acoperind o 
paleta larga de domenii culturale, de la seminarii, simpozioane, workshopuri derulate pe 
parcursul unui intreg an si dedicate personalitatilor nationale si locale, sarbatorilor religioase 
sau laice, implicand nu doar autoritatile, ci intreaga comunitate. 
 
Primaria Insuratei se implica activ in organizarea si desfasurarea acestor manifestari 
culturale din convingerea ca resursele financiare destinate culturii, religiei, actiunilor cu 
activitate sportiva si de tineret contribuie la cresterea calitatii factorului uman prin imbogatirea 
nivelului cultural, cultivarea gusturilor si idealurilor morale si estetice, educatia spirituala, 
activitati sportive menite a pastra o anumita stare a individului din punct de vedere moral, 
estetic, al conditiei fizice; altfel spus, aceste actiuni isi aduc aportul la formarea personalitatii 
umane.  
Aceste resurse financiare intra in componenta ‗investitiei in resurse umane‘; ele au un efect 
indirect si poate mai indepartat, dar influenteaza pozitiv activitatea economica si sociala si, in 
final, contribuie la cresterea economica. 
 

La resursele locale ce pot fi valorificate prin viitoarele dezvoltări ale orașului Însurăței se 
adaugă monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local (monumente de 
arhitectură, situri arheologice şi istorice datând din Neolitic, epoca migraţionistă, secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea). Dintre acestea se pot menţiona: bisericile din Lacu Rezii (una 
fondată în 1740 şi cealaltă în 1876, cu hramul „Sf. Nicolae‖, considerate monumente de 
arhitectură), ansamblul de monumente funerare (crucile de piatră) din Lacu Rezii, clopotniţa 
din Lacu Rezii, Popina I, sec. XVII – XVIII; Popina I, sec. IV - III a. Chr; Popina I, Eneolitic; 
Popina I, Neolitic; Popina II, Epoca migraţiilor; Popina II, Eneolitic; Popina II, Neolitic. 
Acestea reprezintă aşezări gumelniţene pe Valea Călmăţuiului. Pe 2 martori de eroziune 
(popine), la 7 km nord de oraş, au fost identificate vestigii aparţinând culturii Gumelniţa. Ele 
sunt insuficient protejate (depunere gunoaie, excavări, traversarea lor de către drumuri) şi se 
impun măsuri pentru valorificarea lor şi prevenirea degradării fizice şi alterării estetice.  

Printer problemele care sunt legate de protecția patrimoniului se enumera:  

1. lipsa unor măsuri de restaurare integrata a cladirilor cu valoare de patrimoniu și de 
protejare a siturilor arheologice;  
2. insuficienta valorificare a traseelor pietonale, amplasarea lor dacalat fata de posibilitatea 
de acces din zonele majore de penetrare în localitate;  
3. degradarea fondului construit, inclusiv a celui fara valoare de patrimoniu  
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Analiza datelor privind viata culturala in orasul Insuratei 
Referitor la tinerii din localitatea Insuratei, s-a observat ca acestia prefera sa-si faca un viitor 
in alta parte in conditiile in care aici nu exista prea multe posibilitati de angajare in primul 
rand, iar in al doilea rand si posibilitatile de petrecere a timpului liber sunt limitate 
Daca in ceea ce priveste posibilitatile de angajare este mai greu de facut ceva, ar trebui ca 
macar in ceea ce priveste timpul liber sa se faca ceva. Practic in afara de discoteca din 
localitate nu mai exista nici o alternativa de petrecere a timpului liber. 
Cand vorbim despre tineri ne referim atat la elevi cat si la studenti, dar nu numai. 
Cei mai multi din studenti nu se mai intorc in Insuratei, dupa terminarea studiilor. O mare 
parte incep sa lucreze inca din timpul facultatii asa ca prefer sa ramana in orasul in care si-
au facut studiile, care evident are o gama mult mai variata de posibilitati de petrecere a 
timpului liber si o mai mare posibilitate de a se gasi un loc de munca 
Saracirea majoritaţii populaţiei, extinderea saraciei severe, a saraciei extreme si a excluderii 
sociale si polarizarea sociala rapida a populaţiei se vor reflecta într-un fel sau altul si în 
evoluţia culturii si a relaţiilor interetnice, cu repercusiuni asupra dezvoltarii durabile a 
societaţii românesti, asupra pastrarii identitaţii naţionale si a unui climat interetnic armonios. 
Instituţiile care promovau „cultura populara‖ au suferit un puternic recul în perioada de 
tranziţie. „Bibliotecile vii în raport funcţional cu cititorii lor‖ au disparut în cea mai mare parte 
sau nu mai funcţioneaza.   
Tinerii  din orasul Insuratei îmbraţiseaza fara nici un examen critic „ofertele‖ sau 
„subprodusele‖ culturale ale mass-media, în special pe cele ale TV, cele mai multe de slaba 
calitate, iar adulţii, harţuiţi de poverile si saracia tranziţiei, sunt obligaţi sa dea întâietate 
asigurarii mijloacelor de existenţa necesare vieţii de zi cu zi. 
Având în vedere misiunea  instituţiilor culturale care, în perioada de tranziţie, o buna 
perioada de timp, a fost abandonata si neglijata, putem deduce, fara prea mari dificultaţi, ca 
neîndeplinirea ei a creat terenul unor mari riscuri si vulnerabilitaţi în privinţa educarii 
tineretului dupa norme culturale si morale care sa contribuie la slefuire sufleteasca si 
intelectuala, propasire economica generala, conservarea identitaţii naţionale în faţa 
tendinţelor de deznaţionalizare si asimilare, apararea si dezvoltarea culturii ca bun spiritual si 
avere care legitimeaza locul sub soare al unui popor în faţa constiinţei universale. 
Instituţiile culturale si, mai ales, caminele culturale de la sate si orase mici, etichetate 
„comuniste‖, în majoritatea lor abandonate, pradate de baza tehnica si transformate în baruri, 
disco-baruri sau case de ceremonii la nunţi, botezuri, contra cost, si-au încetat nobila misiune 
de „slefuire sufleteasca si intelectuala‖. Ele trebuiau si meritau sa funcţioneze de la începutul 
tranziţiei, prin regândirea creatoare a noilor lor obiective si a menirii lor în condiţiile social-
politice complet schimbate dupa 1989.  
Faptul ca în ultimii ani numarul copiilor din orasul Insuratei care se îndreapta spre licee si 
universitaţi a scazut dramatic constituie un important factor de risc pentru dezvoltarea 
armonioasa a acestuia, risc pe care programele de dezvoltare rurala trebuie sa-l reduca 
considerabil.  
Preluarea necritica a modelor si modelelor straine în cultura, în modul de viaţa cotidiana, în 
modul de gândire, de traire a timpului liber constituie un risc care slabeste cultura orasului 
Insuratei, o face vulnerabila, mai ales când influenţele si presiunile externe depasesc un 
anumit cuantum sau asa-zisul „prag critic‖. De pilda, invazia de filme straine, nu toate de cea 
mai buna calitate, dar si de produse intelectuale, industriale, alimentare si culinare, uneori de 
calitate îndoielnica, nu ramâne fara urme, îndeosebi la generaţia tânara. Tocmai aceasta 
influenţa asupra tinerilor carora le lipseste filtrul valorilor constituie un risc si o portiţa 
deschisa vulnerabilitaţii în cultura. Mimetismul cultural în manifestarile si modul de gândire al 
tinerilor este usor decelabil nu numai în ţinuta vestimentara, muzica si limbaj, dar inclusiv în 
preluarea si celebrarea unor sarbatori straine, cum a fost, de pilda, Valentine‘s Day sau „Ziua 
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Dovleacului‖, de sorginte americana. Desigur, nu-i nimic rau în adaosul unor noi sarbatori la 
cele deja existente, dar chiar nu este necesar sa preluam tot ce ni se ofera prin publicitatea 
TV, fie ca merita sau nu, mai ales când le avem si noi si nu le sarbatorim asa cum ar trebui. 
In timpul liber elevii din orasul Insuratei  manifesta un slab interes pentru lectura, dar un mare 
interes pentru petreceri, sport, plimbari, urmate de computer si muzica. Analiza conţinutului 
intelectual, cultural al activitaţilor de divertisment ale actualei generaţii în comparaţie cu 
exigenţele epocii informaţiei releva un mare decalaj între real si ideal. Riscul de a pregati 
buni specialisti în computere, informatica, însa cu o precara cultura generala, trebuie prevenit 
la viitoarele generaţii si contracarat la actualele printr-o mai intensa orientare a programelor 
scolare spre însusirea fundamentelor culturii si istoriei naţionale, a literaturii române si 
universale, a problemelor sociale, economice, juridice actuale. Pregatirea lor prin însusirea 
unui larg spectru de cunostinţe trebuie realizata din primele clase de scoala, astfel încât la 
momentul intrarii în viaţa sociala sa fie apţi sa reprezinte cu competenţa si mândrie ţara. E-
learning si învaţarea valorilor culturale nu se exclud, ci se completeaza reciproc, conducând 
la modelarea acelui „all round man‖, armonios, echilibrat si multidimensional, necesar 
perioadei de schimbari si provocari pe care le rezerva viitorul. 
Analizele sociologice efectuate la nivelul orasului Insuratei au demonstrat că sunt indivizi, 
grupuri şi chiar comunităţi care deşi simt şi trăiesc puternic sărăcia încearcă s-o depăşească, 
prin cultură, învăţătură, ştiinţă de carte şi informare continuă, după cum sunt indivizi, grupuri 
şi comunităţi umane cu înalte standarde economice, dar fără preocupări şi nevoi culturale, 
pentru acestea valorile fundamentale fiind acumularea de bunuri materiale, bani şi avuţie sub 
diferite forme. Sărăcia ca stare economică, socială şi morală sub-umană generează şi 
sărăcie sau subdezvoltare culturală, intelectuală. Subdezvoltarea culturală se exprimă în 
apatie, neparticipare la viaţa culturală şi artistică a comunităţii de viaţă, lipsă de încredere, 
sentiment de inutilitate, abandon şcolar, devalorizare a şcolii şi a menirii ei sociale. Pe un 
asemenea fond social şi psiho-moral, dominat de lipsuri, frustrări, neîmpliniri, este dificil să 
se descifreze aspecte identitare individuale sau grupale creatoare, inovatoare specifice 
manifestării etno-culturale pozitive, pentru că sărăcia – aşa cum demonstrează cercetările de 
teren – este limitativă, coercitivă, tinde să diminueze şansa manifestării capacităţilor umane. 
In acelasi timp, prezenta Strategie vizeaza si Casa de cultura din localitate care trebuie sa-si 
redefineasca scopul in noile context socio-economice de dupa 1989, sa poate suplini nevoia 
de cultura, educatie a locuitorilor, si sa ofere mai mullt decat un simplu spatiu de organizat 
petreceri. In afara de petrecerile de familie (nunti, botezuri etc) sau cele de comunitate (zilele 
orasului), caminele culturale / casele de cultura nu sunt utilizate la adevaratul lor potential. 
De aceea, prin strategia de fata propunem transformarea Casei de cultura nu doar in scena 
de teatru si spectacole, ci si sala de dezbatere, de intalniri cu diferite personalitati sau de 
desfasurare a unor activitati obstesti. Astfel, se pot organiza concursuri cultural-educative, 
campanii de constientizare pe diferite teme (colectarea selectiva a deseurilor in oras, riscurile 
consumului de alcool, droguri etc, informatii despre diferite pandemii, serate literare, etc, 
cursuri de instruire a locuitorilor). 
Aceste activitati trebuie sa antreneze tineretul, mai inainte de toate, sa-l ajute sa isi 
intareasca relatiile interpersonale si sa contribuie la coeziunea locala.  
Din ancheta realizata pe teren, s-a constatat in mod clar nemultumirea respondentilor fata de 
calitatea evenimentelor culturale organizate in oras, acest lucru reclamand in mod expres 
regandirea vietii culturale a localitatii, modul in care populatia poate fi antrenata in actul 
cultural, revigorarea obiceiurilor si traditiilor locale, deschiderea spre alte culturi etc. Astfel, 
pe o scara de la 0 la 5 (0 = serviciu inexistent, 5 = calificativ maxim), 64,27% dintre 
participantii la ancheta au acordat acestui aspect calificative intre 1 si 3, subliniindu-se prin 
acest procent nevoia de viata culturala in orasul Insuratei. 
Totodata, startegia de revigorare a culturii locale trebuie sa aiba in vedere si fructificarea si 
promovarea culturii rrome, chiar daca vorbim aici de un patrimoniu immaterial, reprezentat cu 
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predilectie de cantece, dansuri, credinte sau literatura orala. In acelasi timp, se poate vorbi 
de transformarea mestesugurilor care caracterizeaza aceasta etnie in puncte de atractie 
turistica sau repere culturale. Indeletniciri precum cositor, fierar etc sunt cautate prin 
autenticitatea lor si legatura cu trecutul, dar pot constitui si surse de venit pentru acesti 
locuitori care isi pot valorifica produsele in targuri de mestesugari sau in cadrul unor 
evenimente cu impact local sau regional (sarbatori, zilele comunitatii etc) 
 
Delimitarea zonelor protejate. Restricţii. 
Zonele protejate, cuprinzând componente ale patrimoniului naţional natural şi cultural, se 
subscriu Convenţiei asupra Protecţiei Patrimoniului European a Consiliului Europei. Potrivit 
acestuia părţile semnatare se angajează să adopte o politică de conservare integrată care: 
a. Să includă protecţia patrimoniului arhitectural ca obiectiv major al dezvoltării urbane şi 
amenajării teritoriului. 
b. Să promoveze programe de întreţinere şi restaurare 
c. Să facă din conservarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, un 
obiectiv major al politicilor în domeniul culturii, ambientului, amenajării teritoriului şi 
urbanismului. 
Pe raza localitatii Insuratei se gasesc mai multe monumente clasate care se incadreaza in 
categoria patrimoniului architectural necesar a fi pus in valoare: 
1. MONUMENTE CLASATE 
a.(5) Biserica ―Sfântul Nicolae‖, Sat Lacu Rezi 
Cod: BR-II-m-B-02135 
LMI: 2010; poz. 117 
b. (6) Ansamblu „Cruci de piatră‖, Sat Lacu Rezi 
Cod: BR IV a B 02174 
LMI: 2010; poz. 157, România, Judeţul Brăila, Sat Lacu Rezi (Lacu Rezii), oraşul Însurăţei 
c. (1) CRUCE, Însurăţei, movila Păduchiosu 
Cod: BR-IV-m-B-20864 
LMI: 2010; poz.130 
PROPUNERI DE CLASARE 
a. (4)Cruce memorială, pe DN 21, la cca. 5 km de Însurăţei 
Amplasare: pe DN 21/ E 584 la 5 km de intrarea în Însurăţei dinspre Brăila, vis-a-vis de 
Popasul Dropia; 
Datare: 1994 
Material: piatră 
b. (8)Rezervaţie: Satul Valea Calmăţui, Sat Valea – Călmăţui (Rubla) 
c.(7) Conacul Panas, Cartierul Dropia 
MONUMENTE 
(3)Monumentul eroilor, oraş Însurăţei 
(2) Monumentul Eroilor 1916 – 1918, Oraş Însurăţei 
 
Strategia culturala a orasului Insuratei consta în proiectarea unui sistem de actiuni care 
asigura realizarea obiectivelor pe termen mediu si lung. Eficienta strategiei depinde de 
concordanta între obiective si resursele existente. În acest sens, strategia culturala 
presupune o mai buna repartizare a responsabilitatilor între indivizi, colectivitati, grupuri 
asociative si structurile autoritatilor publice. 
Stabilirea directiilor de actiune pentru dezvoltarea dimensiunii culturale a orasului Insuratei, 
identificarea si atingerea obiectivelor cuprinse în prezenta Strategie vor contribui la obtinerea 
unor rezultate palpabile, precum: formarea, informarea si educarea publicului participant la 
actul cultural; conditii optime afirmării artistului si a operei sale; înscrierea localitatii ca o 
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prezentă activă pe harta culturală judeteana si natională; definirea rolului important pe care îl 
are cultura în dezvoltarea localitatii; posibilitatea cuantificării impactului actului cultural.  
Obiectivele propuse în prezenta strategie au fost definite si prioritizate plecând de la 
concluziile obtinute în urma cercetării sociologice aplicate asupra populatiei orasului pentru 
identificarea consumul cultural, precum si în urma analizei si armonizării cu propunerile de 
dezvoltare viitoare ale entitatilor culturale participante la procesul strategic, asa cum au fost 
ele definite în planurile de actiune ale acestora. 

 
Obiectivul strategic 1. 
Cresterea participării locuitorilor la actiunile culturale care au loc în Insuratei 
Prin acest obiectiv, autoritatea locală îsi propune să asigure cadrul adecvat care să 
determine cresterea participării la actul cultural si artistic ca deziderat major si motivant 
pentru sprijinirea dezvoltării vietii culturale locale. Promovarea participării dă accesibilitate 
fiecărui cetătean, în mod egal, să participe la viata culturala.  
Promovarea culturii prin activitătile artistice extrascolare, voluntare, care oferă tinerilor 
posibilitatea să activeze în domenii culturale si artistice variate precum teatrul, muzica, 
dansul, patrimoniu, fotografia, etc, pentru încurajarea exprimării personale; informarea 
corectă, la timp si completă privind oferta culturală; confortul fizic care trebuie asigurat astfel 
încât publicul să se bucure de prezenta în spatiile culturale si accesul tuturor cetătenilor la 
actul cultural, sunt considerate a fi modalităti importante care trebuie să amplifice impactul 
ofertei culturale si să determine o viată culturala activă în orasul Insuratei. 

 
Obiectivul strategic 2. 
Păstrarea, conservarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural local. 
Cercetarea sociologică a demonstrat că cetătenii din localitate pretuiesc si se mândresc cu 
valorile de patrimoniu care o definesc. Înterventia minimă a statului în protejarea si 
conservarea patrimoniului vine însă uneori prea târziu sau deloc, ceea ce a dus la 
deteriorarea unor edificii si a determinat, implicit, excluderea lor din circuitele turistice 
judetene si nationale. În acest context, autoritătile locale si reprezentantii societătii civile 
manifestă interes si trebuie să initieze politici si practici locale de salvare si protejare a 
patrimoniului cultural, tangibil si intangibil, mobil si imobil, ca simbol definitoriu al 
caracteristicilor socio-istorice de dezvoltare ale orasului Insuratei. 
 
Obiectiv strategic 3  
Promovarea culturii locale în circuitul judetean si national. 
Încurajarea schimburilor culturale la nivel national si international - atât prin fonduri alocate 
direct acestor schimburi, cât si prin parteneriatele cultural semnate în acest scop cu alte 
autorităti locale sau institutii, pleacă de la principiul că acestea încurajează dialogul între 
culturi, că ele reprezintă mijloace utile pentru promovarea unei imagini atractive a localitatii, 
cultura depăsind granitele geografice, politice, economice sau sociale care ne despart. 
Obiectivele prezentate îsi propun identificarea si implementarea acelor măsuri active care să 
contribuie, în fapt, la definirea unei politici culturale locale care să armonizeze, în egală 
măsură, atât cerintele culturale ale locuitorilor din Insuratei, cât si diversele nevoi de 
exprimare artistică si culturală ale entitătilor ce generează viata culturală locala.  
Proiectele care vor fi depuse spre finantare vor fi elaborate ca răspuns al obiectivelor 
propuse de strategie, urmând să fie evaluate în cadrul unui process transparent care să tină 
cont de indicatori precum: relevanta, performantele, impactul, vizibilitatea, singularitatea si 
noutatea lor. 

 
Rolul administraţiei locale, ONG-urilor şi reprezentanţilor sectorului privat 
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ONG-urile şi administraţia locală pot contribui la conservarea patrimoniului cultural. Odată 
stabilită această premisă se consideră că este necesară încurajarea implicării lor continue în 
managementul direct al siturilor şi colecţiilor sau alte obiective de patrimoniu. 
Reţelele de colaborare dintre administraţia locală şi ONG-uri pe probleme de patrimoniu 
cultural sunt încurajatoare, însă încă destul de limitate. Se resimte nevoia extinderii lor în 
scopul consolidării unei astfel de legături, iar o unealtă importantă poate fi însuşi suportul 
legislativ. Aceste entităţi sunt invitate să ajute în special acele zone unde instituţiile publice 
nu pot acoperi nevoile locale din insuficienţa resurselor umane şi financiare. 
Rolul tradiţional al sectorului privat în domeniul patrimoniului cultural a fost acela de sponsor 
al proiectelor individuale, implicând de obicei activităţi de conservare a importante 
monumente naţionale sau locale. Această abordare parţială a sponsorizării private în 
domeniul cultural arată semnele unei transformări graduale în favoarea unor iniţiative mai 
structurate şi pe termen lung. O soluţie propusă în acest context este „adoptarea‖ 
obiectivelor patrimoniului cultural de către întreprinderi sau companii private, o astfel de 
măsură fiind benefică la nivel local şi putând deveni fundamentul unei comunităţi solide cu o 
dimensiune economic puternică. 
O formă deja prezentă a acestui tip de colaborare o reprezintă numărul crescut al atracţiilor 
patrimoniului cultural care sunt administrate privat, inclusiv muzeele private. Administraţia 
locală, ONG-urile şi sectorul privat pot constitui parteneriate importante pentru instituţiile 
publice responsabile în dezvoltarea sectorului patrimoniului cultural. 
 
 
VI. 8. Mediul inconjurator 
 
Factori de mediu in orasul Insuratei – prezentare generala, viziune 
Regiunea Sud Est, prima regiune din România în ceea ce priveşte întinderea ariilor protejate, 
are pe teritoriul său 140 de arii naturale protejate (aproximativ 689.567 ha) – inclusiv o 
Rezervaţie a Biosferei, un Parc Naţional şi 3 Parcuri naturale – precum şi 112 situri care fac 
parte din reţea comunitară Natura 2000. Cea mai mare suprafaţă protejată este concentrată 
pe teritoriul judeţului Tulcea, unde se situează, aproape în totalitate, Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării care ocupă singură 580.000 de hectare. Arealele protejate de mari dimensiuni 
sunt localizate în judeţul Vrancea (44.040,1 ha) unde se află, printre altele, Parcul Natural 
Putna Vrancea, precum şi în judeţele Constanţa (19.617 ha) şi Brăila (22.302,35 ha). 9.237 
ha de zone protejate sunt localizate pe teritoriul judeţului Galaţi, Buzău fiind ultimul judeţ cu 
doar 2.415 ha.  
Fondul forestier de la nivelul Regiunii Sud Est ocupă o suprafaţă de 441.447 ha, 
reprezentând un procent de 12,34 % din suprafaţa totală a regiunii (3.576.209 ha). Fondul 
forestier al judeţului Buzău reprezintă 36% din fondul forestier de la nivel regional. Între 1990 
şi 2006, suprafaţa împădurită din Regiunea Sud Est a înregistrat un trend uşor decrescător (-
0,46%).  
Conform evidenţelor Direcţiei Silvice Brăila rezultă că fondul forestier administrat cuprinde 
2167 ha cu deficit de vegetaţie forestieră fără disponibilitate de împădurire şi 920 ha cu 
disponibilitate de împădurire. Din suprafaţa de 730 ha preluată în fond forestier, în anul 2009 
au fost împădurite numai 50 ha.  
Pe teritoriului Judeţului Brăila o suprafaţă totală de 15.878 ha de pădure a fost afectată în 
anul 2009 astfel: 12 ha de incendii, 15.721 ha de inundaţii şi 145 ha de secetă. Prin 
comparaţie cu anul 2008, când nu s-au înregistrat incendii, suprafeţele afectate de inundaţii, 
precum şi de temperaturile ridicate au fost de cca 5 ori mai mari. Inundaţiile s-au manifestat 
în Lunca Dunării la nivelul plantaţiilor tinere, pentru care s-au luat măsuri de refacere şi 
completare în cursul anului 2009. Din suprafeţele afectate de secetă atât în anul 2009, cât şi 
în anii anteriori, au fost reîmpadurite şi completate 350 ha. 
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Peisaj şi specificităţi locale in orasul Insuratei 

 
Starea factorilor de mediu 
Factorul de mediu – apa 
Starea factorului de mediu apă este influenţată în primul rând antropic şi în mai mică măsura 
de catre agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în raza administrativă. Sursele de 
poluare sunt în general manifestate asupra freaticului de către populaţie, fiind de natură 
organică şi doar accidental de altă natură. 
Factorul de mediu – aer 
Calitatea aerului este apreciată prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanţi în 
atmosferă. Inventarul local al emisiilor de poluanţi în atmosferă se realizează pe baza 
informaţiilor furnizate de operatorii economici inventariaţi (nivelul producţiei, utilaje, instalaţii 
şi vehicule utilizate şi consumuri totale de carburanţi/combustibili utilizaţi în anul precedent) şi 
pe baza unor date statistice (număr de locuitori din judeţ, numărul şi categoriile de 
autovehicule înmatriculate, etc.,). 
La nivelul A.P.M. Brăila supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele: 
- Reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile: 5 puncte; 
- Reţeaua de urmărire a precipitaţiilor: 4 puncte. 
Pe teritoriul judeţului Brăila nu s-au constatat şi nu s-au delimitat zone critice generate de 
poluarea atmosferei. Aceste concluzii sunt rezultatul, atât al activităţii de monitorizare a 
atmosferei, cât si din Studiile de Impact si Bilanţurile de Mediu, elaborate de diferite institute 
de specialitate pentru unii agenţi economici. Indicatorii de poluare a atmosferei la emisie 
urmăriţi (NOx, SO2, NH3, H2S, pulberi în suspensie şi sedimentabile şi Cl2) s-au situat mult 
sub valorile concentraţiilor maxime admise şi nu s-au înregistrat precipitaţii acide. 
Principalele surse de poluare a aerului o reprezintă gazele de eşapament, aerosoli, pesticide, 
fumul de la încălzirea spaţiilor de locuit, pulberi. Un alt factor de poluare il reprezintă Drumul 
Naţional DN 21, care trece prin orasul Insuratei, astfel locuinţele ce sunt în zona lui pot fi 
afectate prin zgomot, praf şi noxe. 
Orasul Insuratei nu este prinsă în programul de supraveghere, deoarece la nivelul 
administrativ teritorial nu există surse majore de poluare a aerului, în zona neexistand o 
activitate industrială cu impact. Ca urmare a faptului că monitorizarea poluanţilor atmosferici 
nu a relevat depăşiri ale valorilor limită, se poate afirma că nu se conturează zone critice sub 
aspectul poluării atmosferei. 
Factorul de mediu – sol 
Solul este principalul suport al tuturor activităţilor socio-economice şi constituie factorul de 
mediu expus cel mai uşor la poluare. 
Calitatea solului este determinată de factori naturali cum sunt relieful, clima, vegetaţia, 
timpul, dar şi de factori antropici. Astfel, practicile agricole neadaptate la condiţiile de mediu, 
tratamentele şi fertilizările făcute fără fundamentare agro-pedologică, agrotehnica, 
deversările de substanţe chimice periculoase, depozitările de deşeuri de toate categoriile, 
reprezintă factori antropici care modifică sensibil şi rapid calitatea solurilor. 

 
Probleme de mediu – Disfunctionalitati, prioritati 
Protectia mediului natural si construit (aer, apa, sol, subsol, vegetatie terestra si acvatica, 
rezervatii si monumente ale naturii, asezari umane si bunuri materiale create de om), 
reprezinta un obiectiv de importanta majora in dezvoltarea durabila a societatii.  
Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si la obiectivele economice in apropierea 
cursurilor de apa sau chiar in albia acestora, precum si lipsa unui sistem de canalizare 
centralizat poate conduce la infestarea solului, a apelor freatice si de suprafata. 
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Zonele cu valoare ecologica si peisagistica, reprezentate de cursurile de apa si zonele cu 
vegetatie forestiera aflate pe teritoriul orasului necesita anumite masuri de protectie, 
amenajare si punere in valoare, constituind elemente de cadru natural deosebit de 
importante in dezvoltarea localitatilor. 
Pe langa aceste aspecte majore, alte disfunctionalitati pe probleme de protectia mediului 
sunt urmatoarele: 

- Starea precara a spatiilor verzi existente (necesita reabilitare si lucrari de intretinere); 
- Lipsa plantatiilor de protectie pe perimetrul interior al cimitirelor existente si pe malurile 

cursurilor de apa; 
- Lipsa spatiilor verzi cu rol de protectie si ambiental, in incintele cu activitati industriale, 

sau a unitatilor agricole, in incintele unor institutii publice si servicii de interes general; 
- Lipsa plantatiilor de aliniament si altor spatii verzi din cuprinsul principalelor artere de 

circulatie rutiera; 
- Poluarea solului si a panzei freatice datorate deversarii necontrolate a apelor uzate 

menajere. 
  

Aspecte privind spatiile verzi in orasul Insuratei 
Dezvoltarea durabilă este urmărită în toate acţiunile prevăzute în Strategie pentru că 
protejarea mediului înconjurător reprezintă o problemă fundamentală. Acţiunile prevăzute a fi 
implementate conform prezentei Strategii au o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 
durabilă a orasului Insuratei şi a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, din care face parte. 
Desi conditiile pedoclimatice sunt favorabile dezvoltarii unei vegetatii abundente la nivelul 
orasului Insuratei, totusi se observa cu tristete scaderea ariilor ocupate de aceasta, din 
cauza activitatilor umane derulate nu doar la nivel local, ci si judetean. Astfel, traficul din ce in 
ce mai intens de pe drumurile comunale si judetene a dus la disparitia plantatiilor de 
aliniament, ceea ce duce la rezultate dramatice in timpul iernii, in special, cand absenta 
perdelelor forestiere si a parazapezilor duc la inzapezirea aproape totala a drumurilor si 
izolarea comunitatilor umane. Mai mult ca niciodata, schimbarile climatice isi fac simtita 
prezenta si in timpul verii, prin perioade de seceta prelungita cauzate din nou de absenta 
padurilor, alunecari de teren sau degradarea constanta a solului. 
Totodata, spatiile verzi se refera si la vegetatia din cimitir si din gospodariile oamenilor, 
categoria din urma fiind reprezentata de pomi fructiferi si flori.  
Proiectul Best Practice in Sustainable Urban Infrastructure apreciaza ca ‖infrastructura 
urbana verde/albastra consta din toate suprafetele verzi din oras / sat, private si publice, 
precum si suprafete de pajiste, terenuri de padure, parcuri sau cimitire si râuri, terenuri 
umede si helestee. Aceasta include si vegetatia spontana de pe depozite, de pe marginea 
drumurilor, din lungul cailor ferate, gardurilor/zidurilor si acoperisurile cladirilor‖. 
Un alt proiect Green Structure and Urban Planning, precizeaza ca infrastructura verde 
constituie mai mult decât suma spatiilor verzi si implica o viziune spatiala asupra retelei ce 
leaga spatiile deschise, gradinile publice si private, parcurile publice, terenurile de sport, 
loturile de gradini, terenurile de recreere din interiorul oraselor, inclusiv terenurile umede si 
luncile de râu din imediata apropiere a orasului. Dezvoltarea acestei infrastructuri este un 
rezultat al interactiunii pe termen lung a sistemelor naturale si umane necesitând atentie si 
grija. 
Importanta spatiilor verzi a depasit nevoia trairilor romantice, în mijlocul naturii; este dovedit 
stiintific rolul important pe care-l au în mentinerea echilibrului psihic si fizic al locuitorilor 
aglomerarilor urbane si rurale. Desigur, spatiile verzi „nu pot restabili conditiile naturale în 
oras / sat―, dar, prin functiile lor ecologice, sanitar-igienice si recreativ-estetice reprezinta 
aliatul nostru în lupta cotidiana împotriva agresiunilor vietii moderne, determinând în buna 
masura gradul de civilizatie si confort urban; ele dau expresivitate artistica peisajelor 
arhitecturale, calitate si pitoresc. Denumite „plamâni ai oraselor―, spatiile verzi echilibreaza 
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temperatura si intensitatea luminii ambientale, actioneaza ca un ecran absorbant al 
zgomotului, purifica aerul. Un hectar de vegetatie/padure furnizeaza într-o zi 220 kg de 
oxigen, consumând, în schimb, 280 kg de bioxid de carbon; capteaza cel putin 50% din 
praful atmosferic. 
In acest sens, perdelele forestiere de protectie constituie o resursa naturala importanta care 
întretinute aduc beneficii noua si generatiilor urmatoare. Prin procesul de fotosinteza 
perdelele au o contributie importanta în regenerarea rezervei de oxigen la nivel local.  
În zonele de câmpie, ca cea in care este situata orasul Insuratei, cu suprafete reduse de 
padure, perdelele de protectie au o influenta deosebit de favorabila asupra mediului 
înconjurator, au rol de protectie climatica. Acestea reduc viteza vântului pe o distanta egala 
cu 5 pâna la 10 ori latimea lor. Astfel vântul sufera o reducere a vitezei si unele modificari 
locale ale directiei, în special în apropierea solului si a perdelei. 
Reducerea vitezei vântului are loc în partea din vânt începând de la o distata de 25-30 de ori 
în latimea perdelei si unghiul pe care îl face directia vântului cu perdeaua (efectul este maxim 
când vântul bate perpendicular pe perdea ). 
Perdelele determina retinerea si repartizarea uniforma a zapezii pe suprafata terenurilor, 
marind astfel rezerva de apa a solului, îmbunatatesc temperatura prin reducerea 
amplitudinilor zilnice, si combat efectul inundatiilor prin scaderea nivelului apei freatice. 
Perdelele forestiere protejeaza localitatile, caile de comunicatii, culturile agricole si sunt surse 
de material lemnos într-o regiune în care padurile sunt rare. 
Totodata, au rol depoluant. Referitor la fenomenul de poluare chimica se mentioneaza ca un 
curent de aer poluat cu bioxid de sulf în concentratie de 0,1 mg/m3 poate fi complet depoluat 
prin traversarea sa lenta peste un ha de padure. Ele realizeaza si o epurare microbiana în 
special perdelele care au în componenta lor conifere. 
Perdelele forestiere de protectie au rol de recreere pentru populatia limitrofa, ofera un mediu 
prielnic pentru dezvoltarea faunei, ofera conditii de cuibarire pasarilor folositoare, creeaza un 
microclimat favorabil în timpul verilor cu temperaturi ridicate. 
Totodata, ele sunt surse de produse industriale si alimentare (fructe, ciuperci, produse 
medicinale si apicole), amelioreaza conditiile de viata, purifica aerul, îndulcesc clima, 
înfrumuseteaza peisajul si amelioreaza regimul apelor. 

 
În contextul dezvoltării durabile şi în concordanţă cu angajamentele finale rezultate din 
procesul de negociere cu Uniunea Europeană al Capitolului 22-Mediu, au fost elaborate o 
serie de acte normative prin care s-a iniţiat un program de măsuri în  vederea extinderii 
spaţiilor verzi.  
În cadrul planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului este obligatoriu să se respecte 
principiile ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, prin introducerea 
spaţiilor verzi ce constituie habitatul natural cel mai des întâlnit pentru speciile de plante şi 
animale. 
Pentru menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, precum şi crearea unora noi se prevăd o 
serie de obiective: 

 stoparea diminuării şi degradării spaţiilor verzi intraurbane şi periurbane; 

 analiza suprafeţelor intraurbane şi periurbane existente, reglementarea şi monitorizarea 
acestora; 

 conservarea suprafeţelor spaţiilor verzi 

 reabilitatea zonelor intra şi periurbane verzi degradate; 

 elaborarea raportului anual de evaluare şi monitorizare a suprafeţelor verzi urbane; 

 realizarea de noi spaţii verzi în interiorul localităţilor urbane şi îmbunătăţirea celor existente; 

 continuarea acţiunilor de plantare a puieţilor de salcâm, stejar, molid, tei şi gard viu  în 
parcuri; 
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 urmărirea respectării normelor regulamentului general de urbanism privind raportul număr 
locuitori/spaţii verzi în localităţile urbane; 

 extinderea perdelelor de protecţie în zonele industrializate 
 
Masuri de protectie si marire a suprafetelor spatiilor verzi 
 
Conceptul peisagistic întregeste Planul Urbanistic General al orasului Insuratei, fiind propuse 
masuri de reabilitare, protectie si conservare a mediului, prin reabilitarea parcurilor si 
scuarurilor existente, precum si amenajarea unor noi spatii verzi, tinând seama de stilul 
arhitectonic al orasului si de specificul locuintelor individuale.  
În vederea dezvoltarii spatiilor verzi si de agrement în orasul Insuratei se vor avea în vedere 
urmatoarele masuri: 
- mentinerea, protejarea si revitalizarea zonelor verzi existente; 
- cresterea suprafetelor verzi din localitate; 
- reglementarea juridica a proprietatii terenurilor; 
- inventarierea terenurilor virane, identificarea proprietarilor si obligarea acestora de a le 
împrejmui si salubriza; 
- continuarea crearii perdelei de protectie în jurul localitatii; 
- continuarea inventarierii societatilor comerciale poluatoare si obligarea acestora de a se 
dota cu aparatura necesara pentru diminuarea si /sau stoparea poluarii; 
- sensibilizarea cetatenilor pentru formarea unei constiinte ecologice prin intermediul 
massmedia, afisaje, pliante; derularea unor programe de educatie ecologica si de protectia 
mediului în parteneriat cu ONG-uri, având drept scop sensibilizarea tinerilor din institutiile de 
învatamânt; 
- îndeplinirea obiectivelor de ridicare a calitatii mediului rural de catre autoritatea publica 
locala prin atragerea de surse financiare extrabugetare si prin integrarea în programe 
comunitare la nivel european; 
- identificarea si implementarea unor mecanisme economice pentru încurajarea persoanelor 
fizice si juridice în realizarea de spatii verzi, împaduriri, plantatii si managementul acestora; 
- prelucrarea societatilor comerciale ce presteaza lucrari edilitare pentru a limita distrugerile 
materialului dendrologic; 
- limitarea la nivel local a aprobarilor de modificare a planurilor de amenajare a teritoriului; 
- reglementarea conditiilor în care se desfasoara activitatile de agrement; 
- cresterea interesului pentru dezvoltarea zonelor de agrement prin atragerea agentilor 
economici. 
 
Gestionarea deseurilor 

 
Deşeuri municipale şi asimilabile 
Colectarea deşeurilor 
În anul 2008, în Regiunea Sud-Est şi-au desfăşurat activitatea un număr de 48 operatori de 
salubritate (din sectorul privat şi public), ce au asigurat deservirea a jumătate din populaţia 
regiunii. Conform datelor furnizate de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, în anul 
2008, în regiune, gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de 84,68 % în mediul 
urban şi 8% în mediul rural (4% în anul 2007). 
La nivelul regiunii, cu toate că procesul de colectare selectivă a deşeurilor municipale în 
vederea valorificării materialelor reciclabile nu a fost introdus în fiecare localitate, acesta a 
înregistrat un progres vizibil în ultimii ani. Astfel, spre deosebire de anul 2008, când existau 
21 localităţi în regiunea în care au fost înfiinţate puncte de colectare selectivă a deşeurilor 
municipale (pentru hârtie-carton, mase plastice, PET, sticlă), în anul 2009 numărul 
localităţilor a crescut la 63, iar numărul locuitorilor deserviţi este mult mai mare. 
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În zonele urbane s-a optat pentru amplasarea containerelor tip în zone cu trafic intens 
(intersecţii, pieţe), colectarea făcându-se pe 3-4 fracţii (hârtie-carton, PET, sticlă, metal). 
Obligativitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri menajere din mediul rural la 16 iulie 
2009 a determinat un număr mare de primării din regiune să creeze sisteme de colectare 
selectivă, în special a ambalajelor, reducând astfel volumul de deşeuri care trebuie 
depozitate. Astfel, în special în judeţele Buzău şi Vrancea au fost înregistrate progrese 
notabile în acest sens, prin extinderea sistemului de colectare selectivă în 21, respectiv 27 
de localităţi rurale. 
Conform obiectivelor stabilite în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, gradul de 
acoperire cu servicii de salubritate trebuia să ajungă la 80% în mediul rural, până în 2009 şi 
la 100% în mediul urban şi rural, până în 2013, obiective foarte ambiţioase, foarte greu de 
atins, având în vedere situaţia existentă în mediul rural. 
 
Tratarea şi valorificarea deşeurilor 
Principalele operaţii de tratare/valorificare a deşeurilor municipale sunt: 

- Sortarea deşeurilor municipale 
- Reciclarea deşeurilor municipale 
- Compostarea deşeurilor biodegradabile 
- Tratarea mecano-biologică 
- Tratarea termică a deşeurilor municipale 

 
Sortarea deşeurilor municipale 
Scopul unei instalaţii de sortare constă în separarea din deşeurile municipale a fracţiilor 
valorificabile material sau energetic. Principalele materiale sortate sunt: hârtia, plasticul 
sticla, metalele şi lemnul. 

 
Reciclarea deşeurilor municipale 
Reciclarea reprezintă colectarea, separarea Şi procesarea unora dintre componentele 
deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră 
în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul 
unui proces de reciclare. 
Colectarea selectivă şi reciclarea sunt soluţii la îndemâna tuturor, cu efecte imediate: 

- Se protejează natura şi resursele naturale 
- Se reduce poluarea solului, apei, aerului 
- Se reduce poluarea mediului înconjurător 
- Se economiseşte energie 

La nivelul regiunii au fost identificaţi 36 de agenţi economici autorizaţi pentru 
reciclarea diferitelor tipuri de deşeuri de ambalaje. 

 
Compostarea deşeurilor 
În instalaţiile de compostare pot fi prelucrate deşeurile biodegradabile municipale colectate 
separat. Procesul de compostare este un proces aerob. În urma procesului de compostare 
rezultă compostul, care este utilizat în agricultură. 
În anul 2006 Consiliul Judeţean Brăila în cadrul programului Phare CES 2004 a obţinut 
finanţare pe proiectul ―Staţie de compostare deşeuri biodegradabile oraş Ianca‖, obiectiv 
prevăzut în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor. Acest proiect a fost realizat şi 
funcţionează din decembrie 2008. 
Prin Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, în următorii ani, pe măsură ce se va 
introduce sistemul de colectare selectivă, la nivelul Regiunii Sud-Est se preconizează 
construirea a 41 staţii de compostare. 
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Tratarea mecano-biologică precum şi tratarea termică a deşeurilor municipale nu sunt 
considerate ca opţiuni viabile din punct de vedere economic la nivelul Regiunii Sud Est, cel 
puţin pana in 2017. 
O parte dintre primăriile din mediul rural au încheiat contracte pentru preluarea deşeurilor 
menajere de către operatori economici autorizaţi pentru salubrizare sau pentru eliminarea 
deşeurilor sau şi-au înfiinţat propriile servicii de salubrizare. 

 
Serviciul de salubrizare in judetul Braila 

 
Obiective specifice 
Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor. 
Implementarea în România a politicii UE privind gestiunea deşeurilor se asigură prin 
Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor - 
PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind 
aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului Naţional de gestionare 
a deşeurilor. 
Strategia şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor prevăd următoarele obiective 
strategice: 

a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric; 
b) conştientizarea factorilor implicaţi; 
c) intensificarea preocupǎrilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate; 
d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea 

deşeurilor; 
e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursa şi/sau înainte de 

depozitare; 
f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele 

europene şi naţionale; 
g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finalǎ a deşeurilor conforme cu cerinţele 

europene şi naţionale. 
De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regională, un sistem integrat de management 
al deşeurilor în conformitate cu principiile UE privind managementul deşeurilor: 
a) prevenirea producerii de deşeuri: aplicarea tehnologiilor curate, economisirea materialului 
în timpul manufacturarii şi introducerea standardelor noi de manufacturare pentru producerea 
bunurilor; prevenirea producerii deşeurilor necesitǎ şi o schimbare în comportamentul 
consumatorilor, prin orientarea preferinţelor acestora spre produsele cu o viaţǎ mai lungă; 
b) reciclarea deşeurilor urbane: nivelul reciclǎrii materialelor recuperabile din deşeurile 
urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020; 
c) reciclarea deşeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite pentru deşeurile 
din impachetare, deşeurile petroliere şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor din plumb. 
Conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, organizarea activităţilor de 
colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile 
administraţiei publice locale.  
Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau modernizarea 
serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu procesul de 
conştientizare şi informare a cetăţenilor. 
România, în urma procesului de negociere cu U.E., a obţinut o etapizare a implementǎrii 
acestui tip de sistem, astfel: 
a)  2004-2006, experimentare (proiecte pilot), conştientizare populaţie; 
b)  2007-2017, extinderea colectării selective la nivel naţional; 
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c) 2017-2022, implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective, 
mediu rural dispersat, zone montane). 
Transpunerea în legislaţia internǎ a cerinţelor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea 
deşeurilor s-a realizat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor. 
Prin aceasta hotărâre se introduce următoarea clasificare a depozitelor de deşeurilor, în 
funcţie de natura deşeurilor depozitate: 
a) depozite pentru deşeuri periculoase - clasa "a"; 
b) depozite pentru deşeuri nepericuloase - clasa "b"; 
c) depozite pentru deşeuri inerte - clasa "c". 
Depozitele de deşeuri vor fi realizate şi exploatate conform legislaţiei naţionale specifice, 
armonizatǎ cu legislaţia comunitarǎ. 

 
Evaluarea situaţiei actuale şi a situaţiei prognozate 
 
Date generale 
La nivelul UAT Insuratei, sursele generatoare pe categorii de deseuri sunt urmatoarele: 
• gospodariile: genereaza deseuri menajere colectate in amestec (fiind principalul flux de 
deseuri, cu un continut important al fractiei biodegradabile), deseuri menajere colectate 
separate (in vederea reciclarii-recuperarii de material: hartie si carton, plastic, sticla, metal, 
lemn; include si o mica fractie biodegradabila si alte fractii), deseuri voluminoase 
(reprezentate de deseuri cu forme si volumuri necorespunzatoare pentru a fi depuse in 
containerele de colectare – piese de mobilier, utilaje de bucatarie, etc), deseuri menajere 
periculoase (reprezentate de mici cantitati de baterii pentru aparataj electronic, medicamente 
expirate, resturi de vopsele si diluanti, etc), deseuri menajere necolectate (deseuri generate 
in general in mediul rural de catre populatia nedeservita de operatori de salubritate si 
depozitate ilegal); 
• sectorul industrial (putin reprezentat): genereaza deseuri similare in compozitie celor 
menajere, provenite din diferite activitati ale industriei (cladiri administrative, cantine, etc), 
deseuri industriale ne-periculoase (deseuri in general depozitate in depozite proprii); 
• sectorul comercial si institutional: genereaza deseuri similare in compozitie celor 
menajere, deseuri din ambalaje (parte din aceste deseuri sint reciclate si recuperate, parte 
din aceste cantitati sunt returnate producatorilor sau sunt depuse la depozit), deseuri 
voluminoase, deseuri medicale periculoase si deseuri periculoase, cele din urma nefacand 
obiectul acestui Plan de Investitii pe Termen Lung; 
• sectorul municipal: este reprezentat de diverse tipuri de deseuri rezultate din activitatile 
de curatenie si intretinere a infrastructuii municipal – deseuri stradale (rezultate din curatenie, 
din pubelele publice, reprezinta un amestec de fractii biodegradabile, materiale recuperabile, 
dar si praf si alte resturi), deseuri din piete (in general resturi specifice activitatii din piete – 
deseuri verzi, fractii biodegradabile, ambalaje, etc), deseuri din parcuri si gradini (deseuri 
verzi rezultate din activitatile de curatenie si intretinere a spatiilor verzi); 

 
Infrastructura existentă 
 
Colectare şi transport 
In judetul Brăila, exista in acest moment un singur depozit de deseuri conform. Acesta este 
amplasat in localitatea Muchea, deserveste municipiul Brăila si este operat de catre SC 
Tracon SRL Brăila. In Depozitul Ecologic Muchea se elimina doar deseuri menajere si 
asimilabile acestora din comert, industrie si institutii. 
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Constructia depozitului Muchea a fost finantata din fonduri private asigurate de SC TRACON 
SRL, proprietarul depozitului. Depozitul Ecologic Muchea este administrat integral de catre 
SC TRACON SRL. 
Depozitul se afla la 1,2 km vest de satul Muchea, in apropierea DJ 202 Focsani – Brăila. 
Terenul pe care este amplasat depozitul are o suprafata totala de 180.797 mp si este situat 
in extravilanul comunelor Siliştea si Vădeni, fiind detinut de SC TRACON SRL in baza unor 
contracte de concesiune incheiate cu UAT Siliştea si cu UAT Vădeni. 
Depozitul are o capacitate proiectata de 1.668.800 mc, impartita in 4 celule, prima celula, 
avand capacitatea proiectata de 434.000 mc si o suprafata de 3,1 ha, a fost data in 
exploatare in anul 2002 si avea un grad de umplere de 75% la sfarsitul anului 2008. 

Cantitatea medie de deşeuri colectate de la populaţia municipiului şi eliminate anual pe 
acest depozit este de aproape 70.000 t. Întrucât gradul de umplere a celulei I a ajuns la 
aprox. 75%, s-a parcurs procedura şi s-a obţinut autorizaţia de construire pentru celula 2. Pe 
parcursul anului 2009 depozitul a funcţionat cu celula nr. 1. Cantitatea de deşeuri depozitată 
în 2009 a înregistrat o uşoară scădere faţă de anul 2008, de la 70935 t în 2008 la 70042 tone 
în 2009. 

 
Platformele rurale neecologice de deseuri au fost inchise, intreaga operatiune fiind finalizata 
pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Inchiderea acestora a fost realizata si finantata de catre 
fiecare unitate administrativ-teritoriala din judetul Brăila. 

 
Prin Programul Phare 2005 Coeziune economica si sociala - Schema de investitii pentru 
proiecte mici de gestionare a deseurilor s-a implementat un sistem de management al 
deseurilor in orasul Însurăţei si satele componente cu valoare investitie de 779.600 euro. 
Sistemul de management al deseurilor din orasul Însurăţei si satele limitrofe presupune: 

• precolectarea selectiva a deseurilor menajere si a celor reciclabile; 
• transportul acestora la amplasamentul ecologic; 
• depozitarea deseurilor biodegradabile pe platforma statiei de compost; 
• depozitarea deseurilor reciclabile pe categorii pe platformele amenajate; 
• transformarea deseurilor biodegradabile in compost si folosirea acestuia ca produs 

cu valoarea ridicata in agricultura; 
• valorificarea deseurilor reciclabile: plastic, hartie, cu ajutorul operatorilor economici 

din domeniu. 
S-au amenajat platforme de precolectare deseuri in zona tinta: gospodarii individuale, blocuri 
si institutii publice, 17 platforme noi de precolectare in orasul Însurăţei si 3 platforme noi in 
satele Lacu Rezii, Maru Rosu, Valea Calmatui. 
Fiecare platforma are suprafaţa de 10 mp si va fi dotata cu cate 4 europubele de 1,1 mc, 
pentru hartie, plastic, sticla si pentru deseuri menajere. 
Pentru componenta de colectare a deseurilor s-au achiziţionat 2 autogunoiere (una de 10 mc 
pentru deseuri reciclabile si una de 16 mc pentru deseurile menajere). 
Pentru componenta de tratare a deseurilor s-a realizat o facilitate de sortare si compostare 
care include: 
• Platforma de compost de forma rectangulara cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontala), cu 
o suprafata de 2500 mp. Pardoseala din beton armat turnat in campuri iar peretii din 
prefabricate de beton armat, totul dimensionat sa reziste sarcinii specifice exercitate de 
volumele de gunoi depozitate, utilajelor si atingerii accidentale a peretilor de catre utilajele de 
incarcare-descarcare. 
Suprafata platformei de compostare corespunde cu depozitarea a doua cicluri de productie, 
reprezentand 6 luni de colectare a deseului menajer, al treilea ciclu de productie sa fie 
depozitat in locul primului (intre timp primul ciclu de productie se finalizeaza, compostul fiind 
indepartat). 
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• Platforma de sortare pentru 2 sortatori cu dimensiuni: 2m x 8m. 
• Platforme pentru depozitare (hartie si carton, plastic, sticla), cu dimensiuni 3m x 3m. 
• Atelier auto/Spalatorie auto- structura metalica cu suprafata de 40 mp. 
• Cantar electronic tip bascula compus dintr-o platforma care suporta o masa de 30 de tone 
si cantar cu o capacitate de cantarire de pana la 20 de tone. 
• Cladirea administrativa de tip parter, asezata langa cantar, va cuprinde anumite incaperi 
utile activitatii de organizare si control: cabina de supraveghere, vestiar necesar pentru 6 
persoane, grupurile sanitare si cabina de dus. 
Ca echipamente pentru componenta de tratare, s-au achizitionat: un incarcator frontal si un 
cantar bascula. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
■ implementarea unei soluţii tehnice sustenabile, eficiente şi eficace de colectare selectivă şi 
de transport a deşeurilor menajere în oraşul Făurei, în conformitate cu directivele CE şi 
legislaţia armonizată;  
■  instruirea personalului operativ în vederea exploatării investiţiei;  
■ creşterea nivelului de conştientizare şi educare ecologică a populaţiei cu privire la măsurile 
care trebuie întreprinse pentru protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei. 
În prezent, sistemul de colectare si transport al deseurilor municipale in oraşul in orasul 
Însurăţei si satele componente, este asigurat SPGC de sub autoritatea Consiliului Local al 
oraşului Însurăţei.  
Refuzul de compost si de sortare este transportat si depozitat la depozitul conform existent în 
localitatea Muchea. 

 
Un alt proiect de anvergura in domeniul colectarii deseurilor il reprezinta „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” a carui finantare a fost aprobata in 
luna iunie 2013.  
Scopul acestui proiect il reprezinta identificarea masurilor, pentru o perioada de 30 de ani 
(2009-2038), care trebuie indeplinite pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat 
al deseurilor solide in judetul Brăila, in conformitate cu obligatiile legale. 
 
Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele: 

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Brăila, vizand, in principal, 
respectarea acquis-ului comunitar de mediu; 

- Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Brăila, prin 
imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din 
judet. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt definite pe baza obiectivelor din cadrul POS Mediu 
si vizeaza: 

 Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul judetului Brăila, prin 
imbunatatirea managementului deseurilor; 

 Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, percepand tarife 
acceptabile pentru populatia din judet; 

 Reducerea cantitatii de deseuri depozitate pe suprafata judetului Brăila; 

 Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate la nivelul judetului Brăila; 

 Infiintarea la nivelul judetului Brăila a unor structuri eficiente de management al 
deseurilor. 

Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor pe 
toata raza judetului Brăila si cuprinde: 
 Constructia  statiei de sortare cu o capacitate de 30.000 tone/an si a unei statii 

MBT cu o capacitate de 26.000 tone/an, pentru zona 1, langa depozitul conform  
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Muchea, situate pe amplasamentul comunei Vădeni cu o suprafata de 25.000 mp, 
identificat prin tarlaua 260, parcela 1799, langa depozitul conform  Muchea; 

 Constructia unui depozit nou de deseuri (compus din 3 celule) cu o capacitate de 
72.357 m3  pentru prima celula si a unei statii de sortare cu o capacitate de 5.000 
tone/an, pentru zonele 2 si 3, situate pe amplasamentul orasului Ianca, cu o suprafata 
de 77 500 mp, identificat  prin tarlaua 17, parcela 60/2; 

 Constructia unei statii de transfer cu o capacitate toatala de 5.000 tone/an, pentru 
zona 3, situata pe amplasamentul orasului Însurăţei, cu o suprafata de 7000 mp, 
identificat  prin tarlaua 101/1, parcela 733/1; 

 Inchiderea depozitului de deseuri neconform situat pe amplasamentul orasului 
Ianca, cu o suprafata de 11.600 mp; identificat  prin tarlaua 71, parcela 478/1; 

 Achizitionarea de echipamente pentru colectarea a deseurilor pentru toate 
localitatile din judetul Brăila. 

Beneficiarii investitiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autoritatile locale prin Consililul 
Judeten Brăila. 
Populatia care va beneficia de acest proiect (populatia aferenta anului 2008, anul realizarii 
Master Planului): 
358.285 locuitori (dintr-un total judetean de 362.352) – 99% din populatia judetului Brăila va 
beneficia de proiect, dintre care: 
231.411 locuitori din mediul urban (dintr-un total de 235.478 locuitori) – 98% din populatia 
urbana.  
Nu a fost inclusa populatia orasului Făurei, deoarece proiectul PHARE aflat in implementare 
la Făurei nu va fi integrat in viitorul sistem de  management judetean. 
126.874 locuitori din mediul rural - 100% din populatia rurala 
In scopul eficientizarii activitatilor aferente managementului deseurilor, in judetul Brăila au 
fost stabilite 3 zone de transport. 
 

Număr zonă,  
/ populaţie 
deservită 

Localităţi  
URBANE / 
populaţie deservită 

Localităţi RURALE /  
populaţie deservită 

Tip   
investiţie 

ZONA 1 BRĂILA 
 
249.734 

Mun. Brăila 
212.981 

Cazasu, Chiscani, Frecăţei, 
Gemenele,Măraşu, Măxineni, Romanu, 
Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Siliştea, 
Tichileşti, Tudor Vladimirescu, Vădeni. 
36.753 

Statie tratare 
mecano-
biologica, 
Statie sortare 

ZONA 2 - IANCA 
 
66.508 

Ianca, Făurei 
 
15.263 

Bordei Verde, Cireşu, Galbenu,  
Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea 
Vodă, Movila Miresii, Racovita, 
Rîmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila 
Greci, Şuţeşti, Traian, Ulmu, Unirea, 
Vişani. 
51.245 

Depozit nou 
Ianca, 
Statie sortare 

ZONA 3 – 
ÎNSURĂŢEI 
 
46.110 

Însurăţei 
 
7.234 

Bărăganul, Berteştii de Jos,  
Ciocile, Dudesti, Roşiori, Stăncuţa,  
Tufeşti, Victoria,Viziru, Zăvoaia. 
38.876 

Statie transfer 
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Sursa: Master Plan “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila” 

 
Transportul deseurilor 
Pentru zona 3, analiza efectuata a demonstrat necesitatea construirii unei statii de transfer a 
deseurilor, in zona orasului Însurăţei, cu o capacitate de 5.000 tone/an. 
In Zona 3 se va realiza colectarea deseurilor doar din zona rurala, orasul Însurăţei avand 
implementat un proiect PHARE prin care se va asigura colectarea deseurilor. Deseul 
colectat va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla si plastic/metal – si rezidual. Frecventa 
colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna 
pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul 
rezidual va fi ridicat saptamanal. 
Începând cu anul 2015 deseurile colectate din oraşul Însurăţei şi satele componente vor fi 
transportate, prin staţia de transfer Însurăţei, la  Staţia de sortare şi depozitul nou construit în 
locaţia Ianca. 
Sortarea deseurilor 
In scopul atingerii tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor din ambalaje, in judetul 
Brăila vor fi construite doua statii de sortare: una la Vădeni cu o capacitate de 30.000 tone/an 
si una la Ianca avand o capacitate de 5.000 tone/an. 
Aceste statii vor prelucra deseurile reciclabile din hartie/carton, sticla, plastic si metal si vor 
facilita dezmembrarea deseurilor voluminoase, in scopul colectarii lemnului in vederea 
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reciclarii sau valorificarii acestuia. Succesul de sortare in cadrul statiilor de la Ianca si Vădeni 
va fi de 85%. 
 
 
Masuri generale pentru protejarea mediului in orasul Insuratei 
Asa cum se observa, protectia mediului in sensul dezvoltarii durabile a orasului Insuratei 
reprezinta una din prioritatile administratiei publice locale care s-a angajat nu doar in 
stabilirea cadrului juridic referitor la acest acpect, ci si prin actiuni concrete de salubrizare si 
constientizare. 
Strategiile succesive de dezvoltare durabila ale Uniunii Europene (2001 si 2006) tind sa puna 
accentul, într-o masura crescânda, pe conservarea si valorificarea prudenta a capitalului 
natural. Printre factorii determinanti ai acestei evolutii a fost constientizarea pericolelor reale 
ale schimbarilor climatice cauzate de activitatile umane precum si perceptia publica tot mai 
accentuata asupra avantajelor folosirii unor produse si servicii curate din punct de vedere 
ecologic, cu efecte benefice asupra sanatatii si bunastarii oamenilor. 
De aceea, obiectivul principal al administratiei orasului Insuratei în perioada de referinta il 
constituie implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protectia naturii în 
vederea conservarii diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna 
salbatica. Actiunile prevazute vizeaza întarirea capacitatii institutionale, la nivel national si 
local, si atragerea participarii publice (un rol important revenind ONG-urilor) pentru 
conformarea cu Directivele relevante ale UE, în special cele referitoare la pasari si habitate, 
în corelare cu dezvoltarea retelei Natura 2000. 

 
Pentru perioada 2014 – 2020, se au in vedere urmatoarele masuri: 
 
Propuneri de masuri pentru componenta de mediu APA:  
• Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente; 
• Realizarea măsurilor impuse prin planurile de conformare/acţiune şi programele pentru 
conformare pentru agenţi economici, autorităţi publice locale care le deţin; 
• Eliminarea tuturor evacuărilor necontrolate de ape uzate provenite de la operatorii 
economici cât şi de la gospodăriile particulare ; 
• Eliminarea puţurilor absorbante de la gospodăriile particulare şi amenajarea de platforme 
impermebilizate confome pentru depozitarea dejecţiilor provenite de la animale; 
• Întocmirea planurilor de acţiune împotriva poluării cu nitraţi pentru zonele vulnerabile 
• Închiderea fântânilor din zonele rurale acolo unde calitatea apei nu este corespunzătoare şi 
reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei; 
• Împrejmuirea perimetrelor de protecţie severă pentru sursele de alimentare cu apă şi 
marcarea perimetrelor hidrogeologice; 
• Eliminarea depozitărilor de deşeuri de pe malurile apelor de suprafaţă; 
• Realizarea de lucrări de gospodărire a apelor în zonele inundabile; 
• Execuţia de lucrări de amenajare a torenţilor. 

 
Propuneri de masuri pentru componenta de mediu AER 
• Realizarea măsurilor din planurile de acţiune pentru factorul de mediu aer ale unităţilor 
IPPC şi a instalaţiilor mari de ardere inclusiv a fermelor de păsări şi de animale cu 
respectarea termenelor impuse prin acestea cât şi prin Tratatul de Aderare cap 22 mediu; 
• Realizarea măsurilor impuse prin Programul de gestionare a calităţii aerului în orasul 
Insuratei la indicatorul pulberi în suspensie PM10; 
• Gestionarea calităţii aerului în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
• Modernizarea, reabilitarea drumurilor existente pentru reducerea emisiilor de pulberi; 
• Promovarea si sprijinul izolării termice pentru locuinţe; 
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• Asigurarea agentului termic pentru locuinţe (unde este cazul), instituţii publice cu ajutorul 
resurselor de energie regenerabile; 
• Dezvoltarea activităţilor de producere a energiei din resurse regenerabile (panouri solare); 
• Realizarea Registrului de spaţii verzi pentru localitate; 
• Dezvoltarea de spaţii verzi în localitate, perdele forestiere, amenajarea scuarurilor; 
• Dezvoltarea de platforme amenajate conforme de depozitare a dejecţiilor de la păsări şi 
animale. 

 
Propuneri de masuri pentru componenta de mediu SOL şi GESTIUNEA DEŞEURILOR: 
• Realizarea investiţiilor propuse prin Master Planul judeţean pe deşeuri; 
• Găsirea de soluţii alternative de eliminarea deşeurilor cu producerea de energie; 
• Respectarea termenelor impuse prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare – 
secţiunea deşeuri; 
• Implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să stimuleze activitatea 
de reciclare şi reutilizare a deşeurilor; 
• Punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare şi depozitelor industriale 
conform calendarului de sistare şi închidere a acestora; 
• Realizarea în localităţile rurale de platforme amenajate conforme pentru depozitarea 
dejecţiilor provenite de la animale iar în cazul în care nu există această posibilitate, se va 
impune ca la toate adăposturile de animale din gospodăriile particulare să existe platforme 
amenajate conforme pentru depozitarea dejecţiilor; 
•  Implementarea prevederilor codului celor mai bune practici agricole; 
•  Implementarea conceptului de agricultură ecologică şi practicarea acesteia; 
•  Eliminarea depozitărilor neconforme de deşeuri; 
• Aplicarea de procedee tehnice, hidroameliorative, pedoameliorative şi agroameliorative, 
pentru îmbunătăţirea radicală şi durabilă a solurilor neproductive sau slab productive prin 
eliminarea factorilor care limitează fertilitatea acestuia; 
• Realizarea de studii pedologice şi agrochimice pe solurile care au fost sau care urmează să 
fie fertilizate cu dejecţii provenite de la păsări şi animale. 

 
Propuneri de masuri pentru componenta PĂDURI, ZONE NATURALE si ARII 
PROTEJATE 
Pentru protecţia ariilor naturale se propun următoarele: 
• realizarea şi avizarea planurilor de management cu respectarea prevederilor acestora; 
• pentru proiectele noi care se prevăd a se construi în interiorul sau vecinătatea ariilor 
naturale protejate se vor face studii de evaluare adecvată a proiectelor pentru stabilirea 
exactă a condiţiilor de realizare a acestora; 
• se vor lua măsuri suplimentare de protecţie a faunei şi florei pentru activităţile existente în 
interiorul sau în vecinătatea ariilor protejate; 
• se vor face acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei şi în special în şcoli cu privire 
la importanţa ariilor naturale protejate. 
Pentru fondul forestier: 
• asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei 
rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia; 
• reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici; 
• menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurilor; 
• conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor. 
Pentru spaţiile verzi: 
• se vor întocmi Registrele de spaţii verzi şi se vor amenaja spaţii verzi suplimentare pentru 
atingerea ţintei de 26 mp spaţiu verde /cap locuitor în anul 2013; 
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• se propune amenajarea de perdele de protecţie în jurul unităţilor industriale, staţiilor de 
epurare, în jurul depozitelor de deşeuri conforme şi neconforme care urmează a fi 
ecologizate. 

 
VI.9. Turismul 
 
Aspecte generale 
Conceptul de ―Turism durabil‖ 
Aplicarea teoriei dezvoltării durabile în turism este un demers mai recent care a fost unanim 
acceptat de mai toate organizaţiile internaţionale şi naţionale. 
Încă din 1991 conceptul de turism durabil a fost definit de către Uniunea Internaţională pentru 
Conservarea Naturii, Federaţia Mondială pentru Ocrotirea Naturii, Federaţia Europeană a 
Parcurilor Naţionale şi Naturale: ‖dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul şi 
marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului, 
cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare‖. 
Conform OMT, „dezvoltarea turismului durabil satisface necesităţile turiştilor prezenţi şi ale 
regiunilor-gazdă, în acelaşi timp cu protejarea şi creşterea şanselor şi oportunităţilor pentru 
viitor. El este văzut ca o modalitate de management a tuturor resurselor, astfel încât nevoile 
economice, sociale şi estetice să fie pe deplin satisfăcute, menţinând integritatea culturală, 
dimensiunile ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi sistemul de viaţă.‖ 
Turismul durabil acoperă toate formele şi activităţile din industria ospitalităţii, incluzând 
turismul convenţional de masă, turismul cultural, montan, de litoral, balnear, de afaceri, rural 
etc. 
Colaborarea dintre autorităţi (care dispun de instrumente legislative, economice, sociale), 
agenţi economici (care iniţiază proiecte de amenajare şi servicii turistice), cei ce militează 
pentru protecţia mediului şi păstrarea moştenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, 
turoperatori şi agenţii de turism şi, nu în ultimul rând, turişti, ca beneficiari, este absolut 
necesară pentru dezvoltarea durabilă a turismului. 
Dezvoltarea turistică durabilă nu este doar un concept dezbătut, completat sau reformulat în 
cadrul conferinţelor purtate pe aceasta temă. Necesitatea protejării bogăţiilor naturale, 
sociale şi culturale care constituie patrimoniul comun al umanităţii şi a satisfacerii nevoilor 
turiştilor şi populaţiei locale a generat apariţia în practică a unor forme de turism durabil. 
Obiectivele, principiile, cerinţele dezvoltării turistice durabile se regăsesc în forme ale 
turismului cum ar fi : ecoturism, turism rural sau turism cultural. Aceste forme sunt expresia 
dorinţei ca turismul să reprezinte nu numai în prezent un factor pozitiv şi dinamic de 
dezvoltare şi o soluţie practică de păstrare nealterată a mediului. 
Dezvoltarea turistică durabilă, prin formele sale practice, conciliază interese şi obiective 
antagoniste, favorizează parteneriatul şi cooperarea între decidenţi, operatori şi consumatori 
şi promovează interesul general pe termen lung, dincolo de cel particular, imediat. 

 
Impactul produs de activitatile turistice 
Un număr tot mai mare dintre cei implicaţi, sub o formă sau alta, în activităţile de turism sunt 
conştienţi de efectele provocate de dezvoltarea turistică, de impactul acestor activităţi asupra 
populaţiei şi ambiantului. În ultimii ani, deceniile nouă şi zece ale secolului XX, s-a urmărit ca 
expansiunea turismului să se realizeze echilibrat, în conformitate cu standardele care 
garantează păstrarea echilibrului ecologic şi evită suprasolicitarea resurselor, poluarea şi 
orice alte impacte negative asupra mediului. 
Turismul si serviciile sunt ramuri ale economiei care, chiar daca nu aduc plus valoare, au 
certa calitate ca asigura multe locuri de munca. 
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Folosirea mediului înconjurător pentru activităţi de turism şi agrement reprezintă o presiune 
mai puţin agresivă şi cu caracter predominant sezonier, la care este supus mediul 
înconjurător. 
Turismul, ca orice altă activitate umană, fără să conţină elemente intenţionale, fiind un 
consumator de spaţiu şi resurse turistice, participă implicit la degradarea şi poluarea mediului 
înconjurător şi a potenţialului turistic, fie prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului, fie 
prin concepţia greşită de valorificare şi echipare a unor zone, puncte şi obiective turistice. În 
condiţiile în care turismul cunoaşte o continuă dezvoltare, de la an la an problema devine tot 
mai acută, acţiunea distructivă a turiştilor asupra resurselor turistice prezentând o intensitate 
şi o varietate sporită de la an la an. 
Acţiunile distructive pot fi numeroase, mai ales în zonele în care nu există dotări sau amenajări 
speciale necesare practicării diferitelor activităţi turistice. Astfel, locurile destinate practicării 
activităţilor de agrement din preajma centrelor urbane, pe malul lacurilor sau a fluvului, urmare 
a lipsei unor amenajări speciale se degradează uneori datorită numeroaselor urme 
reziduale lăsate la întâmplare de către turişti în locurile în care au poposit. Fenomenul de 
poluare a naturii a căpătat fome mai complexe prin pătrunderea turismului automobilistic în 
locuri până nu demult inaccesibile, turiştii abătându-se de la drumurile principale. 
Dezvoltarea turismului are ca premisă fundamentală protejarea şi conservarea 
potentialului turistic, prevenirea degradării lui, acestea costituind o problemă de maximă 
importanţă şi actualitate, ce trebuie să facă parte integrantă din politica generală de dezvoltare 
a turismului. 
Protecţia mediului înconjurator şi a patrimoniului turistic este influenţată în mare măsură şi de 
conştiinţa ecologică şi a sentimentului de dragoste şi respectul acesteia faţă de natură. Acest 
lucru se poate realiza printr-o susţinuta acţiune de educaţie cu privire la mediu şi potenţialul 
turistic, acţiune care să se facă la nivelul întregii ţări, prin insuflarea unei atitudini de respect şi 
responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. 
Educaţia ecologică pentru ocrotirea naturii, a patrimoniului cultural-istoric şi a 
potenţialului trebuie făcută permanent pentru toate vârstele, dar este important să înceapă din 
copilărie. Activitatea de educaţie ecologica se poate desfăşura prin conferinţe, expuneri, 
prin radio si TV, presă, proiecţii, excursii, asociaţii pentru turism si ocrotirea naturii. 
Chiar dacă activităţile turistice nu agresează mediul, precum unităţile industriale, nu se poate 
ascunde faptul că şi turismul are influenţe negative asupra mediului ambiant. 
Impactul pozitiv este reprezentat de: 
• creşterea numărului de unităţi de cazare, îndeosebi în aşezările urbane şi rurale 
defavorizate; 
• sporirea numărului de unităţi de alimentaţie publică, prin sprijinirea iniţiativelor locale pentru 
valorificarea bucătăriei tradiţionale şi utilizarea produselor locale specifice (vinuri, brânzeturi, 
produse de carne, legume şi fructe, etc.); 
• crearea condiţiilor de agrement-divertisment adecvat şi diversificat, care de asemenea 
poate pune în valoare resursele locale (cai, caleşti, sănii, bărci, instalaţii tradiţionale de 
agrement, tarafuri, orchestre şi fanfare, etc.); 
• dezvoltarea unui comerţ specific cu produse de artizanat, albume, pliante, hărţi, ghiduri, 
diapozitive, CD-uri, etc.; 
• modernizarea principalelor căi de comunicaţie şi de acces spre punctele de interes turistic; 
• activităţile turistice pot interveni în asigurarea unor servicii care să se integreze ambiental şi 
situate la preţuri rezonabile; 
• oferă şansa creşterii pregătirii profesionale, prin specializarea personalului din turism, 
îndeosebi a ghizilor, cu ridicat nivel cultural, buni cunoscători de limbi străine; 
• crearea condiţiilor ca, prin multitudinea formelor de turism, acestea să se poată practica pe 
tot parcursul anului, cu evitarea aglomeraţiei din sezonul turistic; 
• creşterea veniturilor locale şi generale, prin încurajarea de noi investiţii în turism. 
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Situatia la nivelul orasului Insuratei 
Chiar daca nu se poate inscribe cu succes pe lista localitatilor extreme de atractive din punct 
de vedere touristic, nebeneficiind de un panou larg de oferte natural sau antropice, resursele 
turistice de care dispune oraşul şi zona Însurăţei pot fi totusi valorificate în scopuri 
economice şi pentru a creşte gradul de atractivitate al localităţii. 
 

a) Padurea Viisoara 
Oraşul dispune de 601 ha ocupate de Rezervaţia forestieră Pădurea Viişoara. Rezervaţia 
este o relicvă a codrilor de stejar care populau nisipurile de origine fluviatilă de pe malul drept 
al râului Călmăţui. Este o pădure tipică de şleau, speciile componente fiind stejarul 
(predominant stejarul brumăriu – Querqus pedunculiflora) şi salcâmul, vârsta arboretelor fiind 
în general de 91 – 95 ani. Pădurea conţine însă câteva exemplare de stejar brumăriu cu 
vârsta între 350-400 ani, dintre care „stejarul prinţesei‖ de 400 ani, probabil plantat de Stefan 
cel Mare.  
 

b) Rezervatia Valea Calmatuiului 
O altă resursă turistică naturală ar putea fi constituită de situl protejat Valea Călmăţuiului, 
repezentând 12% din Însurăţei şi care aparţine reţelei Natura 2000, ca porţiune de 
importanţă comunitară, cu protecţie acvafaunistică specială. Un prim pas spre valorificarea 
acestor resurse ar fi dezvoltarea structurilor de administrare în vederea asigurării regimului 
legal de protecţie şi apoi valorificarea turistică prin programe foarte specializate. 
Zona dispune şi de resurse neenergetice, precum argila, la care se adaugă apele minerale şi 
termale, izvoarele geotermale. Ambele categorii sunt în prezent insuficient valorificate, 
existând astfel potenţial de dezvoltare pentru turismul balnear. 
 

c) Patrimoniul immaterial  
Ca zonă etnografică, Însurăţei face parte din microzona Valea Călmăţuiului, apartenenţă 
care poate fi valorificată la nivel local prin organizarea de târguri şi festivaluri de creaţie 
populară (tradiţii pescăreşti). Faptul ca aceasta zona a reprezentat un creuzet de etnii, 
oameni care au fost dislocati din satele lor natale si adusi aici fortat face ca aici traditiile, 
cantecele, dansurile sa aiba o alta savoare si un alt inteles. S-a creat o cultura a locului care 
inglobeaza elemente traditionale specifice tuturor comunitatilor de deportati, pliate pe fondul 
folclorului pescaresc de aici. Toate aceste elemente sunt acum redate de ansamblul 
―Museteanca‖, transmise catre generatiile tinere si pot reprezenta cu success un factor de 
promovare a localitatii Insuratei. 
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. 
 

d) Patrimoniul material 
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Constituita, ca si asezarea de referinta, în mare masura ca expresie a fenomenelor  istorice, 
sociale si economice specifice locului, în conditiile timpurilor situate la sfârsitul perioadei 
medievale autohtone vizând, în principal  pastoritul transhumant ca factor catalizator al 
intensificarii procesului de sedentarizare a populatiei în cadrul Câmpiei Române, în general 
si, în cel al Baraganului si vaii Calmatuiului în particular, Biserica „Sf. Nicolae‖ din Lacu Rezii 
edificata în perioada anilor 1840 -1842 - ca multe alte productii de arhitectura datând din a 
doua jumatate a veacului al XIX-lea si situate în zona Brailei - s-a constituit ca produs tipic al 
unei comunicari interculturale complexe, concretizate în forma unui dialog si  a unei sinteze 
specifice între traditiile autohtone si diferitele influente la moda în epoca. 
 

e) Turismul istoric  
O nişă extraordinară care se poate constitui într-o resursă turistică inedită ar fi valorificarea 
turistică a istoriei deportării în zonă şi memoria locului. 
Deportările în Bărăgan au reprezentat o acţiune de amploare întreprinsă în anii ‗50 de 
regimul comunist din România, cu scopul de a muta forţat populaţia care locuia pe o rază de 
aproximativ 25 km de graniţa cu Iugoslavia, din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi în 
Câmpia Bărăganului. În 1956, deportaţii s-au întors la locurile lor natale. Graniţa dintre cele 
două ţări devenise o zonă sensibilă pentru guvernul comunist de la Bucureşti. Deportarea din 
1951 se realizează într-o zonă slab populată şi subdezvoltată din Bărăgan. Satele înfiinţate 
atunci în zona Însurăţei sunt Dropia şi Rubla. În prezent, ele formează satul Valea 
Călmăţuiului, deşi mai există cartierul Dropia şi cătunul Rubla. Localitatea Rubla a fost creată 
în 1951. O statistică prezentă în dosarele CNSAS indică un număr de 147 de români 

bănățeni, 39 de basarabeni și bucovineni, 11 aromâni, 246 sași și 8 sârbi care în numai un 
an au ridicat din temelii satul, cu mijloace proprii, case construite din chirpici și acoperite cu 
stuf sau paie. Aici au fost aduşi oameni politici ca liderii ţărănişti Corneliu Coposu şi Ion 
Diaconescu, scriitorul Alexandru Ivasiuc, ziaristul Nicolae Carandino. Aceste locuri pot 
deveni cu success repere turistice, chiar daca asta inseamna pentru vizitatori intoarcerea 
intr-un trecut intunecat, care a produs suferinta. Conservarea vechilor vetre ale ―deportatilor‖ 
si transformarea lor in muzee in aer liber poate constitui o premisa benefica pentru lansarea 
acestui tip de turism. Includerea acestor locuri in circuite cu impact international a inceput 
chiar de anul acesta, cand satul Rubla a fost ales pentru a reprezenta România în proiectul 

denumit simbolic "Pâinea Păcii", prin care vor fi comemorați anul viitor 25 de ani de la 
căderea Zidului Berlinului. Mai exact, aici se va insamanta un lan cu secară, care se întinde 

pe 1.000 de metri pătrați și din făina căruia în 2014 va fi coaptă la Berlin 'Pâinea păcii'. Lanul 
a fost insamantat chiar lângă casele celor deportati la inceputul anilor ‘50, locuitori din Banat 
de diferite etnii, aromani, sasi, sarbi, romani, impreuna cu detinuti politici. 
 
Din cercetarile intreprinse pe teren, am identificat cateva probleme strategice care impiedica 
localitatea sa devina un reper turistic la nivel judetean. Dintre acestea, putem enumera: 
-Promovarea insuficientă a potenţialului turistic al orasului Insuratei, accesul dificil la 
informaţie şi la produsul turistic; 
-Lipsa unui organism instituţional specializat, cu atribuţii de promovare a turismului local şi cu 
rol integrator; 
-Investiţiile reduse realizate în turism, lipsa mijloacelor financiare faţă de costul ridicat al 
investiţiei; 
-Insuficienta valorificare a bazei materiale şi a logisticii; 
-Nevoia de diversificare a ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere, lipsa 
unor pachete turistice; 
-Calitatea redusă a serviciilor şi standardelor; 
-Exodul forţei de muncă calificate din turism şi fluctuaţia personalului; 
-Dezavantaje competitive. 
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Directii de actiune in dezvoltarea potentialului turistic al orasului Insuratei 
Masurile prevazute in prezenta Strategie vizeaza în principal valorificarea sustenabila a 
patrimoniului cultural si a resurselor naturale cu potential turistic precum si îmbunatatirea 
calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement în vederea cresterii atractivitatii orasului, 
dezvoltarii economiilor locale (comert, constructii, transporturi, alimentatie publica, industria 
mica si artizanat) si crearii de noi locuri de munca. În acest fel localitatea îsi identifica si 
consolideaza o identitate proprie si îsi îmbunatateste avantajele competitive în sectoare cu 
valoare adaugata mare si continut calitativ si cognitiv ridicat, atât pe pietele traditionale cât si 
pe cele noi, în formare. O parte însemnata a locurilor de munca nou create ofera oportunitati 
sporite pentru ocuparea fortei de munca feminine si a unor categorii defavorizate. 
 
Printre principalele directii de actiune, se numara:  
-Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea 
sustenabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice prin: 
amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic; crearea, modernizarea si 
extinderea structurilor de cazare, de agrement precum si ale utilitatilor aferente. 
-Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii 
atractivitatii orasului Insuratei ca destinatie turistica, definirea si promovarea brandului turistic 
local, dezvoltarea activitatilor de marketing specifice, inclusiv prin realizarea unui sistem 
unitar de informare si statistica turistica on-line. 
-Reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi modernizarea 
infrastructurii. 
-Susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi turistice, cu servicii la 
standarde internaţionale. 
-Amenajarea zonelor cu potenţial etnografic, cultural şi peisagistic deosebit, în scopul 
dezvoltării turismului. 
-Atragerea unui număr sporit de turişti prin acţiuni promoţionale în ţară şi în străinătate.  
-Restaurarea monumentelor şi a altor puncte de interes turistic pentru a organiza circuite de 
o zi;  
-Protejarea drumurilor pitoreşti şi a circuitelor turistice împotriva unor amenajări inadecvate şi 
neatractive; 
-Imbunătăţirea aspectului general al satelor şi împrejurimilor;  
-Imbunătăţirea materialelor oferite spre vânzare turiştilor în muzee, marcarea, explicitatea şi 
prezentarea lor în documente adecvate; 
-Organizarea unor campanii de informare şi promovare a agroturismului şi a turismului rural; 
-Crearea şi promovarea produselor turistice cu specific regional; 
-Existenţa unor meşteri populari capabili să trasmită cunoştinţele lor tinerilor; 
-Infrăţirile cu orasele din alte regiuni si ţări, cu care sa poata face schimb de know-how, 
specialisti, idei, strategii care sa duca la o revigorare a turismului local ; 
-Crearea unor facilităţi pentru localnici şi tinerele familii pentru a nu părăsi zona; 
-Includerea patrimoniului turistic rural în programe şi circuite turistice alături de alte obiective 
naturale şi culturale de interes turistic; 
-Dezvoltarea posibilităţilor de agrement specific în mediul mic urban si rural cu participarea la 
activităţi agricole uşoare, ateliere artizanale, sporturi de vară, plimbări cu căruţa şi sania, 
concursuri locale etc.; 
-Susţinerea artizanatului şi a atelierelor meşterilor locali, acordarea de diplome pentru 
măiestria artistică, numirea ca cetăţeni de onoare in localităţile din care fac parte şi sprijinirea 
participării lor la târguri de turism, naţionale şi internaţionale; 
-Valorificarea resurselor agricole locale, ecologice şi naturale, pentru consumul turistic şi în 
comercializarea lor pe piaţa judeţului sau în cele învecinate; 
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-Diversificarea produsului turistic prin includerea de manifestări folclorice -interpreţi de 
muzică populară, instrumentişti, dansatori şi posibilitatea ca turiştii să înveţe câte ceva din 
aceste acţiuni folclorice tradiţionale; 
- Restabilirea locului ocupat de Casa de Cultura in viata socio-economica a localitatii, prin 
promovarea activitatilor care se desfasoara aici, organizarea de festivaluri periodice dedicate 
unor moment specifice din an (cum ar fi culesul fructelor sau al viilor, de exemplu), implicarea 
ansamblului folkloric ―Museteanca‖ in activitati cu scop touristic, de atragere a vizitatorilor in 
oras, nu doar cultural; 
 

Indicele de atractivitate turistica  
În evaluarea indicelui de atractivitate turistica se ţine seama de urmatoarele componente 
majore:  

- resurse turistice naturale  
- resurse turistice antropice  
- baza tehnico-materiala  
- infrastructura generala  

Aplicând tehnica arborilor de pertinenţa, aceste grupe de factori ai atractivitaţii pot fi divizaţi, 
la rândul lor, în elemente componente ce constituie un nivel inferior al arborelui.  
În structura fiecarui element care intra în componenţa ofertei turistice au fost inclusi si 
analizaţi urmatorii factori: 
 

I.Resurse turistice naturale:  
• Peisajul;  
• Relieful: varietatea formelor si atractivitatea peisajelor;  
• Clima: elementele climatice, favorizante desfasurarii activitaţii turistice;  
• Reţeaua hidrografica: cursuri si oglinzi de apa;  
• Fauna: fond cinegetic si piscicol;  
• Flora: paduri, vegetaţie specifica;  
• Arii protejate;  
• Factori terapeutici;  
• Calitatea mediului 

II. Resurse turistice antropice:  
• Monumente istorice si de arta;  
• Vestigii arheologice;  
• Biserici si manastiri;  
• Muzee;  
• Arhitectura populara;  
• Mestesuguri si artizanat;  
• Obiceiuri tradiţionale.  

III. Baza tehnico-materiala  
• Structuri de primire (cazare);  
• Structuri de alimentaţie pentru turism: restaurante, baruri, etc. clasice sau cu specific 

(cu preparate culinare de tradiţie);  
• Structuri de agrement;  
• Structuri de tratament balnear.  

 IV. Infrastructura generala  
• Cai de acces: rutiere, feroviare, aeriene, navale;  
• Reţele tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, 

energie electrica, energie termica; 
• Puncte ecologice de colectare a deseurilor.  
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Având în vedere ca pentru activitatea de turism nu sunt importante toate componentele, 
unele dintre ele având o valoare turistica mai mare, fiecareia dintre componente i se acorda 
un coeficient de importanţa de la 0 la 1 (0% - 100%), astfel în urma cercetarilor realizate în 
domeniu au fost stabilite urmatoarele ponderi de participare a elementelor componente la 
funcţionalitatea ofertei turistice:  
Nivelul calitativ si cantitativ al acestor componente poate fi apreciat utilizând diferite scale cu 
3 sau 5 trepte. Se considera acceptabila scala de 3 valori, ţinând cont de posibilitatea 
evaluarii cu mai multa obiectivitate a calitaţii componentelor analizate.  
Factorii care intra în structura fiecarui element au fost apreciaţi pe o scara de la 0 la 3, în 
funcţia de calitate, originalitate, competitivitate, astfel:  
 
valoarea 0 – pentru inexistenţa factorului, factor nefavorizant ca urmare a degradarii, poluarii  
valoarea 1 – pentru calitate redusa, factor necompetitiv pe plan naţional  
valoarea 2 – pentru calitate satisfacatoare, factor de interes naţional  
valoarea 3 – factor care favorizeaza dezvoltarea turismului internaţional 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 159 of 194 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicele de atractivitate turistica in cadrul orasului Insuratei 
Is(Kv)=15 
Indicele de atractivitate turistica denota existenta unor factori care ar putea duce la 
transformarea orasului intr-un reper judetean si regional.  
 
Valorificarea izvoarelor termale din zona orasului Insuratei – premise de crestere a 
atractivitatii turistice  
Sondajele efectuate in perioada 1978 – 1983, au pus in evidenta cateva surse de ape 
termale. In zona orasului Insuratei sunt in conservare doua sonde cu urmatoarele 
caracteristici: adancimea sursei 1200 – 1400 m; presiunea apei la gura sondei 1,5 atm; 
temperatura apei 650 C; debitul izvorului 43.000 m.c./24 h; calitati terapeutice - ape usor 
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radioactive, recomandate pentru tratamentul afectiunilor aparatului locomotor, afectiuni 
ginecologice si parentologice. Este confirmat faptul ca apa acestor izvoare termale dispune 
de calitati terapeutice similare apelor din statiunile Herculane si Felix.  
Valorificarea apelor termale din zona orasului Insuratei, se impune cu atat mai mult cu cat o 
serie de factori favorizeaza realizarea unui astfel de proiect:  
• localitatea se afla pe drumul national care leaga Sudul Moldovei de Litoralul Marii Negre;  
• una din captarile de apa termala se afla la 70 m de axul soselei nationale la intrarea dinspre 
Braila;  
• captata si transportata prin conducte, apa avand o mineralizare medie, poate capata si alte 
intrebuintari cum ar fi asigurarea agentului termic pentru sere de legume si flori.  
 
Un alt mod eficient de utilizare a izvoarelor termale o constituie infiintarea unui stabiliment 
balnear care, pe langa utilizarea in scop terapeutic a apei, va fi si un punct de atractie 
turistica, permitand practicarea natatiei in sezonul rece.  
De asemenea, apa termala va putea fi utilizata pentru termoficarea unui numar important de 
locuinte, imbunatatind confortul casnic al locuintelor, dar si a unitatilor prestatoare de servicii 
publice. Existenta acestei surse de caldura permite amenajarea unor sere in care se pot 
obtine produse horticole de extrasezon. Avand in vedere faptul ca cca. 40% din cheltuielile 
efectuate pentru a obtine castraveti, rosii, salata, flori si altele in extrasezon, sunt pentru 
asigurarea agentului termic, putem afirma, ca aici sunt conditii pentru realizarea unor astfel 
de produse cu cele mai reduse costuri fata de procedeele clasice.  
La factorii prezenti mai sus se adauga si urmatorii :  

-  in zona sondei, terenul, (apartinand Primariei orasului Insuratei) este disponibil pentru 
realizarea unor constructii specifice : bazin descoperit, complex balnear, motel, casute 
de vacanta, parcare auto etc. ;  

- localitatea, ca si imprejurimile, ofera atractii turistice deosebite – Insula Mica a Brailei 
ca rezervatie naturala cu profil floricol si faunistic, padurea Viisoara, municipiul Braila 
si altele ;  

- activitatea economica a zonei ofera o gama diversificata de produse de o calitate 
deosebita: produse animaliere, legume, fructe, zarzavaturi, produse de panificatie, 
podgorii renumite etc. Practic, din luna mai pana in noiembrie, zona ofera produse 
vegetale in stare proaspata ;  

- localitatea dispune de dotari corespunzatoare : apa curenta, telefonie, statii de 
combustibil, posibilitati de racordare la reteaua de gaz de sonda etc.;  

- traficul intens de turisti in sezonul estival, atat romani cat si din zona de nord a 
Europei, avand ca destinatie Litoralul Marii Negre, poate sa conduca la valorificarea 
turistica a zonei ; masuratori empirice, efectuate in perioada 1998-2002 au scos in 
evidenta faptul ca zilnic, in lunile iulie-septembrie, peste 250 autovehicule ale turistilor 
din Ucraina, Cehia si Slovacia, si peste 500 autovehicule din judetele din nordul 
Moldovei, traverseaza localitatea, si ar dori sa faca un popas aici (daca ar gasi o astfel 
de amenajare), dupa un parcurs de cca. 400 km de la frontiera de nord a Romaniei. 

 
Strategia de relasare a turismului are ca scopuri principale promovarea prin turism a orasului 
Insuratei, dezvoltarea economică a acestuia şi ridicarea nivelului de trai prin dezvoltarea 
sectorului turistic, care va crea noi locuri de muncă şi va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă, prin ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea oraşului, oferirea unor noi 
posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii riverani şi pentru turişti. 
Obiectivele strategiei de relansare a turismului în Insuratei au în vedere cooptarea într-un 
parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor cu privire la prezentul şi viitorul turismului 
de aici, cu participarea efectivă a autorităţilor publice, societăţii civile şi sectorului privat, în 
vederea atragerii resurselor şi investitorilor autohtoni, publici şi privaţi, pentru diversificarea şi 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 161 of 194 
 

creşterea calităţii serviciilor turistice şi în final pentru creşterea numărului de turişti şi a 
veniturilor directe şi indirecte din turism. 

 
VI.10. Siguranta cetateanului 

 
Aspecte generale 
Pentru cetăţenii Uniunii Europene, securitatea constituie una dintre priorităţile majore. 
Programele de lucru multianuale ale UE au furnizat deja o bază pragmatică adecvată pentru 
consolidarea cooperării operaţionale, dar în prezent este nevoie de un consens mai larg cu 
privire la viziunea, valorile si obiectivele care stau la baza securităţii interne a UE. 
Principalele riscuri si ameninţări infracţionale cu care se confruntă în prezent Europa, si 
anume terorismul, formele grave de criminalitate, criminalitatea organizată, traficul de 
droguri, criminalitatea informatică, traficul de fiinţe umane, exploatarea sexuală a minorilor si 
pornografia infantilă, infracţionalitatea economică si corupţia, traficul de armament si 
criminalitatea transfrontalieră, se adaptează extrem de rapid la schimbările stiinţifice si 
tehnologice, în încercarea lor de a exploata în mod ilegal si de a submina valorile si 
prosperitatea societăţilor noastre deschise. 
România, ca parte a spaţiului de securitate oferit de apartenenţa sa la NATO si UE, îsi 
exercită rolul activ în promovarea politicilor si mecanismelor de edificare a noii arhitecturi de 
securitate, implicând atât voinţă si consens politic, resurse economice si tehnologice, idei si 
soluţii privind predictibilitatea evoluţiilor în domeniile securităţii internaţionale si naţionale si 
ordinii de drept, cât si modalităţi concrete de realizare a obiectivelor. 
Sistemul de ordine publică românesc a cunoscut, în ultimii 20 de ani, importante 
transformări, circumscrise procesului de tranziţie către o societate democratică, în care statul 
de drept, drepturile si libertăţile cetăţeanului sunt garantate. Mai mult, procesele 
internaţionale, precum instituţionalizarea politică si financiară a Uniunii Europene si 
globalizarea, au favorizat miscarea, fără precedent, a oamenilor, a fluxurilor financiare, a 
comerţului si a informaţiei, determinând, pe lângă imensele beneficii, si apariţia si 
dezvoltarea a numeroase ameninţări clasice sau asimetrice la adresa ordinii de drept 
internaţionale si naţionale si la adresa păcii, stabilităţii si drepturilor universale ale omului. 
Valorile comune în domeniul ordinii publice susţin întreaga activitate de zi cu zi si oferă 
coordonatele în care aceasta se dezvoltă, precum si mijloacele prin care se realizează, 
astfel: 
- legalitate - politicile în domeniul ordinii publice se constituie strict cu respectarea drepturilor 
si libertăţilor fundamentale si a supremaţiei legii; 
- profesionalism - presupune specializarea si diversificarea metodelor si mijloacelor de 
acţiune, o poliţie stiinţifică, flexibilitate instituţională, implementarea unui management 
proactiv si, în special, prin fundamentarea deciziilor pe bază de analiză; 
- dialog - construirea unei relaţii de încredere cu cetăţeanul, prin transparenţă si comunicare, 
în conformitate cu principiile toleranţei, respectului si libertăţii de exprimare; 
- integritate profesională - responsabilitate în cheltuirea banului public si desfăsurarea întregii 
activităţi în domeniul ordinii publice, după normele statuate în Codul de etică si deontologie 
profesională; 
- parteneriat - cooperarea împotriva criminalităţii, atât cu cetăţenii, cât si cu instituţiile de 
aplicare a legii, la nivel naţional si internaţional, precum si cu alte organizaţii publice sau 
private, pentru consolidarea interoperabilităţii si focalizarea resurselor către securitatea 
publică si individuală; 
- operativitate si solidaritate - receptarea mesajelor cetăţenilor si identificarea modalităţilor 
optime de răspuns la acestea si acţionarea cu promptitudine si eficacitate în desfăsurarea 
prestaţiilor efectuate în folosul membrilor comunităţii, precum si participarea la acţiuni 
concrete în beneficiul ţărilor din Uniunea Europeană. 
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În sondajele de opinie, având ca temă relaţiile dintre cetăţeni si poliţie, proporţia celor care 
consideră că poliţia ar trebui să îsi îmbunătăţească relaţiile cu cetăţenii este de peste 93% - 
nivel înregistrat încă din anul 2003, iar procentul celor care consideră că cetăţenii ar trebui să 
se implice mai activ în a ajuta poliţia să îsi îndeplinească atribuţiile este de 86%. 
 

STATISTICA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE DE I.J.P. BRAILA 

IN ANUL 2011 

A. INFRACTIUNI SOLUTIONATE - TOTAL 3776 

A.I. INFRACTIUNI PREVAZUTE DE CODUL 
PENAL 

3226 

A.I.a. INFRACTIUNI GRAVE SAVARSITE CU 
VIOLENTA 

698 

1. Omor 8 

2. Tentativa de omor 7 

3. Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte 2 

4. Viol 20 

5. Talharie - total 41 

6. Ultraj 8 

7. Pruncucidere 0 

ALTE INFRACTIUNI SAVARSITE CU 
VIOLENTA 

612 

1. Loviri sau alte vatamari 597 

2. Ucidere din culpa 15 

A.I.b. INFRACTIUNI CONTRA 
PATRIMONIULUI 

1328 

1. Furt - total 685 

2. Inselaciune 98 

3. Distrugere 357 

4. Delapidare 24 

5. Gestiune frauduloasa 1 

A.I.c. INFR. DE SERVICIU SAU IN 
LEGATURA CU SERVICIUL 

31 

1. Abuzul in serviciu - total 93 

- contra intereselor persoanelor 88 

- contra intereselor publice 5 

2. Neglijenţa în serviciu 12 

3. Luare de mita 11 

- persoane 12 

4. Dare de mita 17 

- persoane 16 

5. Primire de foloase necuvenite 1 

- persoane 1 

6. Trafic de influenta 2 

- persoane 2 

 
Politica antidrog 
Preluată ca prioritate în cadrul documentelor programatice de politici publice antidrog din 
România, prevenirea consumului de droguri vizează ca şi rezultat concret, conform 
prevederilor Strategiei Europene în domeniu - „reducerea măsurabilă, în statele membre ale 
UE, a consumului de droguri, a dependenţei şi a riscurilor medicale şi sociale prin 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea unui sistem de reducere a cererii care să fie efectiv şi integrat, 
bazat pe rezultate ştiinţifice care să includă prevenirea, intervenţia rapidă, tratamentul, 
prevenirea riscurilor şi reintegrarea socială. Măsurile de reducere a cererii trebuie să ia în 
considerare toate problemele sociale şi medicale produse de consumul şi abuzul de droguri, 
precum şi de policonsum, împreună cu substanţe psihoactive „legale‖, cum sunt alcoolul şi 
tutunul‖.  
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În concordanţă cu documentele similare ale statelor membre, activităţile din domeniul 
prevenirii consumului de droguri, derulate pe parcursul anului 2011, subsumate Strategiei 
Naţionale Antidrog 2005-2012 şi Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia, au avut 
ca scop consolidarea influenţei factorilor de protecţie şi reducerea influenţei factorilor de risc, 
prin implementarea unor intervenţii şi măsuri specifice de conştientizare a populaţiei 
generale, în special a copiilor şi tinerilor, şi de implicare a acestora în programe universale, 
selective şi indicate de prevenire a consumului de droguri, programe derulate conform 
standardelor europene şi naţionale în domeniu. 
Programele tip informare continuă să joace un rol central în prevenirea consumului de 
droguri. Pe de altă parte, cea mai recentă tendinţă, în concordanţă cu cea din statele 
membre ale spaţiului comunitar, dovedită ca având o eficienţă superioară programelor tip 
informare, este centrată pe reducerea consecinţelor negative ale consumului de droguri, care 
se bazează pe convingerea că abilităţile cognitive sunt mai importante decât abordările 
comportamentale pentru a-i învăţa pe tineri să ia decizii şi să facă alegeri informate în viaţă.  
În acest sens, în cadrul intervenţiilor efectuate pe parcursul anilor anteriori s-a demonstrat că 
cea mai bună metodă constă în a le furniza tinerilor instrumentele cognitive necesare, prin 
punerea de informaţii la dispoziţia lor. Astfel, comportamentul de viaţă sănătoasă, cu accent 
pe riscurile asociate consumului de droguri, este considerat ca o alegere personală raţională, 
deşi în domeniul ştiinţelor medicale există un consens larg care stabileşte că factorii sociali 
(vecinătatea, grupul de prieteni, normele) şi factorii personali (temperamentul, deprinderile 
educaţionale şi emoţionale) au o influenţă mai mare decât cogniţia în sine în modelarea 
comportamentului de viaţă sănătoasă şi în ceea ce priveşte consumul de droguri. 
La nivel funcţional, serviciile de reintegrare socială au rolul de a normaliza situaţia personală 
şi socială a persoanelor cu probleme de dependenţă. Reintegrarea socială presupune: 
asigurarea mijloacelor de trai (adăpost, hrană, îmbrăcăminte), includerea într-o formă de 
învăţământ şi integrarea pe piaţa muncii.  
Pornind de la dezideratele formulate prin Strategia Naţională Antidrog, strategiile locale 
antidrog se fundamentează pe nevoile specifice identificate la nivelul fiecărei comunităţi, 
respectând totodată libertatea tuturor actorilor sociali, care doresc să se implice în lupta 
antidrog, în alegerea modalităţilor de abordare şi de acţiune.  
Elaborarea strategiilor locale vizează promovarea participării tuturor actorilor sociali implicaţi 
în identificarea de soluţii adaptate nevoilor comunităţilor locale, întrucât prevenirea traficului 
şi consumului de droguri, precum şi reducerea consecinţelor acestora, presupun coordonare, 
implicare şi, mai ales, contact cu comunitatea locală.  
 
Obiectivele specifice prezentei Strategii sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact 
favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune 
aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul 
reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. 
Astfel, Strategia 2014-2020 urmăreşte să: 

- reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele 
generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice; 

- contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; 
- promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi 

provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului 
instituţiilor şi structurilor societăţii civile; 

- asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul 
neguvernamental. 

Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil 
asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente 
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strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii 
şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. 

 
Situatia in orasul Insuratei 
În orasul Insuratei, ordinea si siguranta publicã sunt asigurate de Inspectoratul Judetean de 
Politie Braila în colaborare cu cadre din jandarmerie si gardienii publici. În urma actiunilor 
specifice întreprinse în ultima perioadã, numãrul contraventiilor si infractiunilor comise a 
scãzut continuu. Cu toate acestea, având în vedere faptul cã orasul Insuratei este un 
important centru urban in sud-vestul judetului, potentialul infractional în zonã rãmâne destul 
de ridicat, mai ales în perioada sezonului estival. 
Asa cum aratã statisticile oficiale ale Politiei Locale Insuratei,  din totalul infractiunilor, mai 
mult de jumãtate sunt infractiuni contra patrimoniului, respectiv, furt, tâlhãrie, gestiune 
frauduloasã, înselãciune, delapidare si distrugere, o pondere importantã continuând sã aibã 
si infractiunile comise prin violentã. 
În scopul reducerii criminalitãtii în oras si în vederea combaterii si prevenirii unor infractiuni 
specifice zonelor foarte aglomerate (cersetorie, vagabondaj, furturi din autovehicule, furturi 
din mijloacele de transport, din unitãtile de alimentatie publicã, precum si din alte spatii 
publice). 
Primãria Orasului Insuratei, în colaborare cu Politia Locala, se implicã activ în derularea a 
unor programe de asigurare a linistii si ordinii publice. În acest sens, s-a apelat la firme 
private de pazã, care împreunã cu jandarmii si gardienii publici, asigurã paza si ordinea (în 
special în intersectii si zonele aglomerate). 
De asemenea, cu fortele angajate de Primãrie executarea pazei, mentinerea ordinii si linistii 
publice, se asigurã si buna desfãsurare a tuturor actiunilor culturale, artistice, sportive si de 
caritate, organizate de administratia locala. 
 
La nivelul orasului Insuratei, priorităţile de acţiune stabilite de prezenta Strategie reprezinta 
coordonatele principale spre care se focalizează eforturile structurilor cu atribuţii si 
competenţe în domeniul ordinii publice si se fundamentează pe următoarele obiective 
strategice: 
1. îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului; 
2. asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri; 
3. reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere si terorismului; 
4. consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică si situaţiilor de urgenţă; 
5. îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice în domeniu. 
 
Siguranţa publică 
Este recunoscut faptul că în acest domeniu s-au făcut paşi importanţi prin înfiinţarea Poliţiei 
Comunitare. Asta nu înseamnă că problemele au fost şi rezolvate. Una din hibele acestui 
serviciu este calitatea resursei umane, nivelul de pregătire a celor care activează în aceste 
servicii. Siguranţa publică trebuie să constituie un pilon de bază al guvernării locale, 
deoarece fenomenele sociale specifice societăţii de consum comportă şi riscuri care ne erau 
necunoscute pană cu ceva ani în urmă. Traficul şi consumul de droguri, violenţa aşa-ziselor 
găşti de cartier, prostituţia, vandalismul şi de ce nu teribilismul ‖împrumutat‖ de generaţia 
tanără din miezul lumii informatice, internetul, sau cea a audio-vizualului, sunt probleme reale 
care trebuie înfruntate cu soluţii concrete. Datele statistice de la nivelul judetului Brăila si, 
implicit al orasului Insuratei, în ceea ce priveşte fenomenul infracţionalităţii arată o scădere a 
acestuia. O explicaţie logică este o acţiune mai bine conturată a organelor de ordine publică 
de la nivelul localitatilor coroborată cu aceea a migraţiei infracţionale spre ţări mai bogate. 

 
Siguranţa în şcoli 
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Poate cel mai sensibil punct al acestui capitol este siguranţa în şcoli, siguranţa copiilor pe 
drumul de acasă spre şcoală şi invers. La ora actuală se asigură în unităţile de învătămant 
de pe raza judetului, supravegherea elevilor în incinta locaţiilor acestora fie în sistem 
electronic, fie prin intermediul agenţilor comunitari sau al agenţilor de pază din sistem privat, 
fără însă a se avea în vedere şi siguranţa acestora pe traseul casă şcoală şi retur. Este real 
faptul că nu poate fi înfiinţat un serviciu de supraveghere a fiecărui elev pe parcursul acestui 
itinerariu, dar se va avea în vedere suplimentarea patrulelor care să supravegheze 
proximitatea şcolilor şi principalele artere la orele fixate, precum şi păstrarea unei 
permanente legături dintre Poliţia Comunitară şi conducerea unităţilor şcolare. 

 
Siguranta starii de sanatate 
-asigurarea la nivelul orasului Insuratei a continuitatii actului medical din punctul de vedere al 
ingrijirii, al supravegherii epidemiologice si al conditiilor adecvate de viata; 
-asigurarea asistentei medicale in situatii dificile (canicula, inundatii) persoanelor aflate in 
situatii critice din punct de vedere medical 
-crearea serviciului de ambulanta sociala la nivel de oras si dotarea acestuia. 

 
Siguranta alimentara 
-adoptarea la nivelul orasului Insuratei a unei strategii de mentinere a curateniei si a igienei 
in zonele comerciale din localitate (piete, targuri etc); 
-realizarea unui plan de investitii in domeniul modernizarii si aducerii la un nivel civilizat a 
tuturor spatiilor comerciale apartinand administratiei locale, cu accent special pe zona 
agroalimentara. 
-deschiderea unor noi piete mai mici (modern, cu spatii adecvate de depozitare), in diferite 
zone neglijate ale localitatii, creandu-se conditii ca mai multi producatori sa isi desfaca 
propria marfa. 

 
Siguranta proprietatii 
-respectarea de catre autoritatea locala a principiului garantarii proprietatii; 
-realizarea activitatilor edilitare numai prin consultarea si despagubirea cetatenilor direct 
afectati intr-un drept al lor ca urmare a respectivei activitati edilitare. 

 
Siguranta investitionala 
-normalizarea relatiilor cu agentii economici de la nivelul orasului Insuratei, prin actiuni 
preventive sau prin controale riguroase; 
-sprijinirea acestora prin diferite masuri de ordin administrativ; 
-aplicarea principiului predictibilitatii in stabilirea si colectarea taxelor locale, astfel incat 
agentii economici sa poata sa isi faca planuri pe termen lung, utilizand valoarea taxelor 
locale ca o constanta, 
-prezentarea transparenta a directiilor si strategiilor de dezvoltare pentru fiecare zona a 
orasului; 

 
Siguranta familiei 
-stabilirea unor planuri strategice in domenii precum invatamantul, sanatatea, cultura, 
protectia sociala, parteneriatul cu societatea civila, planuri care sa aiba ca element central 
familia; 
-stabilirea unei strategii in parteneriat cu autoritatile administratiei publice judetene si in 
colaborarea cu societatea civila in vederea diminuarii consumului si traficului de droguri si 
alte substante interzise; 
-reformarea institutiilor sociale locale care au atributii in domeniul protectiei familiei; 
-indrumarea si consilierea tinerilor in sensul invatarii continue; 
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-consilierea cetatenilor in sprijinirea educatiei copilului; 
-consilierea in domeniul planning familial; 
-consilierea in sensul respingerii violentei in familie si societate; 
-cresterea gradului de siguranta si protective a familiei, a avutului sau si a sigurantei 
personale a membrilor sai; 
- edificarea unei comunitati fara categorii excluse social. 

 
 

VI.11. Mediul de afaceri 
 
Aspecte generale 
În perioada urmatoare, se impune o crestere considerabila a calitatii managementului 
economic la toate nivelurile, de la cel national sau regional pâna la nivel de întreprindere sau 
exploatatie agricola, pentru utilizarea eficienta si completa a resurselor de capital disponibile 
si atragerea unor surse de finantare suplimentare pentru investitii atât în dotarea cu 
tehnologie moderna, cât si în formarea si perfectionarea fortei de munca, în cercetarea 
stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare. Întrucât cresterea sustenabila a produsului 
intern brut este determinata de evolutia valorii adaugate realizate de operatorii economici, 
extinderea managementului performant este cruciala în toate verigile principale ale activitatii 
fiecarei unitati producatoare de bunuri sau servicii: administrativ si tehnic, tehnologic, 
financiar, logistic, comercial, precum si în gestionarea resurselor umane. 
Pentru relansarea dezvoltarii economico-sociale a localitatii Insuratei sunt necesare 
schimbari fundamentale privind nivelul de performanta si eficienta economica, bazate pe 
valorificarea resurselor proprii si pe adoptarea unor conceptii inovatoare sustinute de 
folosirea unor tehnologii moderne, atat in domeniul agriculturii, cat si in sectorul serviciilor 
industriale, identificarea si dezvoltarea de noi sectoare viabile, diversificarea economiei 
rurale, conservarea si dezvoltarea zonelor cu potential natural si peisager, traditiilor istorice si 
culturale, imbunatatirea marketingului pentru serviciile si produsele din zona, sustinerea 
cooperarii in domeniul afacerilor, imbunatatirea cooperarii intre domeniul de afaceri si 
administratia publica locala, imbunatatirea calitatii fortei de munca si orientarea acesteia in 
concordanta cu cererile pietii. 
 
Propunerile privind relansarea economica a localitatilor sunt axate pe valorificarea resurselor 
solului si subsolului, a capacitatilor existente si fortei de munca din teritoriu, dezvoltarea prin 
reorganizare, retehnologizare si rentabilizare a unitatilor economice existente, diversificarea 
activitatilor, pe folosirea rationala a rezervelor existente mari de teren, asigurarea cu utilitati. 
Este necesara identificarea si revigorarea unor activitati traditionale, mestesuguri, activitati 
de mica industrie sateasca, agroturism, prin masuri administrative stimulatoare, prin 
atragerea unor investitori romani si straini pentru valorificarea potentialului deosebit de 
valoros. 
În programarea cheltuielilor si definirea perspectivelor realiste de accesare a diferitelor surse 
de finantare se va tine seama si de actualele tendinte din cadrul UE privind transparenta 
preturilor de piata pentru a reflecta costurile economice, sociale si de mediu, transferul 
poverii fiscale de la forta de munca la consumul de resurse si energie si/sau poluare, precum 
si reforma subventiilor. 
Printre factorii de risc exogeni care trebuie avuti în vedere in procesul de revitalizare a 
mediului de afaceri de la nivelul orasului Insuratei s-ar putea numara: 
• Accentuarea dincolo de limite sustenabile a fenomenului migratiei externe ca urmare a 
adoptarii de catre unele tari mai dezvoltate a unor politici de imigrare având nu numai o 
dimensiune economica, impusa de deficitul de forta de munca în anumite sectoare, ci si o 
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dimensiune demografica pentru corectarea efectelor unei natalitati scazute si a procesului de 
îmbatrânire a populatiei; 
• Amplificarea tendintelor de crestere a preturilor la petrol, gaze naturale, minereu de uraniu, 
ceea ce poate genera efecte serioase asupra inflatiei si a sigurantei energetice; 
• Incertitudinile cu privire la atitudinile investitorilor straini fata de pietele emergente, care ar 
putea fi cauzate, în principal, de cresterea deficitului extern si de lipsa de predictibilitate a 
politicii fiscale, cu efecte negative asupra volumului si calitatii investitiilor în sectorul productiv 
al economiei si asupra gradului de acoperire din aceasta sursa a deficitului de cont curent; 
• Cresterea costurilor finantarii externe ca urmare a turbulentelor financiare internationale si a 
scaderii posibile a rating-ului de tara, ceea ce poate induce influente nedorite asupra cursului 
monedei nationale si asupra ratei inflatiei. 
 
Efectele crizei economice şi financiare asupra administraţiei publice locale 
 
Influenţa asupra bugetelor publice locale 
Criza economică şi financiară a influenţat advers bugetele publice locale ale oraşelor mici si 
comunelor, prin surse provenite prin redistribuire de la bugetul de stat mai mici şi prin venituri 
proprii mai mici. 
Declinul economic la nivel naţional, reflectat de scăderea PIB-ului, reprezintă o realitate care 
s-a repercutat asupra bugetelor locale. În anul 2009, spre exemplu, PIB-ul ţării noastre a fost 
de 92,7%, ceea ce semnifică o diminuare cu 7,1%. La aceasta a contribuit scăderea 
producţiei (şi a consumului), reprezentată de următoarele sectoare: agricultură, vânătoare şi 
silvicultură – 1,0%, industrie – 0,3%, construcţii – 1,4%, servicii – 3,0%, impozite nete – 1,4% 
(INS, 2010). 
În cazul oraşelor mici si a comunelor, măsura reducerii deficitelor dintre veniturile şi 
cheltuielile publice locale ale administraţiilor teritoriale a generat riscul neasigurării finanţării 
unor servicii publice prestate de autorităţi, cum sunt: alimentarea cu apă, canalizarea, 
salubritatea, încălzirea locuinţelor etc. şi, prin aceasta, degradarea condiţiilor de viaţă ale 
comunităţilor. 
Reducerea bugetelor locale în perioada de criză economică este datorată şi diminuării 
gradului de colectare a taxelor şi impozitelor. La aceasta contribuie doi factori: scăderea 
activităţii firmelor şi reducerea veniturilor populaţiei. Numărul mare de firme care au intrat în 
faliment sau care şi-au restrans activitatea, ca urmare a scăderii cererii pentru bunurile şi 
serviciile furnizate de acestea, a contribuit la scăderea încasărilor la bugetele locale: „micile 
firme având probleme financiare, atunci, implicit, duce la imposibilitatea plătirii impozitelor şi 
taxelor‖ (reprezentant AOR). 
Se poate deduce că Administraţiile publice locale au resimţit în grad diferit influenţele crizei 
asupra bugetelor, pe partea de venituri proprii, „în funcţie de firmele care au fost mai mult 
sau mai puţin afectate de criză‖. 
Reducerea veniturilor a numeroase categorii de populaţie s-a reflectat, de asemenea, asupra 
bugetelor locale, prin restanţe sau întârzieri la plata impozitelor şi taxelor. În anul 2011, spre 
exemplu, 7–8% din populaţia impozabilă a fost în situaţia de a fi restanţieră, conform celor 
relatate de reprezentantul Primăriei. 
Astfel, criza economică a afectat vizibil bugetele locale ale unor oraşe mici si comunelor, 
crescând riscul ca primăriile să nu poată plăti la timp obligaţiile pe care le au. 
 
Efecte ale crizei financiare şi economice asupra populaţiei 
Ca urmare a crizei financiare şi economice, calitatea vieţii populaţiei comunelor si oraşelor 
mici a fost afectată prin: reducerea locurilor de muncă şi creşterea şomajului, reducerea 
veniturilor; creşterea numărului de beneficiari ai ajutorului social, reducerea cheltuielilor de 
consum. 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 168 of 194 
 

Alte consecinţe negative cu impact asupra calităţii vieţii comunităţilor sunt cele din domeniul 
serviciilor publice prestate către populaţie sau din cel al infrastructurii acestor localitati. 
Având în vedere implicaţiile negative ale crizei economice şi financiare asupra populaţiei, 
este de aşteptat ca aceasta să adopte o serie de măsuri de adaptare, iar aceste măsuri să 
vizeze fie recuperarea nivelului de venituri ale gospodăriei, fie ajustarea consumului 
acesteia. 
Reducerea cererii de bunuri şi servicii din partea populaţiei afectează, de asemenea, 
economia locală, printr-o producţie mai redusă şi, implicit, prin mai puţine locuri de muncă. 
 
Influenţa crizei economice şi financiare asupra consumului populaţiei 
Reducerea veniturilor, ca efect al crizei financiare şi economice, a determinat populaţia să 
adopte unele măsuri de adaptare la situaţia financiară a gospodăriei. Acest lucru se poate 
realiza prin mai multe modalităţi, şi anume, prin extinderea bazei de venituri şi/sau prin 
reducerea cheltuielilor din bugetele familiei. 
În ceea ce priveşte extinderea bazei de venituri, aceasta nu reprezintă o modalitate la 
îndemână pentru cei afectaţi de criza economică şi care ar dori să adopte o asemenea 
măsură. Prestarea de ore suplimentare sau găsirea unui al doilea loc de muncă nu par să fie 
posibile în localitati precum Insuratei, unde contextul economic nu permite asta şi pentru că 
„numărul de locuri de muncă s-a redus” (salariat) şi „şomeri sunt foarte mulţi” (şomer). 
Însă, pentru multe gospodării, reducerea cheltuielilor de consum lasă impresia că reprezintă 
principala măsură de adaptare la efectele crizei. Se au în vedere unele cheltuieli, cum sunt 
cele pentru produse alimentare şi băuturi nealcoolice, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
pentru locuinţă, apă, electricitate, pentru mobilier, dotare, întreţinerea locuinţei, pentru 
sănătate şi educaţie, pentru poştă şi telecomunicaţii. 
Prima categorie de cheltuieli de care gospodăriile au avut posibilitatea să ţină seama în 
echilibrarea bugetelor este cea a produselor alimentare şi a băuturilor nealcoolice.  
 
O altă categorie de cheltuieli, care a fost avută în vedere pentru echilibrarea bugetelor 
gospodăriei, este cea pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. În cazul acestui tip de cheltuieli, 
sunt două opţiuni pe care populaţia le-a putut face: fie să reducă cheltuielile, cumpărând mai 
ieftin, fie să amâne procurarea de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 
Cheltuielile pentru locuinţă, cu electricitatea reprezintă o altă categorie de cheltuieli avută în 
vedere de mulţi dintre intervievaţi pentru a echilibra bugetul gospodăriei şi pentru a evita ca o 
parte mare a acestuia să fie absorbită de acest tip de cheltuieli. Sunt vizate, cel mai adesea, 
pentru a face economii reducerea cheltuielilor pentru energia electrică, iar cei mai atenţi la 
acestea par a fi pensionarii.  
Celelalte cheltuieli legate de locuinţă, respectiv cele pentru mobilier, dotare, şi întreţinerea 
locuinţei au fost amânate de către mulţi dintre locuitorii orasului.  
Cheltuielile legate de sănătate, respectiv cele referitoare la consumul de medicamente par să 
fi fost şi ele ajustate, ca urmare a scăderii veniturilor.  
Situaţia financiară dificilă a gospodăriilor şi costul ridicat al medicamentelor fac ca procurarea 
acestora să fie, în unele cazuri, amânată. 
Un studiu arată că, pe fondul crizei economice, consumul de medicamente la nivelul oraşelor 
mici si in mediul rural a înregistrat o scădere (Medica Academica, 2010).  
Rezultatele studiului sunt confirmate şi de alte cercetări care au urmărit să evidenţieze 
efectele pe care criza economică şi financiară le-a avut asupra gospodăriilor şi comunităţilor 
din ţara noastră.  
 
Potentialul economic al orasului Insuratei 
 Orice comunitate urbană deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte comunităţi 
similare. Procesul de Planificare Strategica (PPS) trebuie structurat în funcţie de aceste 
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caracteristici. Intrebările cele mai importante sunt ―Ce diferenţiază Insurateiul de alte oraşe 
asemănătoare din România şi din regiune (Europa Centrală şi de Est)? Care sunt elementele 
strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul orasului nostru?‖ 
PPS s-a raportat la mediul existent – în urma unei analize strategice efectuate orizontal, 
vertical şi transversal asupra documentelor strategice sectoriale precum şi corelarea 
rezultatelor acestei analize cu date statistice, sondaje de opinie şi alte analize. În urma 
acestora a fost creionat un profil strategic al oraşului (înţelegând prin aceasta totalitatea 
trăsăturilor locale ce sunt susceptibile a afecta - pozitiv sau negativ - determinant şi pe 
termen lung dezvoltarea orasului Insuratei). 
Analiza documentelor strategice şi a datelor statistice a identificat următoarele caracteristici 
strategice ale orasului Insuratei: 
Caracteristicile pozitive identificate au fost: existenţa unui potenţial economic, existenţa unui 
potenţial administrativ, existenţa unui potenţial turistic, existenţa unui potenţial asociativ, 
existenţa unui potenţial deosebit în ceea ce priveşte inovaţia si creativitatea. În sinteză putem 
considera că analiza profilului stregic la nivelul caracteristicilor ―pozitive‖ arată atuuri 
importante ale comunitătii din Insuratei. Toate acestea oferă orasului posibilitatea de a 
deveni un pol de integrare europeană şi naţională la un nivel semnificativ. 
Caracteristicile negative identificate au inclus: constrângeri datorate poziţionării geografice, 
insuficienta coordonare între actorii din comunitate, dificultăţi legate de gestionarea eficientă 
a resurselor locale, slaba calitate a serviciilor, migraţia fortei de muncă; probleme legate de 
resursele umane, accesul limitat la informaţie şi servicii, slaba reprezentare şi promovare a 
intereselor oraşului la nivel naţional şi internaţional. 
 
Potentialul economic al orasului Insuratei rezida din amplasarea sa geografica exact in 
vecinatatea paralelei de 45 grade latitudine nordica, ceea ce ajuta la dezvoltarea plantatiilor 
viticole de aici, alaturi de vestite podgorii europene şi de pe alte continente. 
Plantaţiile viticole aflate in localitatea Insurăţei sunt poziţionate intr-un loc de vocaţie naturală 
certă, care are o semnificaţie geografică pancontinentală şi care sunt inconjurate de entităţi 
peisagistice, silvice şi hidrotehnice inginereşti unice nu doar pentru zona de sud-est a 
Câmpiei Romaniei. 
Amplasamentul plantaţiilor viticole din centrul viticol Insurăţei se află pe o zonă centrală de 
terenuri roşiatice precum sunt cele din podgoria franceză Montpellier şi „nisipuri zburătoare‖ 
considerate „pămantul viitorului‖ pentru principiile agriculturii ecologice. Pădurea Viişoara 
reprezintă un veritabil ecosistem natural din specia stejarului secular, care garantează 
sustenabilitatea pe termen lung a stării de echilibru pentru conservarea mediului inconjurător. 
De asemenea la Însuraţei s-a pus în evidenţă un izvor de apă geotermală sulfuroasă cu 
calităţi terapeutice deosebite. 
Industria 

Orașul Însurăței și zona sa de influență se încadrează, ca profil economic principal, la zone 
de activități agricole și de servicii. Unitățile industriale cu vechime din orașul Însurăței sunt 
grupate din punct de vedere al amplasamentului în două zone, care pot constitui nuclee 

industriale: nord și sud; 
-Zona Industrială Nord cuprinde distileria SC. VINALCOOL SA. și abatorul – SC. UNICARNE 
SA., care funcționează sporadic; 
-Zona Industrială Sud, adiacentă DN21, cuprinde SC. VINALCOOL SA., centru de vinificație, 

care lucrează mult sub capacitatea sa, și o moară SC. MOZAIC SRL.; 
În 1997 s-a construit fabrica de pâine SC. DEMOPAN SA. cu o capacitate de panificație de 
2100Kg. de făină pe zi / În 1995 s-a înființat un atelier de tâmplărie, cărămidărie și moară, pe 
teren proprietate private, în incinta fostului penitenciar – SC. ABC COM SRL. / Abatorul și 
fabrica de mezeluri SC. AGROPROVERS SA. funcționează din 1997 cu incinta în partea de 

sud a SC. AGROMEC SA. / La limita de sud a localității funcționează din anul 2000, SC. 
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BURSA AGRIROM SA., moară pe terenul proprietate privată a primăriei / În zona central se 

află SC. PANGRAM SA., fabrică de îmbuteliat bere care funcționează din anul 1998. 
Agricultura 
Analiza componentelor fondului funciar prezintă importanţă deoarece acesta exercită un rol 
considerabil în dezvoltarea economiei locale, fiind unul din cele mai importante mijloace de 
producţie. Valorificarea eficientă a acestor terenuri se poate realiza în mod coordonat, având 
la bază o concepţie unitară care să vizeze protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie, 
dar şi prin aplicarea măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea surselor de degradare 
sau de folosire iraţională a tuturor categoriilor de folosinţă ale fondului funciar. 
La nivelul anului 2010, majoritatea componentelor fondului funciar erau privatizate, astfel 
79,8% din suprafaţa totală este proprietate privată. Ponderea suprafeţei agricole private din 
totalul suprafeţei private este de 93,9 %, o resursă importantă, iniţiativa privată fiind cea care 
are puterea de a o valorifica. Arabilul privat reprezintă 95,2% din suprafaţa agricolă privată.  
Ponderea sectorului privat este dominant în cadrul terenurilor arabile, a viilor şi livezilor, iar în 
cazul celorlalte categorii de folosinţă proprietatea publică predomină. 
Localitatea Însurăţei dispune de o suprafaţă agricolă de 18.285 ha în 2010, ceea ce 
reprezintă 85,8% din suprafaţa totală. Suprafaţa agricolă are preponderent destinaţie arabilă 
(84,2%). La nivelul valorificării, se remarcă prezenţa a numeroase unităţi (PFA, SC, II, IF) 
care au drept scop lucrativ activităţile agricole. 
Existenţa păşunilor favorizează dezvoltarea creşterii animalelor, ramură care reprezintă 
obiectul de activitate a două unităţi private. Se estimează că în cadrul judeţului Brăila, oraşul 
Însurăţei are un potenţial ridicat de dezvoltare a sectorului zootehnic pentru producţia de 
carne, ouă, lână. 
Viile, respectiv livezile sunt valorificate la nivel local, existând o societate comercială care are 
ca obiect de activitate producţia vinurilor din struguri, respectiv o alta care se ocupă de 
creşterea pomilor fructiferi. Resursele din acvacultură sunt valorificate de două unităţi 
comerciale care au ca obiect de activitate piscicultura. Apicultura reprezintă obiectul de 
activitate a două unităţi. 
 
Strategie 
În conditiile extinderii liberei circulatii de bunuri si servicii si a efectelor globalizarii, 
competitivitatea si eco-eficienta vor reprezenta factori determinanti ai sustenabilitatii cresterii 
economice. Asigurarea performantei pe termen mediu si lung a economiei românesti impune, 
prin urmare, adoptarea de instrumente eficiente de politica economica, care sa permita 
gestionarea si valorificarea substantial îmbunatatita a potentialului existent în anumite 
domenii-cheie, care determina dezvoltarea durabila într-un cadru concurential. 
Principalele obiective spaţiale ale politicilor regionale presupun că oraşele mici contribuie la 
dezvoltarea regională şi rurală prin potenţialul lor rol de:  

 centre ale comercializării produselor agricole rurale regionale. Accesul la pieţe, 
reprezentate de oraşe mici şi mijlocii situate în apropiere,  constituie o condiţie 
necesară pentru creştere veniturilor populaţiei agricole rurale; 

 centre pentru producerea şi distribuirea de bunuri şi servicii către spaţiul rural 
înconjurător. Concentrarea producerii de bunuri şi servicii în oraşele mici poate 
reduce costurile şi îmbunătăţi accesul la o varietate de servicii publice şi private 
(educaţie, sănătate, servicii financiare etc.) atât pentru populaţia, cât şi pentru 
întreprinderile localizate din mediul rural; 

 centre ale creşterii şi consolidării activităţilor non-agricole şi populaţiei ocupate în 
sectoare non-agricole, prin dezvoltarea IMM-urilor sau prin relocarea sucursalelor 
întreprinderilor mari private naţionale sau internaţionale. 
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S-a considerat astfel că dezvoltarea Insurateiului poate influenţa atragerea populaţiei rurale 
din zona rurală înconjurătoare prin oferirea de locuri de muncă în activităţi non-agricole, 
având în acest fel un rol important de reducere a presiunii migraţiei asupra oraşelor mai mari, 
cum ar fi Braila. 
Localitatea oferă un mixt din următoarele funcţii: furnizor de servicii de bază pentru regiune, 
piaţă de muncă, funcţii de locuire, funcţii culturale şi de agrement, fiind considerata o piaţă, 
care primeşte produsele regiunii rurale înconjurătoare, căreia îi vinde produsele prelucrate şi 
îi distribuie diverse servicii. Aflat la o distanta de peste 60 de km de municipiul resedinta de 
judet, oraşul Insuratei, impreuna cu Faurei si Ianca sunt considerate, de obicei, „osatura‖ 
regiunii din care provin. Ele asigură „existenţa‖ zonelor rurale, prin îndeplinirea unor funcţii 
urbane pentru hinterlandul lor. Aceste oraşe oferă locuri de muncă atât locuitorilor proprii, cât 
şi pentru populaţia din mediul rural, in domenii non-agricole. 
 
Ca oras mic, Insuratei este mult mai vulnerabil la schimbările economice decât marile oraşe, 
inca depinzand de sectorul agricol, fiind nevoit să lupte pentru supravieţuire. Pentru a-si 
păstra identitatea, Insuratei va trebui să fie inovativ şi să se adapteze la noile condiţii 
economice. 
Există un trend de modernizare a funcţiilor urbane înregistrat la majoritatea oraşelor mici din 
regiunea de dezvoltare Sud-Est, cele mai multe dintre ele schimbându-şi profilul agricol, mai 
degrabă specific aşezărilor rurale, cu funcţia de servicii specifică aşezărilor urbane.  
Oraşele mici ca Insuratei care întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte dezvoltarea 
economică au posibilitatea de a promova o dezvoltare urbană prin îmbunătăţirea unor factori 
„soft‖, cum ar fi, de exemplu, funcţia culturală şi de turism. Revitalizarea urbană prin 
renovarea şi conservarea centrelor/monumentelor istorice constituie o opţiune strategică de 
luat în seamă pentru oraşele mici care au un trecut istoric, putând contribui astfel la creşterea 
economică a acestora.  
O atenţie deosebită trebuie acordată politicilor care conduc la creşterea competitivităţii 
economice şi îmbunătăţirea gradului de atractivitate a acestora. De aceea, Strategia privind 
creşterea competitivităţii economice a localitatii Insuratei nu trebuie să neglijeze legăturile cu 
mediul economic local, dar în acelaşi timp trebuie să ţină cont şi să promoveze specificul 
local regional. Politicile publice, atunci când au în vedere dezvoltarea orasului, ar trebui 
concentrate, asupra investiţiilor în infrastructura fizică, rutieră, de telecomunicaţii, etc.  
Alte politici care ar trebui să includă o componentă pentru Insuratei: politica de dezvoltare 
rurală (diversificare economică, furnizarea de servicii publice etc), politica socială (coeziune 
socială, forţă de muncă, etc), politica în domeniul mediului (contrabalansând extinderea 
necontrolată a oraşelor sau concentrarea creşterii în câteva oraşe mari), politica în domeniul 
transportului (oraşele mici, ca noduri de transport în zonele metropolitane şi rurale). 
 
Schimbul de experienţă între Insuratei si oraşele care au condiţii similare constituie una 
dintre metodele de îmbunătăţire a capacităţii oraşului de a răspunde provocărilor inerente 
dezvoltării economice. Cea mai mare provocare o constituie replicarea acestor exemple de 
bună practică în alte comunităţi. Dar aceste exemple de bună practică sunt, de cele mai 
multe ori, valabile la un anumit moment în timp şi se întâmplă în oraşe/comunităţi cu 
resurse/condiţii specifice şi elite conducătoare diferite.  
Pe de altă parte, având în vedere mărimea lui, Insuratei ca oraş mic manifestă avantaje 
incontestabile dacă ne gândim la guvernanţa locală (administraţie): este mult mai uşor de 
manageriat şi e foarte aproape de cetăţeni ceea ce facilitează procesul participării la luarea 
deciziilor. Dar, ca si majoritatea oraşelor mici, Insurateiul se confruntă, cu lipsa resurselor 
materiale şi umane ceea ce face aproape imposibilă elaborarea şi implementarea unei 
strategii de dezvoltare economică.   
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Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor 
Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă obiectivul esenţial 
pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale a orasului Insuratei. Acesta vizează crearea 
infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului de afaceri, precum şi sprijinirea 
dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a spiritului antreprenorial, dezvoltarea urbana 
şi a agriculturii. 
Totodată, este necesară construirea unor infrastructuri de afaceri eficiente şi flexibile, 
capabile să catalizeze şi să susţină dezvoltarea unor activităţi profitabile atât pentru 
antreprenori cât şi pentru comunitate. Ele ar urma să constituie adevărate „pepiniere‖ de 
afaceri de succes, care să beneficieze de diferite facilităţi (financiare, juridice etc.) precum şi 
de un sprijin pentru accesul la tehnologii noi, performante, nepoluante. 
Pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a localitatii se impune cooperarea 
întreprinderilor în scopul integrării pe verticală şi pe orizontală, dezvoltarea activităţilor de 
marketing şi consultanţă în vederea formării şi dezvoltării unor abilităţi manageriale, 
antreprenoriale şi de piaţă, precum şi susţinerea sectorului de cercetare-dezvoltare şi 
transfer tehnologic, promovarea tehnologiilor curate şi a celor bazate pe reciclarea 
materialelor. 
Este necesară dezvoltarea economiei alimentare într-o manieră integrată, pentru fabricarea 
produselor specifice prin înfiinţarea unor întreprinderi regionale de prelucrare a materiilor 
prime agricole şi extinderea celor existente. 
Agricultura şi dezvoltarea rurală vor fi stimulate prin înfiinţarea de ferme ecologice eficiente, 
crearea unor reţele de valorificare şi colectare a produselor specifice, dezvoltarea serviciilor 
şi valorificarea luciului de apă. 
 
Principii de dezvoltare a activitatilor economice in orasul Insuratei:  
- incurajarea reconversiei functionale a zonelor de activitati din imediata apropiere a zonei de 
locuit spre servicii-depozitare, cu avantajul evitarii dispersiei orasului, a utilizarii retelelor si 
echipamentelor, existente si evitarea cresterii distantelor de deplasare in oras  
- pastrarea pentru activitatile industriale a suprafetelor de teren aflate in contact cu calea 

ferata, cu drumul national DN21, dar și cu viitorul drum expres și autostradă, prin conectarea 
cu DJ211 și DJ217; gruparea unor dintre ele in relatie cu platformele logistice propuse a se 
dezvolta la intrarile in oras  
- principiul incurajarii mixitatii functionale; prin amestecul de functiuni se poate asigura o 
folosire optima a terenului  
- sustinerea dezvoltarii activitatilor de inovatie si tehnologie, industrii creative, prin asigurarea 
unui numar de specialisti cu studii superioare intr-un procent cat mai mare  
- incurajarea si sustinerea activitatilor din sectorul tertiar prin punerea la dispozitie a unor 
amplasamente care pot asigura o buna reprezentativitate, acces optim dar si prin garantarea 
unor facilitati fiscal  

- Valorificarea din punct de vedere economic a potențialului viticol. 
 
Strategia in dezvoltarea agriculturii in orasul Insuratei 
 
În etapa 2014 – 2020 se vor pune bazele modelului agricol european, caracterizat prin 
structuri de exploatare viabile, apropiate de piata, concomitent cu dezvoltarea urbana si 
protectia mediului. Se vor lua masuri de sprijinire a producatorilor pentru adaptarea 
agriculturii la consecintele schimbarilor climatice întrucât aceste schimbari vor influenta 
nivelul si variabilitatea marimii productiei agricole si a efectivelor de animale. Vor fi 
organizate filiere de produs, inclusiv pentru productia durabila a biomasei si 
biocombustibililor. 
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În mod deosebit se va pune accentul pe dezvoltarea productiei agro-alimentare de nisa 
precum si a produselor ecologice si traditionale în zonele în care exista conditii favorabile. Se 
vor lua masuri pentru protejarea denumirii produselor, retetelor si procedurilor de preparare 
specific românesti pe Piata Unica a UE si în tari terte, cu respectarea normelor de siguranta 
alimentara, si pentru promovarea adecvata a acestora. 
 

Valorificarea potențialului viticol din zona orasului Insuratei  
Centrul viticol independent „Insurăţei‖ este poziţionat in estul Campiei Bărăganului, la o 
altitudine medie de cca. 45 – 50 metri faţă de nivelul mării, incadrat in regiunea viticolă 
europeană CII, determinat de următoarele coordonate: paralela 44 grade şi 50 minute 
latitudine nordică şi meridianul 27 grade şi 45 minute longitudine estică.  
Cultivarea viţei de vie in Podgoria Insurătei este cunoscută incă din cele mai vechi timpuri, 
astfel incat lucrările din vie, soiurile cultivate, practicile de cultivare din viticultură şi practicile 
de vinificaţie au fost o preocupare majoră a podgorenilor. In Podgoria Insurătei au muncit şi 
trăit impreună atat localnici cat şi locuitori din localităţile adiacente. Adesea intre aceştia a 
fost o concurenţă continuă in realizarea celor mai frumoase plantaţii, a cultivării celor mai 
renumite soiuri, a realizării celor mai bune vinuri. Din aceasta concurenţă continuă au 
caştigat atat vinul, cat şi consumatorul.  
Vinurile din Podgoria Insurăţei, poartă amprenta soiului, solului, microclimatului, a 
viticultorului şi a vinificatorului, caracterizandu-se prin: fructuozitate, prospeţime şi o aciditate 
ceva mai ridicată. De regulă, acestea sunt vinuri fine şi cu o mare bogaţie de arome tipice şi 
specifice soiului.  
Această zonă de cultură este semiprotejată peste iarnă (conform indicelui bioclimatic) cu 
valenţe de bioproductivitate spre limita superioară la soiurile de struguri de masă şi prin 
aptitudini oenologice de calitate superioară astfel, incat se va pune accent, in principal, pe 
vinificaţia in roşu.  
Clima centrului viticol independent Insurăţei, prin elementele sale componente evidenţiază 
potenţialul acestui areal viticol de a produce vinuri de calitate superioară. Analiza climei s-a 
bazat pe elementele care contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru realizarea 
compoziţiei armonioase, a calităţii strugurilor şi respectiv a vinurilor. Podgoria Insurăţei se 
incadrează in sectorul de climă temperat continentală, cu nuanţe de excesivitate care au o 
mare variabilitate in timp şi spaţiu. Factorii generici ai climei sunt: radiaţia solară, circulaţia 
generală a atmosferei şi caracterul suprafeţei subiacente.  
Radiaţia solară are o repartiţie puţin variabilă datorită diferenţelor mici de latitudine. Energia 
radiantă este de 125-130 kcal/cm2 anual.  
Regimul termic specific culturii viţei de vie în microclimatul Însurătei.  
Temperatura medie anuală este de 10,5°C, maxima absolută a fost inregistrată in anul 1951 
ajungand la 44,5°C iar minima absolută scăzand pană la –30°C (1942). Poziţionarea 
geografică a podgoriei Insurăţei, situată in apropiere faţă de Balta Brăilei, Delta Dunării şi a 
Mării Negre, conferă un aport de temperaturi medii mai ridicate cu 1,5°C faţă de celelalte 
zone viticole din Regiunea Viticolă a Teraselor Dunarii.  
Amplitudinea variaţiei temperaturii ce inregistrează cele mai accentuate creşteri sau 
descreşteri de temperatură intre lunile anului se produc in aprilie şi octombrie care, de obicei 
coincid cu inceputul şi respectiv sfarşitul perioadei de vegetaţie la viţa de vie.  
In condiţiile regimului termic, lungimea perioadei bioactive pentru centrul viticol Insurăţei 
variază intre 191-195 zile, din perioada caldă a anului, cu temperatura medie diurnă ≥ 10°C, 
prag termic pentru declanşarea fenofazelor de creştere şi dezvoltare a viţei de vie. Estimativ, 
inceputul perioadei bioactive este situat din punct de vedere calendaristic între 10 – 23 
aprilie, în timp ce incheierea perioadei de vegetaţie este cuprinsă intre 21 octombrie – 10 
noiembrie.  
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Suma temperaturii active din perioada de vegetaţie inregistrează valoarea medie multianuală 
de 34,51°C, din care 14,97°C reprezintă suma gradelor temperaturii utile. Sub acest aspect 
centrul viticol independent Insurăţei incadrandu-se in ceia ce priveşte indiicii 
agrometeorilogici ca fiind propice din punct de vedere termic. Bilanţul termic activ şi util 
determină gradul de favorabilitate al anilor de recoltă, comparativ cu insolaţia şi cantitatea 
precipitaţiilor. 
In acest context, este de la sine inteles ca toata atentia administratiei publice si a mediului de 
afaceri din localitate este indreptata spre promovarea produselor obtinute in sectorul viticol, 
transformand aceatsa activitate intr-un brand la nivel judetean si national. Conform datelor 
cuprinse in Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Braila, prognoza patrimoniului 
viticulturii in localitatea Insuratei prevede marirea suprafetei ocupate de vii de la 625 ha in 
2010 la 1061 ha in 2020 (aproape dublarea suprafetelor) si obtinerea unei cantitati de 9509 
mii tone in 2020, spre deosebire de 5625 mii tone in 2010. Dupa cum se vede, atentia 
acordata acestui sector agricol este deosebita, existand preocupari reale in transformarea 
viticulturii intr-o ramura specializata a dezvoltarii orasului in peroada 2014 – 2020. 
Chiar daca vorbim de mediu urban, trebuie sa tinem cont de faptul ca localitatea Insuratei se 
remarca si prin rezultatele admirabile in domeniul pomiculturii, viticulturii, zootehniei, de 
aceea Strategia prezenta, in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei, 
vizeaza dezvoltarea sectorului agricol pe doua mari directii de actiune: 
 

a) Îmbunatatirea mediului si spatiului rural, consolidarea aplicarii bunelor practici 
agricole, silvice si în industriile agroalimentare pentru asigurarea securitatii 
consumatorilor prin: 

• Continuarea utilizarii terenurilor agricole din zonele defavorizate si promovarea agriculturii 
durabile pentru mentinerea viabilitatii spatiului rural în zone defavorizate; 
• Conservarea si îmbunatatirea starii resurselor naturale si a habitatelor prin încurajarea 
utilizarii de metode de productie agricola compatibile cu protejarea mediului, conservarea 
biodiversitatii si îmbunatatirea calitatii apei, solului si a peisajului natural; compensarea 
fermierilor pentru dezavantajele rezultate din implementarea retelei Natura 2000 pe baza 
obligatiilor asumate conform Directivelor UE privind protectia pasarilor, conservarea 
habitatelor naturale si a speciilor salbatice; 
 

b)  Încurajarea diversificarii economiei rurale si îmbunatatirea calitatii vietii în spatiul rural 
prin: 

• Mentinerea si dezvoltarea activitatilor economice si cresterea numarului de locuri de munca 
prin diversificarea activitatilor economice non-agricole si încurajarea micilor întreprinzatori în 
spatiul rural; crearea, îmbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica si a 
atractiilor turistice; Cresterea atractivitatii zonelor rurale si diminuarea migratiei populatiei 
tinere spre zonele urbane prin crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza; 
îmbunatatirea conditiilor sociale, economice si de mediu; protejarea si conservarea 
patrimoniului cultural si natural rural; diversificarea ofertei turistice; 
• Dezvoltarea abilitatilor si competentelor actorilor locali privind buna administrare, 
organizarea teritoriului pe plan local si modernizarea satelor. 
• Urgentarea pregatirii unui Program pe termen mediu si lung pentru modernizarea 
sistemelor de irigatii prin reabilitarea celor existente si construirea unor sisteme noi, bazate 
pe cele mai bune tehnologii disponibile; stabilirea necesarului de investitii, pe etape, si 
identificarea surselor de finantare. Aceasta actiune capata aspect prioritar în contextul 
efectelor schimbarilor climatice globale, cresterii frecventei si acuitatii perioadelor de seceta, 
extinderii desertificarii, concomitent cu reducerea resurselor de apa disponibile. Programul va 
trebui sa contina si dispozitii privind optimizarea folosirii apei în agricultura, sector care 
utilizeaza circa 70% din consumul total de apa. 
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În aceasta perioada se va atinge un nivel înalt de competitivitate în sectorul agroalimentar, 
care va deveni compatibil cu cel vest-european ca urmare a crearii unor structuri agricole 
viabile, modernizarii economiei rurale, diversificarii productiei si realizarii unor produse de 
calitate. România va recupera decalajele de productivitate în sectorul agricol si se va apropia 
de nivelul de dezvoltare a industriilor alimentare din tarile europene cu traditie. Se vor 
asigura integral normele de siguranta a alimentelor prin respectarea cerintelor de eco-
conditionalitate comunitare. 
Masurile ce urmeaza a fi întreprinse precum si necesarul de finantare urmeaza a fi stabilite în 
functie de evaluarea rezultatelor obtinute în perioada anterioara, pe baza unor studii de 
specialitate care sa ia în considerare diferite scenarii posibile, inclusiv volumul de investitii pe 
programe si obiective. 
 

 
VI.12. Parteneriatul Public Privat 
 
Aspecte generale 
 
Parteneriatele public private, delimitare conceptualã  
Administraţia publică reprezintă un instrument al statului folosit în ―scopul satisfacerii 
interesului general, prin acţiunea puterii publice‖, fiind constituită din ansamblul serviciilor 
publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. 
Administraţia publică este un ansamblu de structuri sociale, o astfel de abordare a 
administraţiei publice din viziunea structuralistă, conduce la realizarea efectivă a percepţiei 
sistemice globale a acesteia, cu atât mai mult cu cât ―administraţia publică, nu mai poate fi 
concepută într-o dublă accepţiune, organică şi materială, deoarece elementele de structură 
sunt concepute ca o integrare a unei activităţi într-un cadru organizatoric determinat‖. 
Asigurarea unor servicii cost eficiente în arii din ce în ce mai extinse în baza unor bugete 
limitate este o mare provocare pentru guvernele statelor  dezvoltate sau mai puţin dezvoltate 
şi solicită o abordare principial nouă privind rolul statului în procesul de furnizare a serviciilor 
publice.  Deşi concepţia despre rolul statului în furnizarea de servicii publice este în continuă 
dezvoltare, principiile de acordare a acestora  rămân să fie comune pentru toate guvernele: 
echitatea, egalitatea, democraţia. Prin alocarea echitabilă a serviciilor publice se înţelege că 
toţi membrii unei colectivităţi au acelaşi drept de a beneficia de serviciul respectiv. Egalitatea 
se manifestă prin oferirea unui serviciu de o calitate şi frecvenţă, egale pentru toţi membrii 
colectivităţii. Guvernele trebuie să ia în calcul faptul că serviciile şi bunurile publice  trebuie 
prestate în aşa manieră încât nici o persoană să nu fie exclusă de la consumul acestora, 
ceea ce va solicita instituţiei prestatoare de servicii să direcţioneze intervenţia în funcţie de 
diversitatea nevoilor. Furnizarea democratică a serviciilor solicită statului ca furnizor de 
servicii publice să ofere un anumit grad de transparenţă şi participare a membrilor comunităţii 
în administrarea procesului de furnizare a serviciilor publice, dat fiind că statul este 
responsabil faţă de alegatorii săi. 
 
Conceptul de parteneriat public privat  
Parteneriatul public privat reprezintă o modalitate prin care know-how-ul sectorului privat este 
preluat de către sectorul public cu scopul de a executa proiecte de interes general. 
 Acesta permite guvernelor centrale şi locale să încredinţeze unei întreprinderi misiunea de 
finanţare, coroborată cu construcţia, mentenanţa şi gestiunea activelor publice, într-un cadru 
desfăşurat pe termen lung şi în schimbul unor redevenţe efectuate într-o manieră etalată în 
timp. 
PPP are ca obiective principale să optimizeze performanţele sectorului public pentru a 
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realiza la cele mai mici costuri, în intervale minime de timp şi la calitate maximă proiecte 
urgente şi complexe pentru societate, precum: drumuri şi autostrăzi, spitale, şcoli, sisteme 
informatice etc. 
Parteneriatele public private şi alte contracte pe termen lung bazate pe performanţă, se 
disting de contractele tradiţionale prin următoarele caracteristici, prezentate in articolul 3 din 
actuala Lege privind Parteneriatul Public Privat, adoptata in octombrie 2013: 

a) cooperarea intre partenerul public si partenerul privat in vederea implementarii unui 
proiect public; 

b) durata relativ lunga de derulare a raporturilor contractuale care sa permita partenerului 
privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil; 

c) finantarea proiectuli in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun 
a fondurilor private cu fonduri publice; 

d) atingerea scopului urmarit de partenerul public si partenerul privat; 
e) distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat in functie de 

capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc. 
 
“Parteneri in parteneriatul public-privat” 
Rolul autoritatii locale în parteneriatul public privat 
Economia sectorului public este o formă specială, aparte, a economiei unei ţări, organizaţii 
publice locale, regionale sau naţionale, fie ea axată pe scopuri de imagine, profit electoral 
sau pe bunăstarea şi stabilitatea indivizilor sau grupurilor care o compun. Criteriile de 
eficienţă sunt altele decât cele din sectorul privat. Factorul uman, subiectiv, este 
predominant. Influenţa acestui factor poate fi, uneori, greu de contabilizat. Putem afirma că în 
acest domeniu există un adevărat sistem bazat pe legi proprii care nu se supun decât 
intereselor personale şi de grup, mergând până la factorul politic care este cel care, în ultimă 
instanţă, decide. Atât timp cât în sectorul public nu există nici un criteriu eminamente 
economic care să stabilească dacă alocarea resurselor este eficientă sau nu, putem analiza 
acest sector doar prin prisma intereselor personale, de grup, sau politice. Cuantificarea 
eficienţei acestei alocări nu poate fi realizată decât prin numărarea voturilor la sfârşitul 
mandatului şi la finalul campaniei electorale. 
Rezolvarea problemelor unui grup sau unei categorii sociale nu poate fi rezolvată decât prin 
limitarea drepturilor unui alt grup sau categorii. Întotdeauna când se rezolvă o problemă 
pentru „cineva‖, se creează o problemă pentru „altcineva‖. Niciodată nu putem mulţumi pe 
unii fără a nemulţumi pe alţii. Arta conducerii sectorului public constă, de fapt, în realizarea 
unui echilibru între două interese, în aşa fel încât rezultatul să conducă la un număr mai 
mare de voturi. Atât timp cât statul nu investeşte (întrucât nu-şi asumă nici un risc), ci 
cheltuieşte, putem pune problema criteriilor pe baza cărora sunt alocate resursele. Resurse 
care provin din sectorul privat, evident. În acelaşi timp, este evident că singurul sector care 
poate produce o dezvoltare reală, măsurabilă, este cel privat, bazat pe profit şi pe 
reinvestirea profitului, implicit prin crearea de noi locuri de muncă şi rezolvarea durabilă a 
unor probleme sociale. Fără a deveni patetici, putem afirma că prelevarea resurselor din 
sectorul privat şi alocarea lor în sectorul public poate diminua posibilităţile de dezvoltare pe 
termen mediu şi lung. În acelaşi timp, păstrarea şi conservarea factorului uman, prin politicile 
sociale, poate asigura baza dezvoltării sectorului privat, cu condiţia recunoaşterii şi alocării 
eficiente a resurselor. Esenţial este faptul că banii şi resursele publice, ale statului, sunt 
gestionate sau alocate de către oamenii numiţi de conducătorii anumitor autorităţi publice ori 
stabiliţi în urma unui concurs, sau aleşi prin vot direct. 
 
Rolul mediului de afaceri în parteneriatul public privat 
Economia sectorului privat se bazează pe producţia valorii adăugate (plus valoare după alte 
concepte), pe profit, bazat pe noţiunea de preţ care este singura care poate cuantifica 
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eficienţa schimburilor sau a transferurilor de proprietate liber consimţite. Preţul se stabileşte 
liber, în procesul de transfer al proprietăţii (bunuri materiale, bunuri intelectuale, spirituale, 
bani, imagine etc.). Investiţia este prima rotiţă a angrenajului pe care se bazează sectorul 
privat. Indiferent dacă valoarea investită este de factură financiară, materială sau umană, 
indiferent dacă ea provine din aşa numitele surse proprii sau surse atrase, în final ea trebuie 
recuperată şi să producă profit. Orice investiţie implică un anumit risc pe care şi-l asumă cel 
care o face. În cazurile în care investiţia nu aduce profit, sau aduce un profit mai mic decât 
cel scontat, înseamnă că există deficienţe de management. Aceste deficienţe pot proveni 
încă din stadiul de analiză a problemei şi metodelor de abordare, de identificare a sectoarelor 
pentru care se alocă resursele. Chiar şi momentul în care se face investiţia poate fi supus 
unui risc de apreciere. Analizând acestea din prisma ciclului de viaţă a unui proiect (orice 
investiţie ar trebui să se facă pe aceste baze) se poate afirma că deficienţele de 
management pot aparea în oricare etapă. Sunt riscuri pe care şi le asumă orice investitor, a 
căror existenţă a condus la abordări diferite şi la metode şi concepte manageriale diferite 
între cele două sectoare economice, cel public şi cel privat. 
 
Tipuri de parteneriate public private 
Tipurile  de parteneriate  public-private se pot clasifica  în mai multe categorii, însă  vom 
aminti doar două: 
 
după  nivelul la care se realizează: 
1. ppp de tip  ―orizontal‖ - parteneriatele sunt  implementate la nivel local între o autoritate 
publică  cu societatea  civilă  şi/sau  sectorul  de afaceri; acest model este folosit în general 
atunci când  autoritatea  publică  furnizează  spaţiul şi  determină  exact obiectivele locale ale 
proiectului, în timp ce partenerul  privat  (al cărui acţionar principal poate fi chiar guvernul  
local, în cazul delegării de gestiune de exemplu) este responsabil  pentru dezvoltare, 
construcţie, finanţare, design, operare, dar şi  de  buna utilizare şi marketingul  patrimoniului 
public; 
 
2. ppp de tip ―vertical‖  - parteneriatele  sunt  încheiate  între mai multe niveluri  ale ale 
administraţiei publice  şi  sectorul  privat; 
 
după  modul  în care  sectorul  privat este implicat  în livrarea  proiectelor de 
infrastructură; această  ierarhizare  se subordonează  în  primul  rând  criteriului riscurilor/ 
responsabilităţilor  asumate  de  către sectorul  privat, modului de  deţinere a bunului public, 
durata contractului etc.  
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Fig1: Posibile scheme ale PPP                                 Fig2: Principalele faze ale derulării 
 
Tipurile principale de proiecte identificate de către  PPI: 
 
1. Contractul de subcontractare, gestiunea semidirectă  şi contractul de leasing - 
aceste parteneriate se evidenţiază prin faptul că există o entitate privată  căreia i se 
încredinţează sub diferite forme gestiunea unui serviciu pentru o perioadă fixă,  acestea 
asumându-şi doar riscuri operaţionale. Proprietatea şi deciziile de investiţii aparţin statului. În 
aceasta categorie putem evidenţia trei subclase principale: 
-  contractul  de subcontractare - guvernul local/central plăteşte un operator privat pentru a 
gestiona o anumită facilitate, riscul operaţional rămânând al statului. Acest tip de contract  
permite experienţei şi priceperii sectorului privat să ―pătrundă‖ în sectorul public. În mod 
normal redevenţele plătite operatorului sunt corelate cu performanţele realizate de către 
aceştia, iar durata de prestare este scurtă, sau medie (de la doi la cinci ani).  
-   gestiunea  semidirectă - reprezintă un proces de administrare mixtă a serviciului public, în 
sensul exploatării în regie directă alături de prestarea unei părţi a serviciului public de către o 
întreprindere exterioară (din sectorul privat), pe baza unui contract de prestări servicii.      
-   contractul  de  leasing - in această formă  operatorul privat este responsabil pentru 
operarea şi mentenanţa serviciului public şi a domeniului aferent, dar fără ca acesta să 
realizeze investiţii mari (acesta preia doar riscul operaţional). Acest model este adesea 
aplicat  în combinaţie cu alte modele precum BOR, BOT, ROT.  În  astfel de cazuri, perioada 
acordului este mult mai mare şi entitatea privată realizează investiţii considerabile.   
                
Concesiunea  - reprezintă un parteneriat între o întreprindere publică şi una sau mai 
multe  entităţi private pentru o perioadă fixă, care implică asumarea de riscuri 
investiţionale multiple.   
Conceptul de concesiune desemnează o investiţie într-un serviciu public deja existent. 
Scopul concesiunilor este de a hibridiza un organism public şi o companie privată într-un 
joint-venture pe termen lung pentru furnizarea unor servicii publice de înaltă calitate, 
asigurând resursele suplimentare pentru reorientarea investiţiilor în diferitele ramuri ale 
sectorului public şi managementul eficient al investiţiei.  
Prin noile reglementări europene s-a ales înlocuirea noţiunii de ―parteneriat public-privat‖ cu 
cele de ―concesiuni de lucrări publice‖ şi ―concesiuni de servicii‖ (care, în fapt, reprezintă 
forme particulare ale parteneriatului public-privat). 
Banca Mondială concepe trei subgrupe ale concesiunilor, din care una este esenţială, 
diferenţele faţă de celelalte două fiind neglijabile: 
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- reabilitare, operare şi transfer (ROT) -  reprezintă un contract între autoritatea contractantă 
şi operatorul economic, în care bunul public, deja creat este transferat celui din urmă în 
starea în care se află. Investitorul finanţează, reabilitează, operează şi întreţine bunul public 
pentru o perioadă rezonabilă de timp.  
Celelalte  două  subgrupe din categoria concesiunilor grupate de către Banca Mondială sunt 
RLT  (reabilitare, leasing şi transfer; acronimul  provenind din engleză din termenii 
―rehabilitate, lease or rent and transfer‖) şi BROT (construcţie, reabilitare, operare şi  transfer 
- ―build, rehabilitate, operate and transfer‖) şi funcţionează pe acelaşi mecanism precum 
modelul ROT.  În cadrul  BROT putem remarca faptul că riscurile investitorului sunt potenţial 
mai mari deoarece acesta realizeaza şi o construcţie, nu doar o reabilitare.   
            
3. Proiectul  Greenfield  - aceste forme de parteneriat se disting faţă de concesiuni prin 
faptul  că finanţatorii privaţi investesc  într-un serviciu nou. Bunurile publice create se pot  
întoarce în domeniul public la sfârşitul perioadei. Cele mai importante  parteneriate de acest 
tip ar fi:  
-     proiectare-construcţie-operare (DBO): un contract între autoritatea contractantă şi 
operatorul economic,  în care proiectarea (începând cu faza de proiect tehnic), construcţia şi 
exploatarea – denumită si operare – sunt transferate operatorului economic pentru o 
perioada rezonabilă de timp  
-     proiectare-construcţie-finanţare-operare (DBFO): cea mai complexă relaţie 
contractuală  realizată între autoritatea contractanta şi operatorul economic, în care 
operatorul economic îşi  asumă sarcina proiectării, construcţiei, exploatării şi obţinerii, în 
totalitate sau în parte, a resurselor financiare necesare în vederea realizării acestor obiective, 
pentru o anumită durată. 
În cadrul acestui tip  de parteneriat, activul este transferat sectorului public la sfârşitul 
contractului de exploatare, de obicei, pentru mai puţin decât valoarea sa reziduală adevărată 
(şi, adesea, la zero sau la un cost nominal mic).  
 
Serviciile publice şi parteneriatul public-privat  
Utilizarea parteneriatelor public – private acoperă arii de interes foarte larg şi creează 
posibilitatea rezolvării unor probleme pe care comunităţile urbane sau rurale le resimt în mod 
acut în toate aspectele vieţii cotidiene. Literatura de specialitate internaţională prezintă 
exemple ale unor astfel de colaborări în numeroase sectoare: 
- infrastructură: construcţia de autostrăzi, poduri, tunele, reţele feroviare, porturi, aeroporturi 
etc.; 
- utilităţi publice: operarea şi/sau administrarea unor reţele de apă şi canalizare, staţii de 
tratare a apei, reţele de transport, spitale etc.; 
- siguranţă publică: înzestrarea armatei, pază şi protecţie obiective publice, administrarea 
unor sisteme de monitorizare a traficului, etc.; 
- domeniul imobiliar şi de dezvoltare economică: construcţia de ansambluri rezidenţiale, 
birouri, parcuri industriale etc.; 
- noi tehnologii în domeniul administrării infrastructurii: dezvoltarea sistemelor de comunicaţii 
electronice etc.; 
- programe sociale şi de educaţie: administrarea de închisori, şcoli, instituţii de ocrotire a 
copiilor şi bătrânilor etc.; 
- dezvoltare urbană: redefinirea spaţiilor urbane în strânsă legatură cu expansiunea 
demografică şi economică; 
- management financiar: proiectarea din punct de vedere financiar a necesităţilor 
comunităţilor şi identificarea surselor care să permită acoperirea nevoilor cetaţenilor; 
- protecţia mediului: identificarea şi remedierea problemelor legate de poluare şi 
suprasolicitare a mediului înconjurător. 
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Parteneriatul public privat – etape şi elemente 
Parteneriatul public-privat, privit ca act juridic este un contract administrativ, fiind încheiat de 
o persoană publică şi identificat prin intermediul unui criteriu alternativ şi anume existenţa 
unor clauze derogatorii de la dreptul comun sau participarea contractanţilor la executarea 
aceluiaşi serviciu public, care fără deosebire este supus în primul rând principiilor generale 
ale contractelor din dreptul privat, dar şi unor principii şi norme din dreptul administrativ. 
Pentru existenţa contractului administrativ trebuiau îndeplinite mai multe condiţii, astfel : 

 acordul de voinţă între administraţie şi particulari ; 

 scopul să fie crearea a noi obligaţii juridice pentru prestarea unui serviciu în schimbul 
unei remuneraţii; 

 prestaţia să fie destinată funcţionării unui serviciu public ; 

 părţile să fi înţeles într-o prevedere concretă să se supună unui regim de drept public ; 

 inegalitatea părţilor ; 

 dreptul de a lua măsuri unilaterale ; 

 aplicarea teoriei impreviziunii. 
Încheierea unui contract de parteneriat public-privat, presupune organizarea şi desfăşurarea 
mai multor etape de selecţionare a investitorilor eligibili. Prin intermediul anunţului de intenţie 
şi a documentului ataşat acestuia, care este un document formal publicat de autoritatea 
publică, se are în vedere demararea unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat 
public-privat, prin comunicarea tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în 
vedere, a serviciilor necesare, programelor de implementare, cerinţelor de capacitate şi 
criteriile de selecţie a investitorilor. Procedura de selecţionare a investitorilor eligibili are la 
bază principiul competiţiei libere între potenţialii investitori, evaluarea lor făcându-se în 
concordanţă cu un set de criterii precis cuantificabile, stabilit şi aprobat de autoritatea 
publică, precizat atât în documentul ataşat, cât şi în anunţul de intenţie. 
Comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie este obligată să păstreze confidenţialitatea 
absolută a tuturor informaţiilor şi conţinutului documentelor puse la dispoziţie de investitori. 
Pe tot parcursul procesului de evaluare, membri acestei comisii trebuie să facă dovada unei 
probităţi morale şi profesionale absolute, asumată prin declaraţii de confidenţialitate şi de 
imparţialitate. Procesul de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor 
capabili să-l realizeze se desfăşoară în etape, astfel: 

1. elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate de către autoritatea publică, 
studiu care cuprinde principalele informaţii tehnice, economice şi financiare ale 
proiectului; 

2. elaborarea documentului ataşat la anunţul de intenţie; 
3. constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către autoritatea publică 

şi numirea ei prin ordin sau decizie, după caz; 
4. elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, grilelor de punctaj şi a modului de 

tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea lor; 
5. publicarea anunţului de intenţie; 
6. distribuirea fără plată, a documentului ataşat la anunţul de intenţie; 
7. primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de 

investitorii interesaţi; 
8. convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor  ce conţin scrisorile de 

intenţie în prezenţa tuturor membrilor acesteia; 
9. evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; 
10. întocmirea raportului de evaluare, adjudecare şi prezentarea acestuia autorităţii 

publice spre aprobare; 
11. invitarea investitorilor selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect. 
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În ceea ce priveşte comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie, printre persoanele numite în 
cadrul acesteia trebuie să se numere cel puţin un specialist tehnic, financiar şi un consilier 
juridic specializat în contracte comerciale. În vederea întăririi capacităţii de evaluare a 
comisiei, autoritatea publică poate decide pentru utilizarea unor agenţi economici sau 
consultanţi de specialitate, pe bază de contract. 
Rezultatul evaluării şi recomandările propuse de comisie sunt menţionate într-un proces-
verbal de evaluare a scrisorilor de intenţie, redactat şi semnat de toţi membrii comisiei şi 
aprobat de autoritatea publică. Comisia de evaluare îşi încetează funcţionarea odată cu 
aprobarea raportului de evaluare de către autoritatea publică şi cu semnarea acordului de 
proiect. 
 
Relaţia autoritãţi locale – mediu de afaceri (operatori de servicii)  
Principalele probleme ce trebuie luate în considerare în relaţia sector public-sector privat ţin 
de barierele instituţionale (preponderant legale), precum şi de pregãtirea resurselor umane în 
cadrul administraţiei publice. 
Ca o concluzie a aspectelor incluse în prezenta lucrare, se poate spune cã în România 
parteneriatul public-privat se aflã într-o fazã incipientã, mai ales în realizarea unor investiţii 
de interes general. Modul în care diversele autoritãţi locale au rezolvat din punct de vedere 
administrative responsabilitãţile legate de PPP, respectiv infiintarea unui birou sau alocarea 
unei persoane responsabile în diverse departamente în cadrul primãriilor, dovedeşte faptul 
cã încã nu existã o abordare instituţionalã unitarã pentru acest gen de proiecte. De 
asemenea, se poate remarca şi o reţinere din partea sectorului public în utilizarea PPP 
deoarece în cadrul primãriilor nu existã responsabilitãţi clar alocate aşa cum nu se cunoaşte 
nivelul de luare a deciziei. Fiind încã într-un stadiu de început în folosirea PPP, reprezentanţii 
sectorului public tind sã lase în seama sectorului privat cea mai mare parte a riscurilor, ceea 
ce face ca aceste parteneriate sã devinã puţin atractive. Pentru a cãpãta încredere în 
folosirea acestui tip de proiect ar fi necesare mai multe exemple de success comunicate 
publicului beneficiar despre realizarea obiectivelor propuse în proiectele derulate pânã în 
prezent concomitent cu identificarea cauzelor care au generat obstacolele deja existente şi 
respectiv a modalitãţilor concrete de surmontare. 
Un alt motiv care a fãcut, cel putin pânã acum, ca sectorul privat sã nu opteze pentru 
sistemul PPP a fost cel financiar. Un proiect în domeniul utilitãţilor publice presupune cu rare 
excepţii sume considerabile. Constrângerile legate de finanţare ţin pe de o parte de forţa 
financiarã scãzutã a sectorului privat (dacã luãm în calcul cu precãdere investitorii români), 
iar pe de altã parte de gradul de acoperire a riscului financiar. 
În acest sens, existã posibilitatea clarificãrii unor dispoziţii legale de naturã fiscalã şi 
administrativã pentru investitorii privaţi. Nu este nevoie de acordarea unor facilitãţi, ci este 
important sã existe un mediu de afaceri prielnic pentru încurajarea investiţiilor. 
Analizarea şi eliminarea barierelor instituţionale cu care s-au confruntat proiectele iniţiate 
pânã acum, o mai bunã comunicare între parteneri precum şi între aceştia şi beneficiarii 
serviciilor oferite, mediatizarea proiectelor de succes sunt doar cateva recomandãri prin care 
PPP s-ar putea face mai atractiv. Cu siguranţã cã experienţa pe care au dobândit-o pânã 
acum cele douã pãrţi implicate, sectorul public şi cel privat, va fi beneficã în viitor iar PPP se 
va dezvolta pe o scarã cât mai largã nu numai în comunitãţi mari (oraşe şi municipii mari) dar 
şi în cadrul comunitãţilor mai mici (comune) unde impactul poate fi mai puternic. 
Comunicarea dintre sectorul public şi cel privat este esenţialã pentru încheierea 
parteneriatelor. De aceea, se recomandã construcţia unei baze de date accesibilã pe internet 
de care sã poatã beneficia atât autoritãţile administraţiei publice, cât şi reprezentanţii 
sectorului privat: ONG-uri şi companii. 
La nivel central dar şi local existã puţine organizaţii publice care şi-au asumat un rol în 
intermedierea relaţiei dintre sectorul public şi mediul de afaceri. Existã astfel la nivelul 
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Ministerului Administraţiei şi Internelor un Consilier al Ministrului pe probleme legate de 
parteneriatul public-privat, însã activitatea lui este încã la început, neexistând rezultate 
concrete. Existã de asemenea în cadrul administraţiei publice centrale şi alte organizaţii care 
şi-au fixat drept obiectiv încurajarea parteneriatului între sectorul public şi cel privat, cum sunt 
Agenţia Naţionalã pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Agenţia Românã pentru Investitori 
Strãini, ai cãror reprezentanţi au declarat însã cã nu existã preocupãri concrete la nivelul 
acestor instituţii în domeniul PPP. 
Cu toate cã dezvoltarea parteneriatelor se aflã încã într-o etapã incipientã, în acest moment 
se pot prefigura o serie de mãsuri pentru apropierea sectorului privat de cel public, printre 
care: crearea bazei de date cu oportunitãţi privind realizarea parteneriatelor, promovarea 
unor experienţe de succes care sã stimuleze implicarea celor doi parteneri în proiecte al 
cãror rezultat îl constituie bunurile şi serviciile de interes public. 
 
Categorii de active publice utilizate în mecanismul parteneriatului public privat  
Măsurarea performanţei în instituţiile şi serviciile publice prin folosirea de o manieră 
sistematică a indicatorilor de performanţă este o etapă în direcţia reformei administraţiei 
publice care aduce cu sine un plus de rigoare şi transparenţă activităţii acestor structuri, atât 
de necesar sectorului public în general. 
Una dintre caracteristicile comune ale statelor din sud-estul Europei după căderea 
comunismului este lipsa practicii de planificare şi stabilire a priorităţilor de dezvoltare şi 
investiţii. Nu numai România prezintă această trăsătură, ci şi alte ţări în care planificarea era 
un termen foarte des folosit, dar aplicat cu precădere de autorităţile publice centrale. 
Autorităţile publice locale din ţările post-comuniste trebuie să înveţe să-şi fixeze propriile 
priorităţi de investiţii şi să-şi elaboreze propriile strategii şi planuri de acţiune, care nu sunt 
stabilite la nivel central, ci pe baza evaluării nevoilor locale. În vederea realizării optime a 
tuturor acestor obiective, măsurarea sistematică a performanţei structurilor din subordine şi a 
serviciilor furnizate este o condiţie esenţială. Performanţa înseamnă îmbunătăţirea continuă 
a parametrilor serviciului furnizat atât în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa, dar şi 
nevoile şi aşteptările cetăţenilor. În acest scop, ideea de performanţa presupune atingerea 
unui standard înalt al serviciului (şi nu neapărat obţinerea celui mai mic cost), reforma sau 
îmbunătăţirea metodelor şi procedurilor utilizate, dar şi implicarea activă şi creativă a 
beneficiarilor, personalului şi nivelurilor ierarhice superioare. Performanţa poate fi evaluată 
prin raportarea la standarde stabilite la nivel naţional şi aplicabile tuturor furnizorilor unui 
anumit serviciu sau la standarde locale, utilizate numai de administraţia locală în cauză. Cele 
din prima categorie trebuie limitate la domenii sau aspecte considerate strategice la un 
moment dat (ex. reciclarea deşeurilor); celelalte pot fi stabilite în orice domeniu de importanţă 
semnificativă pentru comunitatea locală respectivă. Această separare reflectă faptul că de 
cele mai multe ori nevoile comunităţilor locale sunt diferite şi, prin urmare, acţiunile de 
întreprins trebuie să fie adecvate. 
Totuşi, înainte de elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei este absolut necesară 
definirea priorităţilor de acţiune pentru fiecare comunitate locală. Documentul care reprezintă 
sursa acestora este strategia locală de dezvoltare, care poate aborda întreaga activitate a 
administraţiei locale sau anumite domenii specifice. Obiectivele de acţiune stabilite de 
strategie sunt derivate fie din obiectivele naţionale pentru domeniile aflate în responsabilitate 
locală, fie din nevoile comunităţii respective. Acestea trebuie să fie specifice, măsurabile, 
adecvate, realiste şi delimitate în timp. 
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Sistemul de măsurare a performanţei face parte din strategia de dezvoltare locală şi 
cuantifică gradul de îndeplinire a obiectivelor acesteia. Sistemul utilizează indicatori, adică 
factori măsurabili care arată în ce măsură au fost atinse obiectivele. Elaborarea strategiei şi a 
sistemului de indicatori sunt primii paşi în implementarea unui sistem de măsurare a 
performanţei. 
Un sistem echilibrat de indicatori de performanţă ar trebui să includă indicatori din cât mai 
multe dintre tipurile menţionate în Caseta 1, cu accent pe măsurarea impactului serviciului 
public furnizat. Aceştia indică efectul produs asupra beneficiarilor serviciilor publice şi se 
măsoară de obicei prin gradul de satisfacţie al acestora. Ca o evaluare generală a frecvenţei 
utilizării diferitelor tipuri de indicatori de către autorităţile publice locale din România, se poate 
afirma că în mod preponderent sunt folosiţi indicatorii de tip input, care arată cantitatea de 
resurse utilizată; din această categorie, cel mai des sunt utilizaţi indicatorii financiari. Aceşti 
indicatori nu sunt relevaţi pentru măsurarea performanţei administraţiei locale. Studiul IPP 
doreşte să atragă atenţia în special asupra unor alte categorii de indicatori, cei de tip rezultat 
şi impact, deşi folosirea lor este încă într-un stadiu incipient pentru administraţia publică 
locală din România. Fără a subestima importanţa datelor financiare care trebuie să fie 
incluse în orice analiză de evaluare a impactului politicilor publice, se impune totuşi 
sublinierea faptului că folosirea unor indicatori de rezultat şi de impact înseamnă în acelaşi 
timp şi aducerea în prim plan a beneficiarilor serviciilor publice, adică a efectelor concrete pe 

care le-a produs cantitatea de resurse utilizate (input) asupra membrilor comunităţii locale 
(output şi/sau outcome). 
Măsurarea impactului serviciilor publice poate reprezenta însă un efort dificil, întrucât nu 
întotdeauna pot fi identificate cu precizie variabilele care au produs un anumit efect. Un 
sistem ideal de măsurare a performanţei în sectorul public ar trebui să reflecte cât mai 
complet modul în care autorităţile locale reuşesc să îşi exercite responsabilităţile. Astfel, 
indicatorii de performanţă ar trebui să reprezinte fiecare domeniu de activitate al 
administraţiei locale, să aibă atât aşa-numitele evaluări „obiective‖ (în general indicatorii care 
se referă la resursele financiare şi de personal), dar şi cele „subiective‖ (adică cele care au în 

1. Input - cantitatea de resurse utilizată (nu cea bugetată) pentru producerea unui anumit produs, 
rezultat - ex. numărul de personal specializat care lucrează în cadrul serviciului de asistenţă 
maternală, costul mediu de modernizare al unui km de drum judeţean de munte 
 
2. Proces - cantitatea de muncă necesară pentru producerea unui anumit rezultat - ex. numărul de 
gospodării deservite, numărul de beneficiari ai serviciului public  
 
3. Output (rezultat) - cantitatea de servicii sau produse realizate într-o anumită perioadă de timp ex.: 
numărul de kilometri de drum judeţean modernizat 
 
4. Outcome (impact) - evenimentele sau schimbările în condiţii, comportamente sau atitudini care 
indică progresul către realizarea misiunii sau obiectivelor programului - ex.: numărul de personae 
asupra cărora a avut un impact economico-social modernizarea drumului judeţean; procentul de 
respondenţi care clasifică drept bună calitatea serviciului public de drumuri şi poduri judeţene 
 

Caseta 3. Tipuri de indicatori de performanţă 
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vedere evaluarea satisfacţiei beneficiarilor serviciilor publice), culese atât prin metode 
cantitative, cât şi prin cele calitative. O atenţie specială merită acordată opiniei beneficiarilor; 
în acest scop, sondajele sunt mijloacele cele mai accesibile. 
 
Concluzii şi propuneri 
Avântul nevoilor şi limitele sectorului public în ceea ce constă finanţarea au obligat guvernele 
la inovaţie, cu scopul de furniza servicii publice de calitate. Acest instrument, relativ nou, 
parteneriatul public-privat, permite satisfacerea nevoilor cetăţenilor în materie de acces la 
reţele (electrice, de apă şi canalizare, încălzire, informate, de drumuri etc). 
Putem afirma că dezvoltarea acestor programe se raliază la evoluţia rolului statului în sfera 
economică, acesta făcând trecerea de la un operator direct, la un operator organizator, 
regulator şi controlor. 
Chiar dacă există soluţii adaptate unor probleme particulare, nu există un model unic 
reproductibil. Din această cauză există adesea  o lipsă de determinare, nuizibilă şi 
stăvilitoare în ceea ce priveşte nevoia de transparenţă şi integritate a procedurile decizionale 
exprimată de către părţile susceptibile să fie preocupate de PPP, care intervin în domenii 
marcate de complexitatea proiectelor şi importanţa angajamentelor financiare.   
Provocările care vor trebui soluţionate sunt numeroase: concilierea investiţiilor şi rentabilităţii 
cu accesul la servicii a celor nevoiaşi, asigurarea rezolvării implicaţiilor unui operator privat 
(adesea străin) prezent într-un context local, conceperea unor acte de reglementare eficace, 
satisfacerea exigenţelor unei dezvoltări durabile.  
 
În acest sens, Consiliul Local Insuratei propune: 
- Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între instituţiile publice, cele private,organizaţii 
non-guvernamentale din diferite domenii de activitate: educaţie, cultură, turism etc.; 
- Extinderea parteneriatului social – instituţii, ONG-uri, cetăţeni, la nivel local, judeţeanşi 
central, în plan intern şi internaţional; 
- Încheierea de parteneriate în vederea desfacerii produselor agricole si industrial specifice 
orasului Insuratei pe pieţele unor comunităţi locale din judeţ şi din ţară; 
- Dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul de afaceri, mediul academic şi 
administraţia publică locală în vederea creării unor politici comunitare în domeniul cultural 
pentru a promova tradiţiile şi culturile zonei; 
- Dezvoltarea de parteneriate între operatorii culturali şi firme private interesate de acest 
domeniu cu scopul promovării unor proiecte culturale şi a diversificării ofertei culturale a 
orasului Insuratei; 
- Stabilirea parteneriatelor şi a grupurilor de lucru în domeniul protecţiei copilului,combaterii 
consumului de droguri şi a criminalităţii asociate acestuia, violenţei domestice învederea 
reducerii riscului de marginalizare socială prin identificarea, evaluarea şi acordareasprijinului 
necesar celor aflaţi în dificultate; 
Pentru perioada 2014 – 2020, prin prezenta Strategie, se are in vedere implementarea unor 
directii principale care sa stea la baza dezvoltarii parteneriatelor-public private in Insuratei:  
 
• Existenta unei strategii de dezvoltare locala, in care sa fie incluse planurile de dezvoltare a 
serviciilor si utilitatilor publice; 
• Identificarea structurii sau persoanei responsabile din cadrul administratiei publice cu 
monitorizarea respectarii etapelor de proiect si cu indeplinirea deciziilor; 
• Identificarea expertilor din cadrul administratiei de care proiectul are nevoie sau sa se 
contracteze expertiza acolo unde este cazul; 
• Stabilirea unui sistem de management de proiect. 
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CAP 7. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 
 

denumire proiect 
valoare 
aproximativa 
mii (euro) 

stadiul de realizare 
perioada 
aproximativa de 
implementare 

sursa de 
finantare 

Asfaltarea strazilor din 
orasul Insuratei 

1700 exista DALI+PT 2014-2017 
fonduri UE+surse 
locale si 
guvernamentale 

Reabilitarea si 
modernizarea gradinitelor 
din orasul Insuratei 

500 SF 2014-2020 
surse 
locale+surse 
guvernamentale 

Reabilitare, modernizare 
si extindere Casa de 
Cultura Insuratei 

300 SF 2014-2020 
surse 
locale+surse 
guvernamentale 

Modernizare si dotare 
Biblioteca Oraseneasca 

250 - 2016-2019 surse locale 

Modernizarea Bisericii 
Sfantului Nicolae din 
satul Lacu Rezii 

150 - 2013-2016 surse locale  

Modernizarea Bisericii 
Sfantului Ilie 

300 - 2014-2020 surse locale 

Constructie baza de 
agrement 

3000 SF 2014-2020 
fonduri UE+ surse 
locale 

Infiintare spatii verzi- 
parcuri, aliniamente 
stradale 

500 - 2014-2019 
surse 
locale+surse 
guvernamentale 

lucrari de arhitectura 
peisagera centru civic 

100 - 2017-2020 surse locale 

Modernizare si dotarea 
targului de gros 

200 - 2015-2020 
fonduri UE+surse 
locale  

Dotarea centrului de 
permanenta 

400 - 2016-2020 
surse 
locale+surse 
guvernamentale 

Reabilitarea si 
modernizarea centrelor 
de ingrijire pentru copii 

1000 - 2015-2020 
fonduri UE+surse 
locale 

total 8400       

 
 
 
CAP 8 ANALIZA ESANTIONULUI 
La completarea chestionarelor, a participat un esantion construit in mod aleatoriu din 
persoane provenind din toate localitatile componente ale localitatii Insuratei. Intrucat 
Strategia de Dezvoltare Durabila a localitatii reprezinta un important document de planificare 
pentre urmatorii 7 ani, implicarea cetatenilor in completarea acestor chestionare releva 
preocuparea acestora pentru bunastarea comunitatii pe termen mediu si lung.  
Chestionarul incearca sa acopere principalele aspecte ale vietii socio-economice a localitatii 
si cetatenilor sai si cuprinde intrebari cu variabile independente, precum si cu variante pre-
definite de raspuns pentru o analiza mai riguroasa a rezultatelor. Variabilele independente au 
fost introduse în chestionar din dorinţa de a afla câteva caracteristici ale populaţiei localitatii 
şi implicit ale persoanelor care manifestă un interes direct în dezvoltarea localitatii. Am 
considerat relevante mai multe variabile: sexul respondentilor, varsta, studiile absolvite, 
numarul membrilor intr-o familie si venitul lunar.  
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Astfel, am putut constata că eşantionul chestionat, deşi construit aleatoriu, are o distribuţie 
relativ echilibrată pentru majoritatea grupelor de vârstă. Tinerii până în 35 de ani reprezintă 
25% din eşantion, grupa de vârstă 36 – 60 de ani – 56,6%, iar 61 de ani şi peste – 18,4%. 
Cel mai bine reprezentat este grupul persoanelor adulte : 36 –60 de ani, ceea ce poate duce 
la concluzia ca populaţia vârstnică pare cea mai interesată de tematica propusă, fără ca 
celelalte categorii sa prezinte însă un dezinteres major. Imbucurător este faptul că tinerii 
până la 35 de ani şi-au arătat disponibilitatea de a se implica şi au furnizat date pertinente la 
întrebările chestionarului. 

 

 
 
 

Chestionarul a respectat distribuţia generală, la nivel naţional, a populaţiei pe sexe, aşa încât 
: 54% din repondenţi sunt persoane de sex masculin şi restul de 46% aparţin persoanelor de 
sex feminin. Aşa cum se poate constata din corelarea grupelor de vârstă cu variabila sex, s-
au păstrat proporţii echilibrate ale celor două categorii de populaţie astfel încât nu putem 
afirma preponderenţa bărbaţilor sau femeilor, în mod special, în interesul lor faţă de calitatea 
vietii comunitatii în care trăiesc. 
Din punct de vedere al studiilor absolvite, se remarca o distributie aproximativ egala a 
nivelurilor de studii, 10,2% fiind absolventi de studii primare, 24,6 % de gimnaziu, 55,2% de 
liceu, iar 10,6% dintre respondenti au absolvit studii universitare. Acest lucru este vizibil si in 
analiza ulterioara a raspunsurilor, simtindu-se o oarecare diferenta intre modul in care 
absolventii de studii superioare isi prioritizeaza nevoile primare si cele secundare fata de 
restul participantilor la sondaj, precum si diferenta intre veniturile pe cap de membru de 
familie. Astfel, daca in familiile celor cu studii primare si gimnaziale accentul este pus pe 
satisfacerea nevoilor primare (consumul de paine se face zilnic si este considerat « foarte 
necesar »), iar veniturile se incadreaza in intervalul 301 – 700 de RON / luna / persoana, in 
familiile celor cu studii liceale si superioare, venitul pe membru de familie este usor ridicat, 
701 – 1000 de lei si chiar peste 1000 de lei, iar satisfacerea nevoilor primare este 
considerata doar « necesara », un loc important in viata lor ocupandu-l si socializarea, 
calatoriile in concedii si deschiderea spre nou. Din punct de vedere al veniturilor, se constata 
ca un procent semnificativ din respondenti, 47%, au un venit mediu lunar sub 700 lei / luna / 
membru de familie, ceea ce duce la concluzia ca majoritatea beneficiaza fie de salarii cotate 
minim pe economie, fie de ajutoare sociale, ajutor de somaj, alocatii pentru copii etc. Acest 
lucru indica deprivari de bunuri si servicii moderne, asistenta medicala de tip preventiv (si nu 
doar curativ, asa cum se inregistreaza frecvent in mediul rural), acces redus la educatie si, 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 187 of 194 
 

prin urmare, o implicare mai redusa in viata comunitatii pe termen mediu si lung. Nivelul 
educatiei este relevant atunci cand vorbim de situatia socio-economica a localitatii, intrucat 
se observa cu usurinta ca majoritatea celor chestionati au venituri scazute si foarte scazute 
pe membru de familie, intampina dificultati la gasirea unui loc de munca sau fac parte din 
asistatii social ai comunei. O problema aparte o constituie familiile rromilor care, 
nebeneficiind de educatie si acces pe piata muncii, traiesc la limita subzistentei, 
confruntandu-se cu adevarate drame sociale. 

 

 
 
 

Domeniile acoperite de analiza socio-economica a localitatii sunt diverse, incepand cu 
aspecte privind infrastructura de utilitati a  orasului Insuratei impreuna cu satele 
apartinatoare, pana la obiecte / alimente / moduri de viata pe care respondentii le considera 
foarte necesare / necesare / deloc necesare. 
 
Analizand componenta familiilor din cadrul localitatii, se remarca faptul ca cele mai multe 
dintre ele sunt alcatuite din cate 4 persoane (37,4%), 2 persoane (26%), si doar 2% 
reprezinta familiile alcatuite dintr-o singura persoana si 30% alcatuite din 3 persoane. Se 
poate spune ca familiile multigenerationale se gasesc in numar din ce in ce mai scazut, 
majoritatea locuitorilor preferand sa traiasca in numar cat mai restrans, in familii alcatuite 
doar din parinti si copii. 
 
In ceea ce priveste aprecierea locuitorilor orasului Insuratei pentru infrastructura de utilitati 
publice existenta, din raspunsurile date in chestionare se constata o oarecare obiectivitate in 
sensul ca nu exista diferente prea mari intre calificativele acordate si situatia existenta. 
Gradul de confort oferit de existenta unui sistem de canalizare indica si multumirea 
locuitorilor care au oferit calificative cuprinse 3 (27%), 4 (33%) si 5 (16%). Insa lipsa acestui 
sistem de canalizare si in localitatile apartinatoare UAT Insuratei necesita atentia sporita a 
autoritatilor locale pentru demararea unor proiecte de anvergura in regim public sau PPP 
pentru acoperirea acestor carente ce tin localitatea prizoniera intr-o epoca veche, total 
anacronica cu realitatile europene de azi.  
 
Functionarea serviciului public de salubrizare in localitate, implementarea proiectului 
« Sistem de management al deseurilor in orasul Însurăţei si satele componente”, 
implicarea autoritatilor locale in mentinerea unui mediu curat printr-o gestionare eficienta si 
corespunzatoare standardelor europene, in masura posibilitatilor, se reflecta si in gradul 
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oarecum ridicat de satisfactie al respondentilor a intrebarea: ―Sunteti multumit de colectarea 
gunoiului la nivelul localitatii?‖. Astfel, 81% dintre participantii la sondaj s-au aratat multumiti, 
in schimb ce un procent de numai 19% si-au manifestat nemultumirea fata de modul in care 
problema deseurilor este gestionata la nivelul localitatii. Pentru a obtine un procent maxim de 
satisfactie in randul populatiei in aceasta privinta, se propune gasirea si implementarea unor 
solutii mai pertinente prin care sa se colecteze selectiv toate deseurile din localitate, 
impreuna cu demararea sau continuarea unor campanii de informare si constientizare, prin 
intermediul carora cetatenii sa fie informati despre beneficiile economice, medicale, de mediu 
pe care le aduce colectarea selectiva a deseurilor, precum si implicarea lor in aceasta 
activitate.  In acelasi timp, nevoia oamenilor de mai multe spatii verzi este reflectata in 
procentul scazut, 35,6% al cetatenilor multumiti cu suprafata ocupata de acestea la nivelul 
localitatii. Aceasta carenta a Insurateiului este reflectata si in calitatea aerului care, in opinia 
locuitorilor, nu este foarte buna, in special al celor care locuiesc in zona centrala a orasului 
care coincide si cu amplasarea pe drumul national, unde traficul rutier este mult mai intens, 
iar cantitatea de noxe degajate mult mai mare, comparativ cu celelalte zone ale localitatii.  
O cu totul ala opinie au avut-o respondentii referitor la calitatea apei. Existenta sistemului 
centralizat de alimentare cu apa in Insuratei, Marul Rosu si Lacu Rezii a ridicat gradul de 
confort al locuitorilor, desi calitatea apei nu este una foarte ridicata, si nici cantitatea 
distribuita consumatorilor nu este suficienta, mai ales in perioadele de consum maxim. 
Calificativele date de participantii la sondaj au reflectat un grad mai mare de satisfactie in 
ceea ce priveste calitatea apei, fata de cea a aerului, dar mai mult de jumatate (59,4%) au 
acordat calificative intre 0 si 4, ceea ce arata ca nevoia de asigurare a apei potabile si sigure 
din punct de vedere sanitar inca nu a fost satisfacuta pe deplin in randul populatiei. 
Implementarea proiectului « Reabilitarea şi modernizarea  sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare judeţul Brăila » este privita ca o oportunitate de ridicare a gradului de siguranta 
sanitara si de satisfactie a locuitorilor Insurateiului atunci cand vine vorba de alimentarea cu 
apa potabila in localitate. 
 

 
 
 
Iluminatul public este apreciat cu nota 5 (punctajul maxim acordat) de 41% din respondenti, 
30% nota 4, iar 20,4% nota 3. Este interesant de remarcat faptul ca acest serviciu este deplin 
apreciat de aproape toti locuitorii orasuluii care beneficiaza de el, inregistrandu-se doar 1% 
de calificative 1, 7,6% calificative 2 si nicio nota de 0. 
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Infrastructura rutiera din localitatea Insuratei a primit si ea punctaje diferite, relevand o 
abordare total heterogena a cetatenilor fata de acest indicator, in functie de nevoile lor 
personale. Totusi, se poate observa un trend general de multumire (totala si relativa) fata de 
infrastructura rutiera a localitatii, 30% dintre respondenti acordandu-le calificativul 3, 28,4% 
calificativul 4, 35,2% calificativul 5 si numai 2,4% nota 1, si 4% nota 2, ceea ce indica un 
grad de satisfactie foarte scazut. In total, 93,6% dintre respondenti sunt multumiti de starea 
drumurilor din comuna, dar nu trebuie neglijat esantionul de 6,4% care ii reprezinta pe cei 
total nemultumiti / nemultumiti de acest indicator, ceea ce reclama atentia sporita din partea 
administratiei locale pentru reabilitarea infrastructurii rutiere de pe raza satelor apartinatoare 
localitatii Insuratei, precum si in zonele marginase ale acesteia. 
 

 
 
Referitor la serviciile sociale asigurate de Primaria Insuratei, se poate constata o gama larga 
de calificative, semn ca cetatenii reactioneaza in mod diferit la aceste realitati, in functie de 
nevoile personale si familiale, totusi atitudinea fata de eforturile autoritatilor de a oferi servicii 
de calitate se resimte in faptul ca nu exista calificative de 0 sau 1 in raspunsurile 
participantilor la sondaj. Astfel, 5,8% au acordat calificativul 2, 26% nota 3, 32,6% nota 4, iar 
35,6% nota 5. In ansamblu, se poate spune ca trendul general este unul favorabil modului in 



SEED CAPITAL - Strategia de dezvoltare locala a orasului Insuratei 2014-2020 
 
 

Page 190 of 194 
 

care acest serviciu este gestionat de autoritati, un procent semnificativ de 68,2% fiind 
multumiti / foarte multumiti de el. Totusi, pe viitor, si aceste servicii necesita atentie sporita 
din partea celor care le ofera, in sensul imbunatatirii modului in care sunt gestionate. Astfel, 
la intrebarea ―Credeti ca Primaria ar trebui sa se implice mai mult in sustinerea cetatenilor 
prin servicii sociale (cantine sociale, centre de zi, azile etc)?‖, 47,2% dintre raspunsuri au fost 
pozitive, in timp ce 52,8% au considerat ca trebuie sa apeleze la alte surse atunci cand e 
vorba de un caz social. Nevoia locuitorilor de ajutor din partea autoritatilor locale poate fi si 
efectul crizei economice care a crescut numarul asistatilor sociali, al somerilor, dar si al celor 
care se intorc in localitate din strainatate de unde nu mai pot castiga banii necesari sustinerii 
familiilor ramase aici. Se remarca, asadar, o oarecare discordanta in raspunsurile cetatenilor, 
in sensul ca, desi sunt multumiti majoritatea de serviciile sociale oferite de autoritatile 
publice, inca simt nevoia unei mai mari implicari a acestora in aceeasi activitate. Aceasta 
mentalitate, oarecum tributara unei ideologii anacronice de tip comunist, in care statul era 
vazut ca principalul ―provider‖ de bunastare si siguranta in plan social, este pregnanta si 
acum, cand criza economica a inabusit oarecum si spiritul antreprenorial si economia de tip 
capitalist, reducand totul la o simpla lupta de supravietuire si selectare a celor mai puternici si 
intreprinzatori. 
 

 
 
 
In ceea ce priveste serviciile medicale intalnite la nivelul localitatii si gradul de satisfactie in 
randul populatiei generate de acestea, se poate afirma ca distanta relativ mica fata de 
municipiu si prezenta Centrului de Permanenta in localitate ofera locuitorilor un sentiment de 
sigurata, stiind ca oricand cineva este langa ei pentru a le rezolva o parte din problemele de 
sanatate. Acest lucru face ca nota 0 sa fie inexistenta in raspunsurile oferite in sondaj, dar 
numarul insuficient de cadre medicale disponibile pentru nevoile bolnavilor din Insuratei sau 
localitatile apropiate sa fie resimtita ca un dezavantaj, lucru evidentiat prin procentul major de 
satisfactie moderata / mare (67,4%), fata de 32,6% de respondenti care au acordat 
calificativul maxim acestor servicii. Acest lucru atrage dupa sine necesitatea reorganizarii 
sistemului de sanatate la nivelul localitatii Insuratei, astfel incat acesta sa fie centrat pe 
nevoile cetateanului si pe caracterul preventiv, cu implicatii pe termen mediu si lung, pe 
suplimentarea numarului de posturi disponibile si pe abilitatea cadrelor medicale de a oferi 
servicii de urgenta. 
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Un grad relativ ridicat de satisfactie a locuitorilor se inregistreaza in ceea ce priveste calitatea 
vietii culturale in localitate. Activitatea sustinuta a ansamblului folcloric si calendarul 
activitatilor propus de Primaria Insuratei in colaborare cu Casa de cultura contracareaza intr-
o oarecare masura lipsa unor facilitati culturale in oras, precum cinema sau sala de teatru. 
Un fenomen larg raspandit nu doar in Insuratei, ci in intreaga regiune, este tendinta de 
inlocuire a sarbatorilor si traditiilor autohtone cu cele de imprumut, ceea ce aduce o oarecare 
frustrare in randul populatiei mai in varsta care se teme de pierderea identitatii locale si 
nationale in fata invaziei traditiilor occidentale, imediat asimilate de tineri. In acelasi timp, 
privitul la televizor a devenit principala modalitate de informare si culturalizare a populatiei, 
iar tinerii sunt din nou adeptii navigatului pe internet si ai socializarii in mediul virtual. Acest 
lucru rezida si din nevoia de comunicare mai ieftina si rapida a locuitorilor cu rudele si 
prietenii aflati in strainatate, precum si de adaptare la tendintele globalizarii, care presupune 
deschiderea spre nou si contactul cu persoane si culturi diferite. Aceste lucruri se reflecta in 
procentele obtinute in sondaj, ele acoperind toate cele 6 calificative  dupa cum urmeaza: 
nota 0 – 0,4%, nota 1 – 1,2%, nota 2 – 18%, nota 3 – 27,8%, nota 4 – 37 % si nota 5 – 
15,6%.  
 
Insecuritatea economica a locuitorilor se manifesta si in gradul infractionalitatii din localitate. 
Un alt paradox se inregistreaza in ceea ce priveste sentimentul de siguranta al cetatenilor si 
nevoia lor de a fi protejati de Politie: desi un procent destul de mare, de 42% dintre 
respondenti au afirmat ca au certitudinea ca locuiesc intr-o localitate sigura, totusi un procent 
covarsitor de 85,4% au sustinut ca Politia ar trebui sa se implice mai mult pentru a oferi 
protectie sporita cetatenilor. Acest lucru evidentiaza increderea locuitorilor din Insuratei in 
institutia Politiei, vazuta ca un element de echilibru, siguranta, protectie in cadrul comunitatii.  
Nevoia de protectie, siguranta, impreuna cu satisfacerea celorlalte nevoi primare se numara 
printre cele considerate ―foarte necesare‖. In cadrul esantionului chestionat, alimentele 
precum painea si carnea, hainele, incalzirea locuintei, medicamentele si plata facturilor sunt 
considerate ―foarte necesare‖ de 81,67 % din respondenti. Situatia economica afectata de 
criza din 2008 se reismte in nevoia oamenilor de a-si asigura hrana si incalzirea, 
medicamentele, adica acele lucruri care ajuta viata, preferand sa renunte la placeri precum 
concedii in afara localitatii sau intalniri regulate cu prietenii. Petrecerea timpului cu prietenii 
este, insa, abordata in mod diferit de respondenti, in functie de sex: femeile considera 
intalnirea periodica cu prietenii ca fiind necesara in proportie de 48%, in timp ce numai 2% 
dintre barbati mai gasesc acest lucru ―necesar‖. 
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Ideea de ―siguranta zilei de maine‖ este reflectata in comportamentul financiar al 
repondentilor, marcat profund de criza economica a ultimilor ani. Astfel, 83,8% dintre cei care 
au raspuns chestionarelor considera ca economisirea de bani este ―foarte necesara / 
necesara‖, pentru a evita cazurile de impas financiar. 
Situatia financiara precara din ultimii ani, instabilitatea economica de la nivel mondial si 
national se resimt si in alegerile facute de cetatenii localittaii Insuratei, atunci cand e vorba de 
lucruri / obiecte necesare vietii decente. Din dorinta de economisire si satisfacere a nevoilor 
primare, oamenii sunt dispusi sa renunte la categorii de bunuri / servicii care nu sunt urgente 
si a caror lipsa nu le afecteaza viata prea mult. Astfel, un procent destul de mare de 
respondenti, 32% (aproape un sfert), au considerat ca petrecerea concediului in afara 
localitatii, inlocuirea mobilei uzate sau achizitionarea de haine noi (nu second hand), precum 
si intalnirea periodica cu prietenii nu sunt necesare, sau, mai exact, ―mai pot astepta‖ pana la 
un moment mai favorabil. 
 
ITEM 2 – Concediu in afara localitatii, inlocuirea mobilei uzate, intalnirea periodica cu prietenii. 
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Desi intrate pana nu demult in categoria produselor de lux, aparatele electrocasnice sunt 
considerate la fel de necesare, in special cele care usureaza viata in gospodarie, 
comunicarea si mobilitatea. In acest sens, lucruri precum masina de spalat, congelatorul, au 
obtinut cele mai multe voturi din partea participantilor la chestionar, reflectand nevoia de 
confort a populatiei, pe langa cea de siguranta a vietii. Astfel, masina de spalat a fost 
considerata ―foarte necesara / necesara‖ de 68,86% dintre respondenti, congelatorul de 
86,2%, iar telefonul mobil de 88,2% dintre participantii la sondaj (telefonul fix, din cauza 
imposibilitatii de a fi utilizat oriunde, a fost considerat ―necesar‖ doar de 26,6% dintre 
respondenti, acestia apartinand categoriei de varsta + 61 de ani, care sunt mai tributari 
vechilor modalitati de comunicare si care nu se deplaseaza atat de mult ca cei tineri. Pe de 
alta parte, telefonul fix ramane in preferintele populatiei din cauza faptului ca, in unele zone 
rurale cum sunt satele apartinatoare orasului Insuratei, telefonia mobila este ineficienta din 
cauza lipsei de acoperire a semnalului).  
In ciuda situatiei socio-economice relativ scazute a locuitorilor comunei, autoturismul inca 
ramane in preferintele acestora datorita usurintei de  deplasare, confortului pe care il 
creeaza. 73,8% dintre repondenti il considera ―foarte necesar / necesar‖, o explicatie fiind si 
distanta mare fata de municipiu si principalele orase importante din regiune (capitala 
Bucuresti, Constanta, Galati etc) care trebuie acoperita in timp util in caz de urgente. 
Autoturismul nu mai este un capriciu, ci o necesitate, ajutandu-i pe locuitori sa de deplaseze 
rapid si in siguranta atat spre municipiul Braila, cat si spre celelalte localitati importante. 
 
 

 
 
 

In categoria obiectelor electrocasnice neimportante se incadreaza DVD playerul 
(―neimportant‖ pentru 65% dintre respondenti), cuptorul cu microunde, (―neimportant‖ pentru 
63,8% dintre participantii la sondaj) si ziarul de hartie achizitionat zilnic (―neimportant‖ pentru 
80% dintre cetatenii din esantion). Produsul din urma, ziarul de hartie achizitionat zilnic, 
pierde teren in fata televiziunii prin cablu si a internetului care devin principalele surse de 
informare si entertainment. Pe langa faptul ca reprezinta o cheltuiala in plus, renuntarea la 
lectura zilnica in favoarea programelor tv si a navigarii pe internet reflecta optiunea mai 
comoda a locuitorilor orasului de a se distra si a se informa. Televizorul color este ―foarte 
necesar / necesar‖ pentru 91,6% din respondenti, iar televiziunea prin cablu este ―foarte 
necesara / necesara‖ pentru 98,2%. 
 
Item 3: Aparatura electrocasnica (masina de spalat, telefon fix / mobil, congelator, TV color) 
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Instabilitatea financiara a populatiei afectate de criza economica din ultimii ani este redata si 
de importanta pe care aceasta o acorda economiilor in bani. Se poate spune ca, dupa 
perioada din anii 2005-2008, cand consumul a fost incurajat, comportamentul locuitorilor 
orasului Insuratei s-a schimbat, in sensul ca acum se pune accentul mai putin pe consum si 
mai mult pe economisire. 
Aceste lucruri vor determina autoritatile locale sa aiba in vedere dezvoltarea durabila a 
localitatii, orientandu-se spre crearea locurilor de munca, atragerea investitorilor si 
demararea proiectelor sustenabile cu impact social. 
Analiza aspectelor socio-economice ale orasului Insuratei, jud. Braila reflecta existenta unor 
premise favorabile demararii unui program de dezvoltare durabila a localitatii pe termen 
mediu si lung (dorinta de implicare a populatiei tinere in actiuni si proiecte cu impact social, 
economic si de protectia mediului, existenta unui procent important de locuitori cu studii 
superioare si liceale, dorinta de informare prin mijloace tehnologice moderne, deschiderea 
spre nou, existenta unei infrastructuri favorabile investitiilor). 
Actuala Strategie de dezvoltare durabila are in vedere toate aceste aspecte pe care le 
valorifica in mod sustenabil, ducand la rezultate pozitive pentru viata comunitatii in urmatorii 
7 ani. 
Utilizarea eficienta a fondurilor europene, demararea de parteneriate public-private, 
incurajarea investitiilor pe teritoriul localitatii, folosirea experientei acumulate in perioada 
2007 – 2013, toate acestea constituie o baza solida pe care se va cladi efortul autoritatii 
publice locale de a crea o comunitate puternica si de a transforma orasul intr-un exemplu de 
succes la nivel judetean si regional. 


