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CAP. I PREZENTARE GENERALA 
 

Amplasare geografică şi relief  
 

Oraşul este aşezat în partea de vest a judeţului Brăila, între oraşele Brăila-la est (65 km) şi 
Buzău la vest (40 km). Din punct de vedere fizico-geografic se află aşezat în vestul Bărăganului de 
nord – Câmpia Brăilei, la limita estică a zonei de divagare (subsidenţă) ce urmăreşte lunca râului 
Buzău, în dreptul locului unde acesta deviază spre nord, nord-est. 

Poziţia matematică a oraşului Făurei este determinată de paralela 45005’ latitudine nordică şi de 
meridianul de 27019’ longitudine estică. Zona administrativă a oraşului este destul de redusă şi se 
situează de o parte şi de alta a intersecţiei celor două coordonate geografice. 

Suprafaţa teritoriului administrativ este de 1856 ha, din care 300 de ha intravilan şi are 
următoarele vecinătăţi : 

 
- Nord râul Buzău – Teritoriul administrativ UAT Jirlău şi UAT Vişani; 
- Sud  Teritoriul administrativ UAT Surdila-Găiseanca, UAT Surdila-Greci; 
- Est  Teritoriul administrativ UAT Surdila-Greci; 
- Vest  Teritoriul administrativ UAT Surdila-Greci. 
 

Lunca Dunării în care este aşezat oraşul Făurei este joasă cu câteva trepte de relief, fără ca 
acestea să fie considerate terase. Prima treaptă inundabilă permanent, depăşeşte 1 m înălţime faţă de 
nivelul râului Buzău. Este alcătuită în special din nisipuri fine şi caracterizată prin suprafeţe netede 
aluvionare, apă freatică la mică adâncime şi întinse zone de mlaştini. A doua treaptă înaltă de 3 m, este 
alcătuită în general tot din nisipuri însă mai groase, este inundabilă în cazuri mai rare şi acoperită cu 
diverse culturi sau păduri de esenţă moale. 
Ultima treaptă, constituie adevărata luncă acoperită cu depozite groase de loess şi argile ce sunt în 
prezent solidificate, constituind terenuri propice pentru agricultură. 
Microrelieful luncii Buzăului este dat de existenţa câtorva albii părăsite ale râului Buzău – buzoele şi 
existenţa unui relief de dune în nord şi nord-est. În prezent, aceste buzoele, Mare şi Mic, după 
morfometria văilor sunt puternic colmatate şi numai în cadrul viiturilor mari sunt umplute cu apă. 
La limita de nord a teritoriului administrativ, se află cca. 1000 ha pădure situată de-a lungul râului 
Buzău şi aflată în proprietatea Ocolului Silvic Ianca. 
 
 
Caracteristici climatice 
 

Bărăganul are un climat capricios, cel mai capricios dintre toate tipurile de climat din ţara 
noastră. Aici s-a înregistrat cea mai mare diferenţă de temperatură dintre vară şi iarnă, cele mai multe 
zile geroase, dar şi cele mai multe zile tropicale. În Bărăgan s-au înregistrat cele mai lungi perioade de 
secetă, dar şi cele mai dese şi violente ploi torenţiale şi de asemenea cele mai puternice vânturi. 

La Făurei, regimul termic arată o temperatură medie multianuală de 10,50 (oscilând între 90 şi 
120 ), temperatura medie a lunii ianuarie fiind de -20…-30, iar a lunii iulie de 220…230. Maxima 
absolută a atins 39,70, iar minima -24,40. 
 

Media multianuală a precipitaţiilor oscilează între 400 şi 600 mm, cu maxime şi minime care 
ies din intervalul amintit. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad la sfârşitul primăverii şi începutul 
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verii. Precipitaţiile de primăvară şi toamnă sunt uneori de lungă durată, iar cele de pe timpul verii sunt 
însoţite de căderi de grindină, însemnate cantitativ şi neuniform repartizate. Ninsorile sunt mai 
frecvente în vestul judeţului deci şi în zona oraşului Făurei şi sunt în general sub formă de viscol. 

Vânturile cele mai frecvente sunt: 
Crivăţul, care are cea mai mare intensitate şi frecvenţă anuală. Iarna aduce ger şi precipitaţii îndeosebi 
sub formă de zăpadă, iar vara bate ca un vânt uscat care favorizează procesul de deshidratare a solului. 
Frecvenţa medie este de 25-28 %, iar viteza poate depăşi 100 km/oră. 
Austrul, care bate din vest şi sud-vest. Este un vânt secetos, care amplifică intensitatea caniculei şi are 
o frecvenţă de 12 %. 
Munteanul, care bate din vest, nord-vest, de obicei cald, producând topirea zăpezii primăvara şi 
aducând din când în când precipitaţii. 
Băltăreţul, un vânt local, care bate din direcţia sud-est şi aduce de cele mai multe ori precipitaţii. 
 Clima regiunii prezintă mari salturi termice între iarnă şi vară, iarna instalându-se însoţită de 
mase de aer polar, iar vara ajungând aici mase de aer fierbinte din Sahara. 
 
 
 
Reţea hidrografică 
 
Singura apă curgătoare ce trece prin apropierea oraşului Făurei (4 km vest-nord-vest) este râul Buzău. 
Pe teritoriul administrativ al oraşului Făurei curge pe o lungime de circa 4,5 km. Datorită pantei foarte 
reduse, a malurilor puţin rezistente, formate din loess, precum şi a aluviunilor transportate, râul 
meandrează foarte puternic. Râul Buzău are în această zonă un foarte ridicat coeficient de sinuozitate 
şi o mare mobilitate în cadrul luncii. 
Pânza de apă freatică se află la adâncimi reduse, 0-2 m, cantonate în aluviuni fluviatile. În anii cu 
precipitaţii abundente se inundă beciurile şi subsolurile blocurilor, depăşind pe alocuri chiar şi cota 0, 
băltind la suprafaţă. 
 
 
 
Populaţie 
Populaţia oraşului Făurei este de 4090 locuitori, având ca principală disfuncţionalitate sporul natural 
negativ. Situaţia avantajoasă se remarcă în sensul că populaţia cu vârstă cuprinsă între 15-40 ani 
reprezintă 40 % din totalul populaţiei.  
De asemenea cca. 20% din populaţia oraşului are vârsta peste 60 ani. 
 
 
Căi de transport 
Lungimea totală a reţelei stradale a localităţii este de 24,371 km. La ora actuală reţeaua principală de 
circulaţie este alcătuită din străzile Republicii, Nouă, Gării, Păcii, Depozitelor, Bărăganului şi Jirlăului 
toate având lăţimi de circa 6 m. 
Transporturile de marfă şi călători în interiorul şi în afara localităţii se desfăşoară în general pe reţeaua 
principală amintită şi pe DJ 203, DJ 203S, DN 2B. 
Transportul feroviar este asigurat de CNCFR prin staţia CFR Făurei, care reprezintă unul din nodurile 
mari de cale ferată ale ţării. Suprafaţa ocupată de staţia CFR este de 25 ha şi are un număr de 12 linii 
cale ferată.  
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CAP. II INDICATORII DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA 

ACTUALĂ 

 

 

2.1. SUPRAFAŢA ADMINISTRATIVĂ 

Oraşul FĂUREI ocupă o suprafaţă de 1864 hectare (0,4 % din suprafaţa totală a Judeţului 

BRĂILA), din care cea mai mare suprafaţă (75%) o reprezintă terenul agricol - 1377 Ha. 

După forma de proprietate, terenul agricol este deţinut în proporţie de peste 50,5 % de proprietari 

privaţi, în timp ce terenul neagricol este deţinut într-o proporţie de peste 72 % de stat. 

 
Tabel nr.1- Impărţirea suprafeţei administrative, după forma de proprietate 
 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT -  -   

Proprietate privată a UAT 670 48.5 357 73 1027 

Proprietate privată 707 52.5 130 27 837 

TOTAL 1377  487  1864 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria FĂUREI 
 

Din punct de vedere al evoluţiei terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeţei administrative a 

oraşului s-a modificat puţin după cum se poate observa din datele prezentate mai jos, mici variaţii 

inregistrându-se la categoria vii şi livezi / teren agricol / păduri. 

 
Tabel nr.2 - Evoluţia terenului pe categorii de folosinţă 

Categorie de folosinţă 
Suprafaţa (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care:      

- arabil 739 739 739 739 740 

- păşuni şi fâneţe 609 609 609 632 632 

- vii şi livezi 29 29 29 29 28 

Păduri si alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră 

144 144 144 142 142 

Ape şi bălţi 2 2 2 2 2 

Teren intravilan 298 298 298 298 298 

Drumuri (km) 133(15 ha) 133(15 ha) 133(15 ha) 133(15 ha) 133(15 ha) 
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Neproductiv 28 28 28 7 7 

Suprafaţa totală 1864 1864 1864 1864 1864 

Sursa- Biroul Urbanism Primăria FĂUREI 
 

Suprafaţa agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 739 ha 53,6 %), păşuni 

şi fâneţe 609 ha (44,2 %) şi vii si livezi 29 ha (2,2 %). 

Fondul forestier acoperă 144 hectare, ocupând locul al III-lea in structura suprafeţei administrative a 

oraşului (7,7 % din totalul suprafeţei administrative) şi este reprezentată de păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră.  

Luciul de apa care se află pe întinderea oraşului FĂUREI  este de 2 hectare, reprezentând 0,1% din 
suprafaţa totală a oraşului şi este alcătuit din bălţi. 

 

Inserare grafic: Reprezentare grafica a suprafeţei administrative a oraşului 

 

2.1.1.    Intravilanul localităţii 

Terenul intravilan al oraşului FĂUREI   ocupă în prezent o suprafaţă de 298 hectare (16 % din total 
suprafaţă administrativă). 
 

Tabel nr.3 - Bilanţul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 
Suprafata (ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Locuinte si functiuni 
complementare 

136,44 45,78 132,00 44,29 

Unitati industriale si depozite 15,88 5,32 10,88 3,65 

Unitati agro-zootehnice 21,20 7,11 16,20 5,43 

Institutii si servicii de interes 
public 

6,70 2,24 6,70 2,24 

Cai de comunicatie si transport 
(rutier) 

94,22 31,61 94,22 31,61 

Spatii verzi, sport, agrement, 
protectie 

14,25 4,78 10,10 3,38 

Constructii tehnico-edilitare si 
zone protectie 

3,60 1,20 3,60 1,20 

Gospodarire comunala, cimitire 5,71 1,91 5,71 1,91 
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ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 
Suprafata (ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Destinatie speciala - - - - 

TOTAL INTRAVILAN 298  298  

Sursa: INS     
 

2.1.2. Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv 

case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru 

bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii 

utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină administrare 

gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în proprietatea oraşului, 

precum şi fondul care se află în administrarea operativă a instituţiilor municipale; 

 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale, 

apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de 

construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza 

proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 

 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în 

proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private; 

 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor mixte 

cu participare străină. 

Tabel nr. 4 -  Evoluţia fondului locativ din oraşul FĂUREI  in perioada 2010-2014 

An 
Total locuinţe 

(numar) 

Total suprafaţă 
locuibilă  

(mp) 

Proprietate 
publică 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(mixtă) 

2002 1574 57986 38 1536 - 

2010 1619 60607 38 1581 - 

2011 1625 60857 38 1587 - 

2012 1630 61448 38 1592 - 

2013 1638 62065 39 1599 - 

2014 1639 62128 39 1600 - 
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Sursa: Birou Urbanism, Primăria FĂUREI 
 
DEMOGRAFIE 
Reperele demografice ale evoluţiei la nivelul Primăriei FĂUREI  reprezintă elemente de interes major 
pentru definirea obiectivelor strategice şi a planurilor de acţiune pe termen mediu şi lung.  
Din acest motiv am sintetizat următoarele informaţii ca fiind relevante.. 
 

Tabel nr.5 - Populaţia stabilă din mediul urban al judetului BRĂILA 

Localitatea 

Populaţie stabilă (numar 
persoane) 

 

RPL 2011 
Reactualizare RPL 2014 prin 

serviciul de evidenta 
populatiei 

JUDET BRĂILA 370805 361218 

ORAS FĂUREI 
 

4090 
4090 

Raportat la nr total al populatiei, orasul FĂUREI   se afla pe locul 8 la nr de locuitori 
Sursa:  Serviciul de Evidenţa a Populaţiei 
 

Densitatea populaţiei în oraşul FĂUREI   este de 234 locuitori/kmp, situându-se peste media pe judeţ 
(77,8. locuitori/kmp).  
După etnie, locuitorii din FĂUREI    sunt în proporţie de peste 90% români si doar 9,1% reprezintă 
populaţia de etnie romă sau alte etnii. (de menţionat care sunt acestea). La recensământul din octombrie 
2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor 
recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru 
persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu 
este disponibilă pentru aceste caracteristici. 

Comparativ cu recensamăntul anterior populaţia este în scădere cu 9,4%. 

 

Impărţirea populaţiei pe grupe de vârstă 

 

Tabel nr.6 - Populaţia din oraşul FĂUREI   pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 182 4,46 

5 – 9 ani 192 4,69 

10-14 ani 207 5,06 

15-19 ani 262 6,41 

20-24 ani 385 9,41 

25-34 ani 532 13,01 

35-49 ani 981 23,99 
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50-59 ani 558 13,65 

60-64 ani 233 5,70 

65-74 ani 321 7,83 

75-84 ani 198 4,85 

peste 85 ani 39 0,87 

TOTAL POPULATIE 4090 - 

Sursa: Serviciul de Evidenţa a Populaţiei  
 

 

Starea civilă a populaţiei din oraşul FĂUREI 
 

 

Tabel nr.7 - Starea civilă a populaţiei din oraşul FĂUREI 
 

Oraşul FĂUREI 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane care 

traiesc in uniune 
consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) 
Informatie 

nedisponibila 

      Ambele sexe 3592 1230 1816 389 155 - 116 

         Masculin 1777 725 914 71 65 - 58 

         Feminin 1815 505 902 318 90 - 58 

Sursa: Recensământul populaţiei 2011 
 
 
 
Tabel nr. 8 - Nivelul de educaţie a populaţiei din oraşul FĂUREI 
 

Oraşul 
FĂUREI 

POPULATIA 
STABILĂ 
DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    
A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 

din 
care: 

Total 

Superior 

Inferior  
(gimnazi

al) 

Tota
l 

din care: 

Univer
sitar  
de 

 licenta 

Liceal 

Profesion
al 

si de  
ucenici 

Persoane 
analfabet 

Total, din care: 3256 325 295 138 2336 1018 461 857 322 135 83 

Masculin 1594 152 140 71 1176 523 311 342 137 58 34 

Feminin 1662 173 155 67 1160 495 150 515 185 77 49 

Sursa: Recensământul populaţiei 2011 
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Tabel nr. 9 - Mişcarea naturală a populaţiei (număr persoane) 

 An 

Născuţi vii Decedaţi Sporul natural 

Jud. BRĂILA 
Oraş 
FĂUREI 

 

Jud. 
BRĂILA 

Oraş 
FĂUREI 

 

Jud. 
BRĂILA 

Oraş 
FĂUREI 

 

2010 2940 31 4740 49 1800 18 

2011 2589 22 4642 35 2053 13 
2012 2607 32 4802 56 2195 24 
2013 2473 25 4662 41 2189 16 
2014       

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Starea de ocupare a forţei de muncă şi gradul de sarăcie 

 
Tabel nr. 10 - Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN 
Rev.2 (număr persoane) 
 

JUD. BRĂILA 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL, din care 123.100 123.100 123.800 122.300  

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
PESCUIT 37.600 39.400 39.900 38.100 

 

INDUSTRIE 27.000 27.600 27.000 26.400  

CONSTRUCTII 12.200 11.500 11.100 12.400  

COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL 15.800 15.900 16.000 16.000 

 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 4.900 4.800 4.700 4.500  

Sursa – INSSE Tempo online 

 
Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole 
 

An 2010 
ORAS 

FĂUREI JUDET BRĂILA 

Total , din care: 771 94989 

Exploataţii agricole fără personalitate 
juridică 

770 91409 

Exploataţii agricole cu personalitate 
juridică 

1 3580 
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Sursa – Recensământul agricol 2010 

Comentarii pe evoluţia respectiva faţă de perioadele anterioare. 
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaţilor  

AN 
Oraş FĂUREI 

(număr persoane) 
JUD. BRĂILA 

(număr persoane) 
2010 602 61.734 
2011 854 62.893 
2012 534 63.066 
2013 540 62.644 
2014   

Sursa – INSSE Tempo online 

 

 

Tabel nr. 13 -  Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

 Şomerii înregistraţi la din care: 
Rata 

şomajului 
Rata 

şomajului 
Anii Agenţiile pentru ocuparea femei - total (%) - femei (%) 

 forţei de muncă (număr   
 (număr persoane) persoane)   

2010 252 81 8,77 2,82 

2011 150 61 5,22 2,12 

2012 140 61 4,87 2,12 

2013 170 69 5,92 2,40 

2014 202 89 7,03 3,09 

Sursa – INSSE Tempo online 

 
 
 Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului s-au raportat la populatia activa de 2871  
persoane. 
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2.2. INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA EDILITARĂ  

 

2.2.1. Căile de acces 

 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 2B, care realizează legătura oraşului 

FĂUREI cu municipiul Brăila şi Buzău, şi DJ 203 – municipiul Rm. Sărat. Aceste drumuri sunt foarte 

importante pentru circulaţie, importanţă sporită şi de numărul mare de navetişti care folosesc aceste 

drumuri. 

Reţeaua de străzi, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local FĂUREI, este în prezent în 

lungime de aproximativ 36 km, din care 27 km drumuri şi 9 km trotuare. 

 

Tabel nr.15 - Structura reţelei de străzi mici, parcări, trotuare din oraşul FĂUREI 

 
Categorie drum 

 
Număr 

 
Total km 
drumuri 

 

 
Total  km 
trotuare 

 

Total km alei 
pietonale 

Număr 
locuri de 
parcare 

Drum de legătură 1 0,120 - - - 

Drum vicinal 2 0.812 - - - 

Străzi 50 26 9 0 80 

TOTAL 53 26.935 9  80 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria FĂUREI 
 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Făurei este precară, doar 8 % din drumuri fiind 

asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite, cu 

balast sau balast în amestec cu pietriş sau cu pavele şi se încadrează in categoria de trafic uşor. Accesul 

pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 5 km, acostamentele sunt în marea 

majoritate din pământ înierbat.  

 

În ceea ce priveşte sistemul de colectare şi evacuare ape pluviale aferent drumurilor, acesta 

este ineficient, deoarece este realizat în mare parte din şanţuri de pământ, in mare parte colmatate. În 

aceste condiţii, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor pluviale şi prin urmare starea 

drumurilor este direct afectată. 

 

 

 



 
 

 

 

12 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Făurei 

 

 

Tabel nr.16 - Detalierea structurii reţelei de drumuri din oraşul FĂUREI  

Categorie drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 

Drumuri asfaltate 
Drumuri 

de pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 
modernizate in 
perioada 2008-

2013 

Drum de legătură 0,120 - - - 

Drum vicinal 0,815 - 0,400 
- 

Străzi 26 2,4  - 
TOTAL 26,935 2,4 0.400 - 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria FĂUREI 
 

 

Transportul  

 

Transport feroviar în oraşul Făurei există, acesta fiind un important nod de cale ferată, situat la 

intersecţia a 5 rute distincte. 

Transportul public de persoane interjudeţean Brăila – celelalte localităţi vecine este asigurat de 

operatorul SC Aventin SRL cu maşinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul 

oraşului sunt amenajate 1(una) staţii de autobuz. 

 
Traficul staţionar 

 
In prezent în oraş sunt amenajate doar 80 locuri de parcare în regim public.  

 

2.2.2. Alimentare cu apă si apă uzată 

 

2.2.2.1. Reţeaua de alimentare cu apă 

Sursa de apă 

In oraşul FĂUREI, principala sursă de apă o constituie apa furnizată de operatorul regional, SC CUP 

Dunarea Brăila.  
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Sistem de colectare si depozitare 

Apa este colectată într-un depozit de 2 rezervoare cu o capacitate de 2500 mc/fiecare, 

capacitatea totală fiind de 5000 mc. Potabilizarea apei se face printr-o preclorinare cu hipoclorit şi 

trecerea acesteia prin staţia de filtrare şi clorinare înainte de depozitare. 

Staţia de tratare a apei, una dintre cele mai mari din ţară, a fost dată în funcţiune în anul 1981 

cu scopul de a asigura locuitorilor din FĂUREI apă potabilă.  

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 20,5 km şi a fost dată în folosință în 

2010(prin programul PHARE 2006 – 11,85 Km) și în 2014(prin programul POS I Mediu – 8,571 km). 

Din totalul de 1650 de locuinţe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt 

racordate 1650, adică un procent de 100 %. 

 

Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI 
Nr. racordate la retea 

alimentare cu apă 

 CASE PARTICULARE 
875 

POPULAŢIE (nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 
 Contracte individuale la blocuri - 

 Contracte cu asociatiile de proprietari/locatari 4/775 

 AGENŢI ECONOMICI 74 

UNITĂŢI 
UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă, 

unitatea de pompieri) 
8 

TOTAL 1732 

 

Consumul de apă potabilă 

Tabel nr. 18 -  Consumul de apă potabilă în oraşul FĂUREI în perioada 2010-2014: 

ANUL 
CONSUM 

metri cubi / zi 

2010 383 

2011 520 

2012 485 

2013 520 

2014 481 
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În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă de apă pe 

zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului fiziologic, 

igienei individuale şi pregătirii hranei).  

 

Surse de poluare a apei in oraş 

Poluarea apei subterane se datorează existenţei unor fose rudimentare folosite de gospodăriile 

locale, dar şi datorită structurii solului. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitraţii şi 

cei mai periculoşi nitriţii. 

 

Preţurile şi tarifele practicate  

 

Potrivit prevederilor Hotărarii nr. 9/25.04.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare 

Dunărea Brăila, începând cu data de 01.05.2013 se aplică următoarele preţuri pentru apa potabilă 

livrată în oraşul FĂUREI: 

- Preţ pentru populaţie – 4,29 lei/mc cu TVA 

- Preţ pentru restul de utilizatori – 3,46 lei/mc fără TVA. 

Preţurile la apă pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24% 

Înscrierea unităţii noastre la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila s-a 

realizat în anul 2007, din asociaţie mai fac parte alte 45 unităţi. 

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă este acoperit  

 

2.2.2.2. Reţeaua de ape uzate 

 

În prezent, reţeaua de canalizare este executată, pe toată raza localităţii. S-au realizat 16.105 ml 

canalizare şi 934 de racorduri, din care 550 ml cu 25 racorduri în 2010 din Bugetul local, iar în 2014 

prin programul POS I Mediu s-au realizat 15.555 ml cu 909 racorduri. 

Reţeaua de colectare a apelor pluviale din oraşul FĂUREI este formată din şanţuri şi rigolele 

de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parţial colmatate şi există riscul ca anumite zone din 

localitate să fie inundate de fiecare dată când va ploua mai abundent. 

Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor, se vor realiza şi sistemele de 

canalizare pluvială aferente străzilor respective. 
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2.2.3. Energia termică 

Sistem de termoficare propriu 

Alimentare cu gaze 

Incalzire pe lemne 

 

2.2.4. Reţeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenşiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. 

Reţeaua de iluminat public din oraşul FĂUREI are mentenanţa asigurată de S.C. Recondit Serv 

S.R.L. şi are o lungime de 35 km.  

 
Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  
 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 
primariei Făurei     101 

Corpuri de iluminat     267 

Sursa: Primăria FĂUREI 

 

Din cele 267 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 15 bucăţi, pe sodiu 202 bucăţi, economice - 50 

bucăţi. 

In ceea ce priveşte consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru 3. instituţii importante şi în 

acelaşi timp mari consumatoare de energie, se observă o tendinţă de creştere a consumului. Acest lucru 

presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a 

instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unităţi. 
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Tabel nr.20 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraş FĂUREI  

Tipuri de utilizatori 
Consumuri anuale (kwh)  

2013 2014  2015 estimat 

Primărie 54000 64000 72000 

Liceul teoretic “George Vălsan” 29430 23489 30150 

Spital 58321 60964 61500 

TOTAL 141.751 148.453 163.650 

Sursa: Primăria FĂUREI 

 

2.2.5. Poşta si telecomunicaţii 
Pe teritoriul oraşului FĂUREI funcţionează 1 oficiu poştal. Oraşul este conectat la serviciile de 

telefonie fixă TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire corespunzătoare pentru toate 
zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii de televiziune prin satelit, 
DOLCE, FOCUS SAT şi AKTA TV, televiziune prin cablu S.C. PUZZLE S.R.L. 
Reţeaua de internet este asigurată de TELEKOM, , SC Compromis Impex SRL şi AKTA SRL 

 

2.3. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

2.3.1. Serviciile de sănatate 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul FĂUREI funcţionează Spitalul Orăşenesc și 
Ambulatoriu, două cabinete medici de familie şi trei cabinete de specialitate – cabinete medicale 
stomatologice individuale. 

 
Tabel nr.21 -  Furnizori de servicii de sănătate 

 

NR. 
CRT. 

Furnizori de servicii de sănătate 
 

Unitate de stat / Privată 

1. Spitalul Orăşenesc  Stat 

2. Ambulatoriu Stat 

3. 2  Cabinete medici de familie Stat 

4. 3 Cabinete mdicale stomatologice Privat 
Sursa - DSP BRĂILA 
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Tabel nr.22 -  Indicatori servicii de sănătate 
 

Indicatori 
Spitale 

Cabinete Medicale 
Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici de 
Familie 

Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numărul 
unităţilor 

1 - - 3 2 - 1 2 

Numărul de 
paturi 

77 - - - 2 - 1 - 

Numărul de 
medici 

specialişti 
32 - - 3 2 - 1 1 

Numărul de 
asistente 

30 - - 3 2 - 5 1 

Sursa - DSP BRĂILA 
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010 

1 Număr medici de familie 2 2 2 2 2 

2 Număr medici specialisti 25 15 11 4 4 

 

Spitalul Orăşenesc din FĂUREI este o unitate care oferă pacienţilor o gamă tot mai largă de servicii 

medicale, oferind servicii medicale unei populaţii de 55.000 de locuitori şi în care aproximativ 4500 de 

bolnavi se internează anual aici. 

 

Spitalul este împărţit în mai multe secţii şi compartimente, astfel: 

-secţia medicină internă 37 paturi 

-compartiment pediatrie 20 paturi 

-compartiment boli cronice (Ianca) 18 paturi. 

 

2.3.2. Serviciile de asistenţă socială  
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a monitoriza 

în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali în vederea ameliorării 

situaţiei persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire specială la nivelul la care 

starea lor o cere. 
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Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 

În prezent în cadrul Primăriei oraşului FĂUREI sunt angajaţi 5 asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap din care 4 persoane sunt asistenţi personali pentru adulţi iar 1 asistent personal 

pentru minori. 

La nivelul oraşului FĂUREI  sunt înregistrate 23  persoane cu handicap  gradul grav care au 

optat pentru primirea unei indemnizaţii lunare în locul angajarii unui asistent personal.  Handicapul 

acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecţiuni întâlnite sunt encefalopatia infantilă, 

oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie musculară progresivă, paralizie cervicală infantilă - 

tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, 

HIV, glaucom, întîrziere mintala severă, alzheimer. 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 

70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria procesează documente în vederea acordării de 

ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la 

încălzire a fost de 193.  

Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului FĂUREI pentru asistenţă socială in perioada 2010 - 2014 

 

ANUL BUGETUL (lei) 

2010 500000 

2011 373000 

2012 351700 

2013 379800 

2014 331900 

Sursa: Primăria FĂUREI 
 

 
2.4. INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT  
 
Tabel nr. 24 - Infrastructura de invăţământ din oraşul FĂUREI în anul 2014 

Nr. 
crt. 

Unitate de învăţământ Adresa 
Personalitate juridică 

/Arondată 
Acreditată / 
Autorizată 

Învăţământ 
public / 
privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. Gradinita de copii 
Republicii, 
nr. 5 

Arondata da/da Public 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 
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1. 
Liceul teoretic “George 
Valsan” 

Scolii, nr.3 Juridica da/da Public 

INVĂŢĂMÂNT LICEAL  

1.  
Liceul teoretic “George 
Valsan” 

Scolii, nr.3 Juridica da/da Public 

Sursa: Primăria FĂUREI 
 
Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul 
preuniversitar, în oraşul FĂUREI 
 

Nr. 
crt. 

Specialitatea catedrei 
(postului) 

Norme / posturi 
didactice 
(număr) 

Norme / posturi didactice 
acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori 

1 Educatoare 5 5 - 

2 Învăţători 9 9 - 

3 Profesori 42,01 33,29 8,72 

4 Discipline tehnice 4,34 2,37 1,97 

 TOTAL 60,35 49,66 10,69 

Sursa: Primăria FĂUREI,  
 

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul FĂUREI s-a realizat 

conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscrişi un numar total 

de 946 elevi, din care preşcolari 106. 

 

Tabel nr. 26 - Evoluţia numărului de elevi, pe ani şcolari 
 

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grădiniţe 139 141 113 106 

Şcoli generale 346 350 336 349 

Licee 420 462 491 491 

TOTAL 905 953 940 946 

Sursa: Primăria FĂUREI, Liceul Teoretic „George Vâlsan” 
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Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul şcolar 2013 – 2014 

Unitatea de 
învăţământ 

Nr. 
înscrişi Clasa 

Nr. 
promovaţi Repetenţi Abandon 

şcolar 
Rata 

promovabilităţii 

  

Pregătitoare 42 - - 100 
I 16 - 2 100 
II 40 2 - 95,23 
III 37 2 1 94,87 
IV 37 - - 100 
V 25 11 - 69,44 
VI 38 4 2 90,47 
VII 35 4 - 89,74 
VIII 36 7 - 85,72 

Liceul   

IX 128 29 3 83,11 
X 104 5 - 95,41 
XI 105 1 10 99,05 
XII 84 1 9 98,80 

     
Sursa: Primăria FĂUREI, 
  

Rezultatele elevilor la examenele naţionale 

Tabel nr. 28 -  Situatia testărilor naţionale 

An şcolar Nr.elevi înscrişi Nr.elevi prezenţi Nr. elevi care au 
promovat 

Procent 
Promovabilitate 

*** raportat la nr 
de elevi prezenti 

2011/2012 48 48 45 93,75 

2012/2013 24 24 23 95,83 

2013/2014 33 33 32 96,96 

Sursa: Primăria FĂUREI,  
 

Tabel nr. 29 - Situaţia Examenului de Bacalaureat -  

 

An şcolar Nr.elevi înscrişi Nr.elevi prezenţi Nr. elevi care au 
promovat 

Procent 
Promovabilitate 

2011/2012 70 70 46 65,71 

2012/2013 76 76 58 76,31 

2013/2014 79 79 43 54,43 

Sursa: Primăria FĂUREI,  
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Burse acordate elevilor 
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu şi 

de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând 
atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 
disciplină. 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

- Burse de ajutor social 
- Burse de merit  
- Burse de studiu 
- Burse de performanţă 

 

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare  

Sursa: Primăria FĂUREI,  
 
 
 

2.5. CULTURĂ, CULTE, AGREMENT 

 

număr biblioteci     1 
număr case de cultură     1 
cămine culturale şi muzee    0 
monumente istorice     1 
număr ONG      3 
publicatii şi reviste     0 
formatii de dans (popular, modern)   0 
sărbători şi traditii cu specific local   1 
lacasuri de cult pe confesiuni    2 
locuri de agrement:  Sali de sport   1  
   terenuri de joaca pentru copii 5 
   Parc de Agrement  2 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire unitate 
de învăţământ Ani şcolari Burse de 

performanţă 
Burse de 

merit 

Burse 
sociale şi 
medicale 

1.  
2011/2012 - 25 45 

2012/2013 - 23 35 
2013/2014 - 22 30 

 TOTAL  - 70 110 
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2.6. ECONOMIA 

Tabel nr. 31 - Structura agenţilor economici din FĂUREI, în funcţie de domeniul lor de activitate 

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE 
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Nr 
crt 

Domeniul de activitate 
Numar 
societati 

Pondere in 
totalul 

societatilor 

1 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor 
si motocicletelor 

41 54% 

2 Hoteluri, restaurante și alte unități asimilate 10 13% 
3 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 1 1% 
4 Agricultura, Silvicultura si Pescuit - - 
5 Industria prelucratoare 7 9% 

6 
Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, activitati 
de decontaminare 

- - 

7 Transport si depozitare 4 5% 

8 
Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
suport 

- - 

9 Informatii si comunicatii 2 3% 
10 Constructii 2 3% 
11 Intermedieri financiare si Asigurari 1 1% 
12 Activitati de spectacole culturale si recreative - - 
13 Alte activitati de servicii 8 11% 

  TOTAL 75 100% 

Din totalul celor 75 societăţi active, 90% sunt microintrepinderi, respectiv au maxim 9 angajaţi şi o 

cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale de maxim 2 milioane EUR. 

 

Tabel nr. 32 - Evoluţia societăţilor din oraşul FĂUREI în perioada 2011-2014 

Tipuri de societati 2014 2013 2012 2011 

Microintreprinderi 70 69 65 58 

Intreprinderi mici 2 2 2 2 

Intreprinderi inactive - - - - 

Total societati existente, din care: 75 71 67 60 

- noi infiintate 4 4 7 10 

- active 75 71 67 60 
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Principalii agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul FĂUREI sunt prezentaţi în 

tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 33 -  Lista cuprincipalii agentii economici de pe raza oraşului FĂUREI 

Nr. 
crt. 

Denumire societate Localitatea 
Nr. 

angajati 
Cifra de 
afaceri 

Profit Domeniul de activitate 

1. 
SC LONDON 

FASHION SRL 
FĂUREI 80   

INDUSTRIA 
PRELUCRĂTOARE  
1413 

2. 
SC PANEBO GAS 

SRL 
FĂUREI 60   

PRODUCŢIE GAZE 
3521  

3. 
SC ECO AVIS BEST 

PROIECT SRL 
FĂUREI 20   

CREŞTERE PĂSĂRI 
1147 

4. 
SC FIRSTFARMS 
AGRO EAST SRL 

FĂUREI 20   
CULTIVAREA 
CEREALELOR 
0111 

5. 
SC AAYLEX AGRO 

COOPERATIVA 
AGRICOLA SRL 

FĂUREI 30   
CREŞTERE PĂSĂRI 
1147 

6. 
SC CODINTENSIV 

SRL 
FĂUREI 6   

CREŞTERE PĂSĂRI 
1147 

7. 
SC AGROSECUIU 

SRL 
FĂUREI 4   

CREŞTERE ANIMALE 
0121 
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2.6.1. Industria 

  

2.6.2. Agricultura 

Tabel nr.34 - Suprafaţa agricolă, pe categorii de folosinţă în anul 2014: 

Categorii de folosinta Suprafata (ha) Ponderea suprafetelor (ha) 

- arabil 739 53,66 
- pasuni si fanete 609 44,22 
- vii si livezi 29 2,10 

Total teren agricol 1377 - 
Sursa- Serviciul Urbanism Primăria FĂUREI 

 

2.6.2.1. Situaţia terenurilor, pe categorii de folosinţă, potrivit Recensământului agricol din 
anul 2010 

 

Terenul arabil . 

Grădina familială  

Păsuni si fânete  

Culturi permanente –  

Suprafata agricolă utilizată (SAU) .  

Suprafata agricolă neutilizată .  
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 Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafata 
agricola 

neutilizata 

Suprafata 
impadurita 

din care: 

Suprafete 
ocupate cu 

cladiri, 
curti, 

drumuri, 
cariere etc. 

Helestee, 
iazuri, 
balti 

Suprafata 
totala a 

exploatatiei 
agricole 

Teren 
arabil 

Gradini 
familiale 

Pasuni si 
fanete 

Culturi 
permanente 

Total 

Cranguri in 
sistem de 
rotatie pe 
termen 
scurt 

JUDET BRAILA 331949,82 3354,07 32698,94 4310,79 372313,62 7934,90 476,73 0,03 3994,62 2095,17 386815,04 

Orasul FAUREI 299,43 22,11 632,30 19,62 973,46 24,70 - - 13,96 - 1012,12 

Pondere (%)            

 

Tabel nr.36 - Exploataţii agricole (număr), cu suprafaţa agricolă utilizată, pe categorii de folosinţă 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafata 
agricola 

neutilizata 

Suprafata 
impadurita 

din care: 
Suprafete 
ocupate 

cu 
cladiri, 
curti, 

drumuri, 
cariere 

etc. 

Helestee, 
iazuri, 
balti 

Suprafata 
totala a 

exploatatiei 
agricole 

Teren 
arabil 

Gradini 
familiale 

Pasuni si 
fanete 

Culturi 
permanente 

Total 

Cranguri 
in sistem 
de rotatie 

pe 
termen 
scurt 

JUDET BRAILA 32496 37124 227 23981 47047 1510 83 1 44227 20 48841 

Orasul FAUREI 199 407 6 215 493 116 - - 412 - 495 
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Tabel nr.37 - Exploataţii agricole (număr) după modul de detinere a suprafeţei agricole utilizate 

 

Modul de detinere a suprafetei Oraş FAUREI jud. BRAILA 
In proprietate 488 45168 
In concesiune 16 730 
In arenda 3 2073 
In parte - 1116 
Utilizat cu titlu gratuit 1 2019 
Alte moduri 4 1036 
Total - - 
 Sursa- Recensământul agricol 2010 

 
Tabel nr. 38 -  Exploataţii agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de 
deţinere al acestuia 
 

Modul de detinere al terenului arabil Oraş FAUREI jud. BRAILA 
In proprietate 194 30426 
In concesiune 7 130 
In arenda 3 2052 
In parte - 1047 
Utilizat cu titlu gratuit 1 1732 
Alte moduri 1 970 
Total - - 
 Sursa- Recensământul agricol 2010 

Tabel nr.39 -  Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil 

Clase de marime Oras FAUREI jud. BRAILA 

Sub 0,1 ha 23 1143 
0,1 - 0,3 ha 57 4868 
0,3 - 0,5 ha 9 2224 
0,5 - 1 ha 63 4722 
1-2 ha 27 6521 
2-5 ha 12 8512 

5-10 ha 3 2645 

10-20 ha 3 739 

20-30 ha 1 222 

30-50 ha - 241 
50-100 ha - 222 
peste 100 ha 1 437 

Total 199 32496 
Sursa- Recensământul agricol 2010 
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2.6.2.2. Cultura plantelor  

 

Tabel nr.40 - Suprafeţele cultivate în FAUREI, conform Recensământului agricol 2010 

Culturi 
Oraş FAUREI Jud. BRAILA 

Suprafaţa cultivată  
(hectare) 

Pondere din teren 
arabil 

Suprafaţa cultivată  
(hectare) 

Grâu comun si grâu spelt 70,06 9,48 87395,38 

Porumb 45,12 6,10 59554,65 
Plante tehnice (floarea soarelui, 
rapiţă si soia) 12,01 1,62 98934,67 

Legume, pepeni (in camp si in 
sere) 

0,37 0,05 4187,77 

Plante de nutreţ (fân şi masă 
verde, leguminoase pentru 
nutreţ- lucernă, trifoi) 

77,78 10,52 21482,16 

Cartofi 0 - 73,69 

Alte culturi - - - 
TOTAL ARABIL (din 
suprafaţa agricolă utilizată) 739 - - 

 

Tabel nr. 41 - Suprafeţele cultivate în FAUREI  

Cultura 
Suprafaţa cultivată  

(hectare)  
Pondere 

Meri - - 

Pruni - - 

Alti pomi fructiferi - - 

Struguri de masa - - 

Struguri de vin 19,42 66,96 
TOTAL 29 - 
Sursa- Recensământul agricol 2010 
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Productivitatea sectorului agricol 

Tabel nr. 42 - Situaţia producţiilor medii la principalele culturi in judeţul BRĂILA 

Denumire cultura U.M 
Productia 

2011 
Productia 

2014 
Diferenta 

+/-  
Diferenta 

% 

Grau Kg/ ha 2200 2500 +300 13,6 
Porumb Kg/ ha 3200 3100 -100 3,12 
Pepeni verzi si galbeni Kg/ ha - - - - 

Cartofi tone - - - - 

Prune tone - - - - 

Meri tone - - - - 

Struguri tone - - - - 
Sursa-INSSE Tempo online 

 

2.6.2.3. Creşterea animalelor 

 Tabel nr.43 - Efectivele de animale din localitatea FĂUREI, conform Recensământului 
agricol 2010 

 

Efective de animale (capete) Jud. BRAILA FAUREI 

Bovine  41928 338 

Ovine 224270 982 

Caprine 37806 177 

Porcine 314745 258 

Păsări 2019697 8150 

Cabaline 16685 27 

Familii de albine 15793 401 

TOTAL   
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2.7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

2.7.1. Calitatea mediului (apă, aer, sol)  
 

Calitatea apei 

 

Calitatea aerului 

 

Calitatea solului 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor 

pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul BRAILA este cuprins în 

anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.   

Localitatea Făurei este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară intensivă la 

nivelul localităţii, nivelul de poluare cu nitraţi se încadrează în limitele admise. 

O sursă de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare 

a deşeurilor. Prin HCL 82/2013 s-a aprobat Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi provenite din surse agicole prin care se stabilesc activităţi obligatorii, măsuri şi 

termene în vederea reducerii  poluării. 

 

Radioactivitatea mediului 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost 

înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale 

privind radioprotecţia mediului. 

La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor 

pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul 

Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 

 

2.7.2. Managementul deşeurilor 

 

Prin Hotărarea Consiliului Local Făurei nr. 3 din 29 - 01.2015 a fost aprobată înfiinţarea 

Serviciului de salubrizare al oraşului Făurei, fiind stabilită ca formă de gestiune -  gestiunea 

delegată.  
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În acest moment Serviciul public de salubrizare desfăşoară activităţi de colectare şi 

transport deşeuri menajere, deşeurile colectate de la populaţia din Făurei şi Surdila-Greci fiind 

transportate la Rampa de deşeuri menajere, fără a realiza şi selectarea acestora.  

Autorităţile locale din oraşul Făurei fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea legislaţiei 

privind protecţia mediului, precum şi oferirea unei educaţii ecologice tuturor locuitorilor 

oraşului. 

 Sursele de deşeuri din Făurei sunt: deşeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţii 

economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deşeuri menajere spitaliceşti. 

Compoziţia deşeurilor menajere din orasul FĂUREI:  

- material organic cu umiditate ridicată – 45 %. 
- hârtie 10 % 
- metale 1 % 
- sticlă 1 % 
- cenuşă 5 % 
- diverse alte reziduuri 38 % 

 

Cantitatea de deşeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 1594 tone/an 

2.7.3. Spaţiile verzi 

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi 

Tipuri de spaţii verzi  

 
Spaţii verzi publice cu acces 
nelimitat 

Parcuri agrement 
Scuaruri 
Fâşii plantate 
Peluze 

 
Spaţii verzi publice cu acces 
limitat 

- 
- 

2.7.4. Fondul forestier 

 

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. BRAILA 

An Suprafata fondului forestier (ha) Volumul de lemn recoltat (mc) 

2009 147,6 109 

2010 147,6 199 

2011 147,6 80 

2012 147,6 - 
Sursa: INSSE, Tempo online 
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2.7.5. Riscuri naturale  

 
a) Riscuri generate de deşertificare 

b) Riscuri generate de inundaţii 
c) Incendii de pădure, pajişti comunale 
d) Cutremur 

 

2.7.6.   Situaţii de urgenţă 

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 

materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar 

al forţelor şi mijloacelor implicate. 

În Faurei funcţionează servicii de urgenţă profesioniste apatinand ISU Dunărea Brăila 
şi voluntare aparţinand Consiliului Local Făurei 
 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două activităţi 

principale: 

- informare publică şi prevenire; 
- intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 
Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de CLSU/SVSU, cu următoarele utilaje: 

       - tractoare – 1 buc 

       - buldozer – 1 buc 

       - tractor ATS – 1 buc  

 

2. Poliţia locală  a oraşului  Făurei, cu urmatoarea structură: 

- 4 poliţişti locali 
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2.8. ADMINISTRAŢIA LOCALĂ 

 

Administraţia publică în oraşul Făurei este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local. 

Administraţia publică din oraş 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. 

Primarul, viceprimarul şi secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, 

în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în 

condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi 

în justiţie.  

Consiliul Local al oraşului FĂUREI este compus din 13 consilieri locali pe perioada 

2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de 

legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislaţiei, numărul 

membrilor fiecărui consiliu local se stabilileşte prin ordin al prefectului, în functie de populatia 

orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a 

anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 

Aparatul de specialitate al Primariei oraşului FĂUREI cuprinde 50 de posturi, structurate 

pe departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   -  2 

- Funcţii publice – 25 (din care 3 functii publice de conducere si 22 funcţii publice de execuţie) 

- Contractuali - 23 ( - de conducere si 23 de executie )  
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Din totatul de 50 de posturi, 41 sunt ocupate,  iar 9 sunt declarate vacante.  

 

În subordinea Primarului funcţionează urmatoarele servicii şi direcţii: 

-Serviciul Public de Salubritate 

În subordinea Secretarului oraşului funcţionează: 

-Serviciul Public de Asistenţă Socială 

În subordinea Consiliului Local funcţionează: 
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO) 
 
 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
RCO1 Cheltuieli totale de personal 2864808 2517433 2731305 3023798 3806204 
RCO1a Cheltuieli totale de personal pe 
locuitor 

     

RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de 
personal in cheltuielile operationale 

62,18 67,13 61,68 55,27 65,46 

RCO2 Cheltuieli de personal autonome 
(fara invatamant)  

847009 799625 841402 858759 1011093 

RCO2a Cheltuieli de personal 
autonome (fara invatamant) pe locuitor 

     

RCO2b Ponderea cheltuielilor de 
personal autonome (fara invatamant) in 
cheltuielile operationale 

18,39 21,33 19,01 15,70 17,39 

RCO3  Cheltuieli de personal, cu 
subventii pentru acoperirea diferentelor 
de pret si tarif si cu asistenta sociala  

3119941 2655962 2904164 3227784 3986868 

RCO3a Cheltuieli de personal, cu 
subventii pentru acoperirea diferentelor 
de pret si tarif si cu asistenta sociala pe 
locuitor 

     

RCO3b Ponderea cheltuielilor de 
personal, cu subventii pentru acoperirea 
diferentelor de pret si tarif si cu 
asistenta sociala in total cheltuieli 
operationale 

67,71 70,82 65,59 59 68,57 

RCO4 Cheltuieli operationale 4607905 3750325 4428171 5471638 5814902 
RCO4a Cheltuieli operationale pe 
locuitor 

     

RCO4b Ponderea cheltuielilor 
operationale in total cheltuieli 

85,65 55,90 65,59 84,97 88,92 

 

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID) 

 
Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CID1 Cheltuieli cu finantarea 
serviciului datoriei  

     

CID1a    Cheltuieli cu finantarea 
serviciului datoriei pe locuitor 

     

CID1b Ponderea cheltuielilor cu 
finantarea serviciului datoriei in total 
cheltuieli 

     

CID2 Serviciul anual al datoriei ca 
pondere in veniturile curente totale 
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(autonome) 
CID3 Cheltuieli totale cu investitiile  1226400 2959436 1481916 968266 724662 
CID3a Cheltuieli totale cu investitiile 
pe locuitor 

     

CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu 
investitiile in total cheltuieli 

14,35 44,10 15,03 11,08  

CID4 Ponderea serviciul datoriei 
pentru imprumuturile pe termen lung in 
cheltuielile totale cu investitiile 

     

 
Capacitate de Management Financiar (CMF) 

 
Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CMF1    Rezultatul (excedentul sau 
deficitul) operational brut  

1203860 638186 1380533 1749778 823373 

CMF1a  Ponderea rezultatului 
(excedent/deficit) operational brut in 
total venituri operationale 

20,72 12,60 23,77 24,23 12,41 

CMF2   Ponderea rezervelor in total 
cheltuieli 

     

CMF3   Rezultatul (excedent/deficitul) 
operational net  

1203860 638186 1380533 1749778 823373 

CMF3a  Ponderea rezultatului 
(excedent/deficit) operational net in total 
venituri operationale 

20,72 12,60 23,77 24,23 12,41 

 
 
Indicatori privind evaluarea veniturilor: 
 

Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV) 

 
Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CGV1 Venituri din impozitul pe 
proprietate  

739376 1115860 1074570 1642523 1034491 

CGV1a  Venituri din impozitul pe 
proprietate pe locuitor 

     

CGV1b  Ponderea veniturilor din 
impozitul pe proprietate in total venituri 

12,56 20,83 18,30 22,58 15,51 

CGV2 Venituri proprii fiscale  2469965 2488378 2496025 3929556 2707803 
CGV2a  Venituri proprii fiscale pe 
locuitor 

     

CGV2b  Ponderea de venituri proprii 
fiscale in total venituri 

41,93 46,45 42,51 54,01 40,59 

CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale 
si nefiscale)  

2715570 2934383 2769411 4377554 3041809 

CGV3a  Venituri curente proprii (fiscale      
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si nefiscale ) pe locuitor 
CGV3b  Ponderea veniturilor curente 
proprii (fiscale si nefiscale) in totalul 
veniturilor 

46,10 54,77 47,16 60,17 45,60 

CGV4  Venituri curente totale (autonome) 5683893 4960802 5638223 4481605 3069980 
CGV4a Venituri curente totale 
(autonome) pe locuitor 

     

CGV4b  Ponderea veniturilor curente 
totale (autonome) in total venituri 

96,48 92,59 96,02 61,60 46,02 

CGV5 Venituri operationale  5811765 5066357 5808704 7221416 6638275 
CGV5a  Venituri operationale pe locuitor      
CGV5b  Ponderea veniturilor operationale 
in total venituri 

98,65 94,56 98,92 99,25 99,51 

CGV6    Venituri pentru investitii 79491 291544 63713 12770 4743 
CGV6a  Venituri pentru investitii pe 
locuitor 

     

CGV6b  Ponderea veniturilor pentru 
investitii in total venituri 

1,35 5,44 1,08 0,18 0,09 

CGV7 Total venituri pe locuitor      
      
CGV8    Gradul de colectare a veniturilor 
proprii fiscale 
 
Gradul de colectare a veniturilor dintr-un 
anumit impozit - raportul dintre incasarile 
efective dintr-un impozit anume si 
totalitatea obligatiilor de plata ale 
contribuabililor aferente acelui impozit. 
 
Gc = Incasari/Debit 
 
Gradul de colectare a tuturor impozitele 
locale - media ponderata a gradelor de 
colectare ale diferitelor impozite in raport 
cu incasarile din aceste impozite: 
        
Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj 

76,62 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,79 

72,87 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,28 

65,15 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,15 

58,67 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,85 

64,27 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,81 

CGV9 Nivelul fiscalitatii locale 
 
Nivelul fiscalitatii pentru un anumit 
impozit - raportul dintre nivelul efectiv 
(procent sau suma absoluta) si nivelul 
maxim permis de lege pentru anul 
respectiv: 
         Nf = Nef/Nmax 
 
Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate 
impozitele locale) - media ponderata a 
nivelurilor fiscalitatii pentru impozitele 
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locale in raport cu incasarile din 
respectivele impozite. 
        Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj 
 
 

Indicator 
Se precizează titlul indicatorului 

Modalitate de calcul Formula pentru calculul valorii indicatorului 
An n-2 n-1 n-1 n n+1 n+2 n+3 TS 

Valoare Vn-2 Vn-1 V/n-1 Vn Vn+1 Vn+2 Vn+3 VTS 

Frecvenţa măsurării într-o 
perioadă dată 

Se precizează perioada de timp în care este măsurat 
indicatorul (pentru indicatori de output de obicei anual, 
indicatorii de outcome la intervale mai mari) 

Sursa informaţiilor Se precizează instituţia care este responsabilă cu strângerea 
datelor pentru indicatori: instituţia în cauză, o instituţie 
subordonată, sau o altă instituţie. Dacă pentru măsurarea 
indicatorului este necesar un studiu (de exemplu un sondaj de 
opinie publică), instituţia care va elabora sau va comanda 
studiul respectiv trebuie şi ea menţionată în această secţiune. 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

Se menţionează metoda de cercetare calitativă sau cantitativă 
care este utilizată în strângerea datelor sau dacă este vorba de 
un sistem interinstituţional sau intrainstituţional de colectare 
şi monitorizare a datelor 

Ultimul rezultat cunoscut An: anul ultimei 
colectări de date 

Valoare: ultima valoare cunoscută 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei 

Evoluţia anticipată, fie crescător sau descrescător 

 
Notă: Valorile indicatorilor sunt aceleaşi cu cele prezentate în sinteză: 
 
 
Indicator Descrierea concisă a indicatorului 
n-2, n-1...n+3 Anii la care se înregistrează valorile indicatorilor, unde n este primul an de 

planificare (ex. Planul strategic 2010 - 2013, n este 2010) 
TS Tinta strategică – valoare a indicatorului care este urmărită a fi obţinută pe 

termen mediu 
Valoare Se precizează valoarea reală/estimată a indicatorului astfel 
Vn-2 valoarea pentru indicator înregistrată cu doi ani în urmă faţă de anul pentru 

care se elaborează strategia (valoarea reală rezultată în urma monitorizării) 
Vn-1 valoarea prevăzută în Strategia anterioară pentru indicator în anul precedent 

faţă de primul an al planificării (este valoare estimată în planul strategic 
anterior sau în buget) 

VIn-1 valoarea intermediară pentru anul n-1 rezultând în urma monitorizării până la 
acel moment şi estimărilor pentru perioada rămasă din anul n-1 (va fi mai 
apropiată de realitate decât Vn-1) 

Vn ... Vn+2 valorile estimate/indicative pentru anii n ...n+2 
VTS valoarea indicatorului în concordanţă cu ţinta strategică (arată unde trebuie să 

se situeze pe termen mediu valoarea indicatorului) 
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Primarie –Directia Economica, Serviciul Buget-Finante, Serviciul Impozite si Taxe: 
 
1.Indicatori executii buget local pentru fiecare din anii 2010-2014: 
 

 Total venituri 5654913; 5357901; 5872417; 7275501; 6671189 
 Total venituri pe locuitor 1289,01; 1228,31; 1361,56; 1714,70; 1602,49 
 Baza de impozitare -venitul global.  
 Investitii (cheltuieli de capital, inclusiv serviciul datoriei pentru împrumuturile pe termen 

lung) 1226400; 2959436; 1481916; 968266; 724662 
 Total cheltuieli 5380289; 6709761; 5910087; 6439904; 6539564. 
 Total Ajutoare sociale 255543; 138529; 172859; 203986; 180664. 

 
2. Alte date necesare, anuale, 2010-2014: 
 

 Numar beneficiari ajutoare sociale.  
 Numar clădiri utilizate ca locuinţă, pentru care se datoreaza impozitul pe clădiri majorat  
 Sume incasate din impozitul pe proprietate majorat - proprietati secundare persoane fizice  
 Numar agenti economici pentru care s-a eliberat/vizat annual autorizatia privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie publica :  
 Restaurante:  

 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de pana la 50 mp;  
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 51 – 100 mp;  
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 101 – 150 mp;  
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 151 – 200 mp;  
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 201 – 250 mp;  
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 251 – 300 mp;   
 - Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de peste 301 mp.  
 
2.10  Conditii  care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă 

 cooperare intra-judeteană, intra-regională, natională şi   internatională   (oraşe   înfrătite,   

colaborări   şi schimb de experientă, parteneriate locale) 

 

 administratia    locală   (autonomie   locală,   decizii majore,  timpul  de  rezolvare  a  

problemelor, programe finantate prin UE, pregătire profesională a functionarilor) 

 

 politica de taxe (situatia  impozitelor  şi a taxelor - colectare; bugetul local: categorii de 

venituri şi cheltuieli bugetare) 

 

Obiective: 
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-Previzionarea şi realizarea veniturilor şi planificarea cheltuielilor în raport cu veniturile 

estimate; 

 

-Identificarea de noi venituri la bugetul local; 

-Actualizarea şi completarea Manualelor de proceduri şi a Sistemului de indicatori de 

performanţă în domeniul colectării impozitelor şi taxelor locale; 

-Creşterea gradului de colectare a veniturilor prin masurile legale impuse de legislaţia în 

vigoare şi prin asigurarea unor servicii flexibile informative şi moderne cum ar fi: 

 ٠crearea unui ghişeu unic 

 ٠acţiuni de informare prin diferite mijloace a populaţiei 

 ٠consultarea populaţiei cu privire la politicile de impozite şi taxe. 

 ٠asigurarea unui mijloc electronic de plată. 

 

 investitii locale (române şi străine) situatia pe piata imobiliară (pretul caselor şi 

apartamentelor), pretul terenului 
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte 
 

Nr 
ctr 

Proiect - nume Nume 
finantator 

Obiectiv general Rezultate Valoare totala Contributie 
proprie 

Finantare 
nerambursabila
/rambursabila 

1 Reabilitarea 
sistemului de 
colectare şi transport 
şi extinderea 
sistemului de 
colectare selectivă 
în oraşul Făurei, jud. 
Brăila. 

Comisia 
Europeană 

Dezvoltarea sistemului de 
gestiune a deşeurilor din 
localitatea Făurei, la un nivel 
înalt de performanţă tehnică 
şi economică, prin colectarea 
selectivă a deşeurilor 
menajere  

-15 platforme din beton armat 
pentru containere 
 -40 platforme din beton armat 
pentru europubele de colectare 
selectivă 
 -125 containere de 1100 l 
 -120 containere de 240 l 
 -2 autoutilitare cu platforme 
hidraulice pentru transport deşeuri 

323.792 euro 33.044 euro nerambursabilă 

2 Reabilitarea reţelei 
de distribuţie a apei 
potabile în oraşul 
Făurei, jud. Brăila. 

Comisia 
Europeană 

Îmbunătăţirea serviciului de 
furnizare apă potabilă la un 
înalt nivel de performanţă 
tehnică, economic şi de 
mediu prin reabilitarea reţelei 
de distribuţie şi înlocuirea 
echipamentelor  

-11.741 m conductă de apă 
înlocuită 
-600 branşări şi rebranşări 
-18 cămine vane de golire şi izolare 
-112 hidranţi noi pe reţeaua de 
distribuţie 
-promovarea şi publicitatea 
obiectivului 
-instruirea unui nr. de 6 persoane 

503.993 euro 55.323 euro nerambursabilă 

3 Belşug în Bărăgan Comisia 
Europeană 

Promovarea culturii 
antreprenoriale în cele patru 
comune partenere precum şi 
în oraşul Făurei. 

-125 persoane din 5 localităţi 
partenere instruite pe segmentul 
Promovarea culturii 
antreprenoriale. 
 

132.528 euro 2.705 euro nerambursabilă 
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ANALIZA SWOT A ORAŞULUI FĂUREI 
 

INFRASTRUCTURA URBANĂ 
 

PUNCTE TARI 
 

 reţea de drumuri  ce acoperă în mod relativ echilibrat 
teritoriul oraşului; 

 reţea de alimentare cu apă; 
 reţea de canalizare; 
 reţea de electricitate; 
 reţea de iluminat public; 
 reţea de telefonie fixă şi mobilă; 
 sistem de alimentare cu gaze 
 eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a 

legislaţiei privind protecţia mediului. 
 implementarea proiectului privind gestionarea deşeurilor 

solide în localitate 
 promovarea unui proiect privind energia eoliană prin 

dezvoltarea durabilă a unui parteneriat public privat 
 existenţa în cadrul primăriei a serviciilor de utilitate 

publică 
PUNCTE SLABE  insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a 

serviciilor publice; 
 infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de 

exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale aderării la U.E.; 
 colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea 

reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor; 
 rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE; 
 educaţia ecologică este superficială. 

OPORTUNITĂŢI 
 

 extinderea sistemului de canalizare la nivelul oraşului; 
 reabilitarea reţelei de alimentare cu apă 
 extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale; 
 atragerea unor noi investitori prin facilităţile pe care 

administraţia locală le pune la dispoziţie; 
 accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii 

urbane; 
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere 
 dezvoltarea urbană durabilă. 

RISCURI  lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de investiţii propuse; 
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 îmbătrânirea populaţiei care ar putea lucra în cadrul 
firmelor din oraş; 

 migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de  
vedere economic; 
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ECONOMIE 
 

PUNCTE TARI 
 

 existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la 
dezvolarea localităţii şi la crearea de noi locuri de 
muncă; 

 preocuparea administraţiei publice locale pentru 
introducerea tehnologiilor noi. 

PUNCTE SLABE  resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru 
susţinerea/promovarea unor investitii; 

 folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi 
eficienţă economică scazută; 

 absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul 
proceselor de producţie şi a produselor; 

 informarea succintă cu privire la normele europene 
OPORTUNITĂŢI 
 

 oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene; 
 dezvoltarea cooperării locale; 
 dezvoltarea antreprenoriatului; 
 creşterea competitivităţii sectorului ; 
 diversificarea activităţilor economice; 

RISCURI  legislaţia în continuă schimbare; 
 oferte de creditare greu accesibile; 
 datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la 

potenţialul oraşului, investitorii au un interes scăzut 
pentru începerea afacerilor; 

 nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale; 
 receptivitate şi flexibilitate scazută a populatiei locale la 

cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje 
economice mari 

 lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice 
 

 
 
 
 

AGRICULTURĂ 
 

PUNCTE TARI 
 

 prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în 
vederea impulsionării afacerilor în agricultură; 

 relieful zonei se pretează ramurelor agricole 
PUNCTE SLABE  fragmentarea suprafeţelor agricole conduce la practicarea 
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unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic; 
 desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de 

tip agricol; 
 existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate 

timp de mai mulţi ani consecutivi; 
 investiţii insuficiente în agricultură; 
 organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi 

numărul mic de contracte de preluare a producţiei; 
 lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor 

agricole; 
 temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de 

desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie; 
 utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a 

lucrărilor agricole 
OPORTUNITĂŢI 
 

 condiţii favorabile de obţinere a produselor 
ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de 
avantajoase; 

 facilităţi legislative privind   arendarea suprafeţelor 
agricole; 

 existenţa unor asociaţii profesionale la nivel judetean şi a 
unor organisme de sprijin a producătorilor; 

 accesarea fondurilor europene pentru finanţarea 
agriculturii; 

RISCURI  număr insuficient de maşini agricole care determină 
imposibilitatea încadrării în perioadele optime de 
executare a lucrărilor;  

 capacităţile reduse de prelucrare a producţiei de legume 
şi cereale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf 
de producţie; 

 numarul de concurenţi in creştere pentru produsele 
agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene. 

 
 
 
 
 

SOCIAL 
 

PUNCTE TARI 
 

 se acordă mare atenţie serviciilor sociale; 
 disponibilitatea de a munci în condiţii de 

motivare adecvată; 
 existenţa Centrului de zi şi a Centrelor rezidenţiale 
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PUNCTE SLABE  insuficienta informare a populaţiei cu privire la 
programele de calificare şi reconversie existente; 

 existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la 
descalificarea şi descurajarea foştilor angajaţi; 

 număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie 
OPORTUNITĂŢI 
 

 atragerea de  programe cu finanţare europeană pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă; 

 adaptarea programelor sociale la cerinţele economiei de 
piaţă; 

 existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi 
angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru 
şomeri, tineri absolvenţi etc; 

 organizarea de cursuri de formare şi reconversie 
profesională; 

 accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 
profesională a persoanelor active; 

 creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de 
muncă; 

 înfiinţarea unui Centru social pentru persoane cu risc 
ridicat de dificultate 

RISCURI  declinul demografic; 
 creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de 

liceu; 
 migrarea forţei de muncă. 

 
 

 
 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ŞI SPORT 
 

PUNCTE TARI 
 

 existenţa pe raza oraşului a  unităţilor de invăţământ; 
 management şcolar adecvat, în unităţile de învăţământ 

public 
 2 laboratoare de informatică, dotate cu 50 calculatoare 
 existenţa a Casei de cultură 
 Cor şcolar 
 Revistă şcolară 
 manifestări culturale şi de divertisment 
 stadion orăşenesc 
 echipă de fotbal 
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PUNCTE SLABE  existenţa unei baze materiale satisfăcătoare perioadei 
actuale a procesului de învăţământ în majoritatea 
unităţilor şcolare; 

 existenţa unor clădiri şcolare afectate de uzură fizică; 
 gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice 

din şcoli cu cadre suplinitoare; 
 dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru 

desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport 
OPORTUNITĂŢI 
 

 reabilitarea şi modernizarea Casei de cultură; 
 reabilitarea şi modernizarea untităţilor şcolare şi 

preşcolare  
 investiţie şcoală clasele I-VIII 
 investiţie grădiniţă 
 amenajarea stadionului orăşenesc 

RISCURI  îmbătrânirea populaţei; 
 reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 
 tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare 

didactică; 
 buget încă insuficient alocat învăţământului public şi 

obiectivelor culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SĂNĂTATE 
 

PUNCTE TARI 
 

 Spital orăşenesc 
 3 cabinete medicale individuale 
 3 cabinete stomatologice 
 3 farmacii 
 dispensar şi farmacie veterinară 
 populaţia este înscrisă la medicii de familie 
 cabinetele dispun de personal calificat. 

PUNCTE SLABE  slabă educaţie sanitară a comunităţii 
 numărul crescut al persoanelor care lucrează ilegal, 

neputând beneficia de servicii medicale gratuite; 
 preţurile ridicate la medicamente. 



 
 

 

 

48 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Făurei 

 

OPORTUNITĂŢI 
 

 modernizarea clădirii dispensarului pentru a oferi servicii 
medicale de calitate într-un spaţiu modern; 

 construirea unei Policlinici zonale 
 evaluarea stări de sănătate a pacienţilor, prin Programul 

naţional de evaluare a sănătăţii populaţiei; 
 realizarea unor cursuri de igienă şi educaţiei sexuală 

pentru comunitate; 
 servicii de plening familial. 

RISCURI  imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii 
medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale 
de sănătate; 

 creşterea numărului bolnavilor cronici. 
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INCLUZIUNEA ROMILOR PARTE COMPONENTĂ A STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALA  

A  ORAȘULUI FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 
 
 
În baza articolului  2 Obligațiile părților, punctul 2.1 a protocolului de colaborare din data de ....semnat 
de către Primăria orașului Făurei, județul Brăila și Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară 
„Împreună” și Asociația Dan Rom, vă propunem următoarele modificări privind Strategia de 
Dezvoltare Locală a orașului Făurei, județul Brăila: 

A. Introducerea secțiunilor Descrierea comunității de Romi și Analiza nevoilor comunității rome 

 
 

I. Descrierea comunității de Romi 
 
 
Datele prezentate de către Serviciul de către mediatorul sanitar al orașului Făurei în ce privește 
dimensiunea populației de etnie romă arată că romii reprezintă 12,37%  (540) din totalul populației 
din care aproximativ 71% (392) sunt adulți si 29% copiii (158).  În ce privește stratificarea populației 
de etnie romă pe criteriul de gen femeile reprezintă aproximativ 48% iar bărbații 52%, în timp ce 
pentru grupa de vârstă 0-18 ani sunt 76 de fete și 82 de băieți. 
 
Comunitatea romă este o comunitatea tradițională în care majoritatea lor vorbesc limba turcă foarte 
puțini fiind cunoscători de limba romani.  
 
În ce privește educația copiilor de etnie romă  120 de copiii sunt înscriși în anul școlar 2015-2016. 
Aceștia învață în cadrul  Grădiniței cu program normal din orașul Fărurei și Liceul teoretic “George 
Valsan”. În anul școlar 2014-2015 doar 4 elevi au finalizat ciclul educațional gimnazial și doar 1 
copil de etnie romă a tranzitat la ciclul educațional liceal. De asemenea, există doar 2 persoane de 
etnie romă care au absolvit studii superioare care reprezintă 0,68% din totalul de persoane cu studii 
superioare din orașul Făurei. 
 
În ce privește nivelul de ocupație a locuitorilor de etnie romă din orașul Făurei 75  (19 % din 
populația romă de peste 18 ani) au un loc de muncă, majoritatea fiind beneficiari ai serviciilor de 
asistență socială, și anume 134 persoane care reprezinta 34% din populația activă. Majoritatea 
lucrează la negru, fără contract de muncă, având munci temporare. 
 
 
97,81% dintre locuitorii de etnie romă dețin acte de identitate însă doar 1% nu au acte de propietate. 
 
Comunitatea beneficiază de servicile unui mediator sanitar plătit de către Direcția de Sănătate 
Publică. În cadrul orașului Făurei nu există un Grup Local de Inițiativă a comunității rome, expert 
local pe probleme de romi și nici un mediator școlar. 
 

II. Analiza nevoilor comunităţii: 
    

În urma vizitelor realizate de către Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună și Asociația Dan 
Rom Făurei și dna mediator sanitar s-a realizat hartă de nevoi a membrilor comunității rome. 
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În domeniul educațional s-a constatat că peste 95% nu continuă studiile la nivel liceal fapt care duce 
la micșorarea drastică a șansei de a găsi un loc de muncă datorită lipsei unei calificări profesionale. 
De asemenea, există o rată mare de analfabetizarea în rândul membrilor comunității rome din satul 
Adea și Țipari, persoane care nu se pot angaja în ciuda ofertelor de muncă existente deoarece 
majoritatea angajatorilor  solicită abilități minime de citit și scriere. 
 
O altă problemă identificată este nivelul scăzut de performanță școlară a elevilor de etnie romă 
reflectat în rata foarte scăzută de tranzitare la un alt ciclu educțional cum ar fi nivelul liceal, precum 
și rata abandonului care este foarte mare mai ales în rândul copiilor familiilor care călatoresc in 
diferite tări din Uniunea Europeană.  
 
În ce privește domeniul ocupațional doar (19 % din populația peste 18 ani) au un loc de muncă, 
majoritatea fiind beneficiari ai serviciilor de asistență sociala, și anume 134 de persoane care 
reprezinta  37 % din populația activă. Majoritatea lucrează la negru, fără contract de muncă, având 
munci temporare. Lipsa unui loc de muncă se resimte în special în rândul femeilor rome.. 
 
Majoritatea persoanelor de etnie romă (74%) sunt înscrise la un doctor de familie. În cadrul 
comunității există un mediator sanitar care oferă servicii familiilor rome. Se constată nevoia de 
realizarea unor serii de campanii de informare privind planificarea familială, vaccinarea copiilor, 
prevenirea de boli cronice precum TBC, HIV/SIDA, BTS, renunțatul la fumat, aprovizionarea și 
consumumul de apă și promovare a sănătății si igienei. În acest comunitatea romă a recomndat 
construirea unui centru cu servicii integrate care pe lângă servicii educaționale și ocupaționale să 
ofere și servicii medicale, servicii de igienă precum o baie și spălătorie publică. 
 

 

 

 

 

 

 

B. Introducerea în capitolului 5 Analiza swot  și analiza swot privind comunitatea romă 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 populație tânără 
 interes din partea membrilor comunității pentru 

dezvoltarea comunității 
 calitatea învățământului bună (cadre didactice 

calificate) 
 accesul comuniății la educație (gradiniță, școală 

generală) 
 existența mediatorului sanitar și a unui ONG Rom- 

Asociația Dan Rom Făurei ; 
 în comunitate au fost efectuate campanii de informare 

priving planificarea familială și vaccinarea copiilor; 
 relație foarte bună între mediatorul sanitar si 

comunitate 
 majoritatea membrilor comunității sunt înscriși la 

medic de familie 
 în localitate există puncte sanitare: spital, stație de 

ambulanță, cabinete medicale și stomatologice și 

 număr mare de analfabeți în 
randul populației adulte 

 număr mare de adulți cu studii 
nefinalizate 

 abandon școlar ridicat în rândul  
elevilor de etnie romă   

 inexistența unui mediator scolar și 
a unui expert local rom  

 căsătoriile timpurii care nu le 
permit tinerelor sa se dezvolte din 
punct de vedere sexual  

 existenta unui procent ridicat de 
familii fără locuință decentă  

 lipsa veniturilor (37 % populatie 
este beneficiara de ajutor social) 
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farmacii; 
 deschidere spre dezvoltarea unor afaceri 
 lipsa conflictelor interetnice; 
 forță de muncă mare în rândul comunității rome  
 
Oportunitati  Amenintari  

 
xistența programelor de finanțare europeană pentru 
perioada 2014-2020 care sunt adresate inclusiv incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei în comunitățile de romi; 
 

xistența protocolului de colaborare cu Reteaua de Incluziune 
Socială a Romilor soordonată de către Agenția de 
Dezvoltare Comunitară Împreună și cu Asociația Dan Rom 
Făurei care oferă asistență în redactarea cererolpr de 

finanțare privind comunitatea romă; 
 

usținerea din partea autorităților publice locale orașului 
Făurei; 

 
nființarea unui Grup de Initiațivă Locală a Comunității rome 
pentru mobilizarea și responsabilizarea acesteia; 

 
romovarea parteneriatului între ONG rome/nerome și 
primărie prin protocale de colaborare și acorduri de 
parteneriat;  

 
xistența Programului „ A doua Șansă” cu finanțare de la 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

 
osibilitatea angajării unui mediator scolar; 

 
analize gratuite în cadrul diverselor programe derulate de 

ASP  (ex Programul Național  de Sănătate); 
 

existența programelor de calificare profesională gratuite 
oferite de către AJOFM Brăla; 

 
derularea unor campanii de informare în comunitățile de 

romi cu privire la : sănătate , educație cu părinții romi, 
discriminare și de oportunității pentru romi (bursa locurilor 

de muncă pentru romi, inclusiv pentru femeile rome );  

 

 
asivitatea adultilor în ceea ce privește 
educația 

 
eticența comunității față de serviciile 
oferite de ASP 

 
resterea numărului de boli ca efect al 
igienei precare 

 
ugetul local auster; 

 
ipsa de expertiză a autorităților 
publice în gestionarea fondurilor 

europene; 

 
ata mare de abandon școlar la nivel 
liceal și lipsa studiilor minime pentru 
calificare profesională; 

 
ivelul ridicat de analfabetizare în 

rândul adulților de etnie romă și 
șanse scăzute de calificare 
profesionale și găsirea unui loc de 
muncă; 

 
ipsa locurilor de muncă 

 

 

 

 
 
 

 

C. Completarea planului de acțiune cu următoarele măsuri 
 

 MĂSURI INSTITUȚIA 
RESPONSABI

BENEFI
CIARI 

PERIOA
DA 

INDICATO
RI 

RESURSE 
FINACIARE 
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LĂ 
I. MOBILIZAREA ȘI CAPACITAREA COMUNITĂȚII ROME 

 

1 Înființarea și 
funcționarea unui 
Grup Local de 
Initiativa pentru 
Incluziune Sociala a 
Persoanelor de Etnie 
Romă 

Consiliul local   Dec 2015-
dec 2020 

1 Grup de 
Initiațivă 
Locală 
înființat 

0 

II. ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

 
 Identificarea şi 

rezolvarea 
problemelor cu care se 
confruntă comunitatea 
locală, în conformitate 
cu prevederile 
Strategiei, prin 
organizarea de 
întâlniri trimestriale 
ale mediatorului 
sanitar cu 
reprezentanţi ai 
comunitatii rome 
 

Primăria oraș 
Făurei 

 Lunar  Dec 
2015-dec 
2020 

12 Procese 
verbale  
ale 
întâlnirilor 
 

0 

2 Creşterea capacităţii 
de a 
elabora,implementa, 
monitoriza si evalua 
proiecte de incluziune 
a cetateni 
lor de etnie roma 
pentru  a experților  
din cadrul primăriei 
sau alte instituții din 
cadrul orașului Făurei 
şi ai grupului de 
iniţiativă locală a 
romilor, prin 
organizarea de cursuri 
de formare şi pregătire 
pentru aceştia 
 

Primăria oraș 
Făurei  
ONG-uri 

  
semestrial 

Numărul 
sesiunilor  
de formare; 
Numărul de 
participanţi; 
Rapoartele de 
evaluare 
 

Primăria oraș 
Făurei  
, Fonduri 
europene 

3 Continuarea politicii 
de parteneriat intre 
Primăria orașului 
Făurei, pe de o parte, 
si reprezentanţii 
ONG,GIL, pe de alta 

Primăria oraș 
Făurei  
ONG-uri 

 Decembri
e 2015-
Decembri
e 2016 

Numărul de  
parteneriate 
Num ărul de  
activităţi  
desfăşurate în  
parteneriat 

0 
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parte, în vederea 
elaborării şi 
implementării de  
proiecte de încluziune 
a cetatenilor de etnie 
roma pornind de la 
planul local de actiune 
 

 

4 Angajarea unui expert 
local rom 

Primăria oraș 
Făurei  
 

1 
persoană 

2016 1 expert local 
rom angajat 

Primăria oraș 
Făurei  
 

III. EDUCAȚIE 

 

1 Realizarea de 
programe de A doua 
Șansă  

Primăria oraș 
Făurei  
Liceul teoretic 
“George 
Valsan” 
 
 

250 de 
persoane 
de etnie 
romă 
(50% 
femei) 

Ianuarie 
2016-dec 
2020 

Nr de 
persoane 
absolvente a 
programului  
A doua Șansă 

Ministerul 
Educației si 
Cercetării 
Știintifice 
Programul; 
Operațional de 
Capital Uman 
Axa 4 
Incluziunea 
Socială și 
Combaterea 
Sărăciei,  Axa 
6- Educație și 
competențe 

2 Reducerea 
abandonului școlar și 
creșterea nivelului de 
tranziție la nivelul 
liceal prin programe 
de tip școală după 
școală și preșcolare 

Primăria oraș 
Făurei , Liceul 
teoretic 
“George 
Valsan” 
 
 

100 de 
elevi de 
etnie 
romă 

Ianuarie 
2016-dec 
2020 

Nr de 
persoane 
participante 
la  programe 
de tip școală 
după școală 

Primăria oraș 
Făurei ,  
Programul 
Operațional de 
Capital Uman 
Axa 4 
Incluziunea 
Socială și 
Combaterea 
Sărăciei, Axa 6- 
Educație și 
competențe 

3 Realizarea si 
implementarea unui 
program de burse de 
studiu 

Primăria oraș 
Făurei  , Liceul 
teoretic 
“George 
Valsan” 

 10 burse Annual 
Ianuarie 
2016-dec 
2020 

Nr de 
beneficiari de 
burse 

Primăria oraș 
Făurei  

4 Angajarea unui 
mediator școlar 

Primăria oraș 
Făurei  
 

1 
persoană 

2016 1 mediator 
angajat 

Primăria oraș 
Făurei  

IV. OCUPARE 

 Creșterea șanselor 
persoanelor de etnie 

Primăria oraș 
Făurei , ONG 250 de 

Dec 2015-
dec 2020 

Nr de 
participanți la 

Primăria oraș 
Făurei  
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romă din oraul Făurei 
de intrare pe piața de 
muncă prin realizarea 
de servicii integrate 
de ocupare 
(consiliere, informare, 
calficare/recalificare 
profesională și 
mediere) 

persoane 
de etnie 
romă 
(50% 
femei) 

programe de  
servicii 
integrate de 
ocupare, Nr 
de persoane 
calificate și/ 
angajate 

,  Programul 
Operațional de 
Capital Uman 
Axele 1-5. 

 Dezvoltarea 
oportunităților 
antreprenoriale pentru 
persoanele de etnie 
romă pentru 
infiinșarea de 
întreprinderi 
sociale/mici afaceri 

Primăria oraș 
Făurei , ONG 

80 de 
persoane 
de etnie 
romă 
(50% 
femei) 

Dec 2015-
dec 2020 

Nr de 
participanți la 
programe de 
dezvoltare de 
mici afaceri, 
nr de mici 
faceri 
deschise și 
funcționale 
de persoanele 
de etnie romă 

Primăria oraș 
Făurei ,  
Programul 
Operațional de 
Capital Uman 
Axele 1-
5.Programul 
Operațional 
Regional  Axa 
Prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

 Organizarea a cel 
putin 10 actiuni 
“Bursa locurilor de 
munca” (câte 1/an) 
 

Primăria oraș 
Făurei , 
AJOFM  

200 de 
persoane 

Dec 2015-
dec 2020 

Nr de 
participant la 
Bursa 
locurilor de 
munca 

Primăria oraș 
Făurei  AJOFM  

V. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ 

 Construirea unui 
centru cu servicii 
integrate (servicii 
educaționale, de 
informare, consigliere 
ocupațională, mediere 
în agajare, servicii 
medicale, spălătorie și 
baie publică gratuită, 
acțiuni multiculturale 
etc) 

Primăria oraș 
Făurei , ONG-
uri 

500 de 
persoane 
de etnie 
romă 

Semestrial 
Decembrie 
2015-
Decembrie 
2020 

Nr de centre 
construite 

Programul 
Operațional de 
Capital Uman 
Axa 4-
Incluziunea 
Socială și 
Combaterea 
Sărăciei, 
Fonduri 
norvegiene 
Fonduri 
suedeze, 
Programul 
Oprațional 
regional  Axa 
Prioritară 8 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi 
sociale 
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CAP. IV 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL ORAȘULUI FĂUREI 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de 

interventie 

Obiectiv strategic Obiective specifice / operationale Proiecte propuse Sursa de finantare potentiala Termen 
estimat 

1. Educație Pregătirea 
profesională 
adecvată pentru 
nevoile 
angajatorilor. 

Orientarea si sprijinirea persoanelor 
tinere in domeniul formarii 
profesionale 

Cursuri de pregatire profesionla 
corelate cu piata muncii 

 

Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020 

2015-
2020 

Infrastructura 
adaptata 
cerintelor UE Asigurarea conditiilor necesare 

pentru invatamant de calitate 

-Reabilitare si modernizare acoperis 
cladire scoala, clasele 5-8 
-Reabilitare si modernizare cantina 
scoala 
-Reabilitare bază sportivă – stadion 
-Reabilitare teren sport multifuncțional 
-Teren de sport multifunctional 

Programul Operational 
Regional/ Programul 
National Dezvoltare 
Nationala/ Buget local 

2015-
2020 

2. Social Asigurarea de 
condiţii de viaţă 
la standarde de 
calitate 
europeană 
pentru locuitorii 
orasului 

Modernizarea sistemului de iluminat 
public în vederea 
cresterii sigurantei cetătenilor si 
eficientizării consumului de energie 
electrica precum si implementarea 
unui sistem de monitorizare video 

-Reabilitarea sistemului de iluminat 
public pentru eficientizare energetica 
-Extindere rețea iluminat public 
-Instalarea camerelor de supraveghere 
video 
-Activitati sociale integrate 

Programul Operational 
Regional/ Programul 
National Dezvoltare 
Nationala/ Buget local 

2015-
2020 

3. Economie Creşterea 
durabilă a 
activităţii 
economice 

Dezvoltarea de structuri de economie 
socială 
și 
Dezvoltarea de afaceri noi 

-Infiintarea structurilor de economie 
sociala  

 

Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020 

2015-
2020 
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4. Economie Reducerea 
dezechilibrelor 
de dezvoltare 
economică şi 
socială în raport 
cu alte orase 

Crearea unui mediu economic 
competitiv si atractiv 
investitiilor autohtone si străine 
 

-Centru multifunctional de afaceri  

 

Programul Operational 
Regional/ Buget national / 
Programe Cooperare 

2015-
2020 

5. Sănătate Optimizarea 
sistemului de 
sănătate local 

Imbunatatirea accesului populatiei 
din orasul Faurei si localitatile 
limitrofe la serviciile medicale de 
specialitate prin cresterea capacitatii 
de preluare a cazurilor si de acordare 
a asistentei medicale in cadrul 
ambulatoriului 
Si 
Asigurarea continuitatii actului 
medical prin creşterea ponderii 
serviciilor de specialitate acordate în 
ambulatoriu 

-Construcția unei unități sanitare noi 
(p+2) plus dotari (extindere unitate 
existentă). 

-Compartiment primiri urgente 

-Punct SMURD 

-Extindere retea ambulatoriu spital 

Programul Operational 
Regional/ Buget national / 
Buget Local 

2015-
2020 

6 Mediu Dezvoltarea 
durabila a 
orasului 

Asigurarea unui mediu sanatos 
pentru generatiile viitoare 

-Programe de constientizare si 
infrastructura de protectie a mediului 

Buget national (fonduri 
Administrarea Fondului de 
Mediu) 

2015-
2020 

7 Cultura si 
culte 

Cultura 
europeana si 
libertate de 
exprimare 
pentru culte 

Infrastructura cultura si culte -Constructie monument centenar 

- Modernizare infrastructura cimitir 

Buget national / Buget 
local 

2015-
2020 

8 Infrastruc
tura 

Oras european, 
infrastructura 
europeana 

Asigurarea unei infrastructuri 
moderne si eficiente 

-Reabilitare si modernizare retea 
alimentare cu apa si canalizare 

-Reabilitare si modernizare retea 

Programul Operational 
Regional/ Programul 
National Dezvoltare 
Nationala/ Buget local 

2015-
2020 
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stradală 

-Extindere rețea stradală 

-Reabilitare si modernizare retea 
pietonala 

-Extindere rețea pietonală 

-Amenajare parcări 
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