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CUVÎNT ÎNAINTE 

Anul 2021 a impus elaborarea noii Strategii de Dezvoltare a Comunei Ulmu pentru o perioadă de 7 ani, o 

perioadă dificila în care Strategia de Dezvoltare locala trebuie sa faca posibila coordonarea activă a 

proceselor de dezvoltare care au avut loc, cu luarea în considerare a caracteristicilor locale de dezvoltare. 

Programarea dezvoltării locale este o activitate deosebit de complexa si a presupus consultari cu toti actorii 

din unitatea teritorial- administrativa a comunei. 

Fiind un proces deosebit de complex si inovativ, planificarea strategica a fost un proces realizat în mai 

multe etape, care au creat imaginea viitorului, prin care Comuna Ulmu să treaca la procesul de valorificare 

a resurselor și oportunitatilor prezente, trasînd cai de realizare a acelui viitor. 

Politica actuala a Uniunii Europene este concentrata pe dezvoltarea durabila a societatii din toate punctele 

de vedere asigurînd statelor membre diverse instrumente financiare pentru rezolvarea problemelor 

economice și sociale din care mediul rural trebuie sa fie motorul spre o economie verde si durabila a intregii 

europe. 

Pentru atragerea acestor fonduri, în vederea finantarii proiectelor de dezvoltare locală, este necesară 

elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecarei comunitati, analiza continua, actualizarea permanentă a 

acesteia, privită ca un proces dinamic si perpetuu. 

Identificarea problemelor si a nevoilor la nivelul comunitatii, stabilirea planului de actiune locala pentru 

dezvoltarea durabila, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finantare și pregatirea portofoliului 

local de proiecte au în vedere directiile perioadei 2021-2027 de programare financiară a fondurilor Uniunii 

Europene. 

Cred că fiecare generatie îsi are propriile provocari, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu 

responsabilitati diferite. Responsabilitatea generației actuale este aceea de a crea o societate durabila si 

verde. Trebuie sa asiguram generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de 

conditii pentru o viata sanatoasa. 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Ulmu 2021-2027 are la baza analiza realizarii obiectivelor stabilite în 

Strategia de Dezvoltare a comunitatii 2014-2020, oferind o imagine cît mai clara a obiectivelor pe care 

administrația locala si le-a fixat in urmatorii 7 ani. Acest document reprezinta rezumatul muncii depuse de 

echipa  constituit din cadrul primariei concretizat cu sprijinul unui ochi obiectiv al specialistilor în vederea 

elaborarii strategiei. 

Preluînd din experienta Strategiei de Dezvoltare anterioare, implementam Strategia de Dezvoltare a 

comunei Ulmu 2021-2027 si vom oferi cetatenilor posibilitatea de a-si aduce contributia la cresterea 

gradului de bunastare, de a lua atitudine și de a avea un cuvînt de spus, actionînd împreuna cu toate 

sectoarele comunitatii pentru a se crea un viitor cît mai durabil. Vom reveni asupra acestei strategii în mod 

regulat pentru a-i aduce îmbunatatiri astfel încît ajustarea sa corespunda schimbarii continue. 

Aceasta viziune programatica este o reactie fireasca a locuitorilor, un raspuns al comunitatii la aspiratiile 

sale si ofera oportunitatea reala de a identifica si de a adopta solutii reale pentru o dezvoltare durabila a 

comunitatii. 

Aduc pe acestă cale multumiri întregii comunitati, cetăteni,institutii, mediului de afaceri,pentru 

solidaritatea, forsa si energia cu care vor parcurge alaturi de noi lunga si dificila cale a implementarii 

proiectelor necesare pentru a construi un mediu sanatos si atractiv in Comuna Ulmu, judet Braila.  

 

 

Primarul Comunei Ulmu 



 BANICA VASILE  



 

Context 

 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi creeze imaginea 

viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi să îşi traseze căi de realizare a acelui 

viitor. Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a sintetizat obiectivele 

strategiei de dezvoltare a Comunei Ulmu şi a identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune 

pentru următorii 7 ani. Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Creşterea bunăstării comunităţii locale în 

ansamblul ei,,. 

Pentru aceasta este nevoie de:  

- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă; 

- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă; 

- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale, cu deviza 

 „Schimbam sensul: Autoritatea locala este in slujba ta si nu tu in slujba Autoritatii locale” 

- încurajarea iniţiativei şi creşterea libertăţii de opţiune în toate domeniile; 

- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă socială şi medicală, 

climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale, culturale, sportive, recreative, religioase 

şi o calitate bună a mediului înconjurător. 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi regional de dezvoltare, 

Primăria comunei Ulmu îşi va desfăşura activitatea în următoarele direcţii: 

1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de proiecte în vederea atragerii 

de resurse financiare în zonă. 

2. Înfiinţarea unor zone economice pentru crearea unor întreprinderi care să absoarbă forţa de muncă 

existentă pe piaţă, crescand nivelul de incluziune in mediul salarial in detrimentul asistentei sociale” 

3. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru toţi partenerii implicaţi. 

4. Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei. 

5. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului agricol, cultural-istoric şi utilizarea forţei de muncă 

disponibile. 

Condiţii de implementare a strategiei: 

- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Ulmu, inclusiv identificarea problemelor 

cu care se confruntă comunitatea; 

- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare; 

- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor; 

- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni; 

- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei; 

- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei; 

- implicarea mass-media şi a O.N.G. - urilor în diseminarea informaţiilor şi monitorizarea Strategiei. 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă viziunea de dezvoltare a unei comunităţi pe termen scurt, mediu 

şi lung, pornind de la conştientizarea situaţiei actuale și trecând prin analiza punctelor tari, a punctelor 

slabe, a oportunităţilor, a ameninţărilor şi a riscurilor care vizează comunitatea respectivă. Practic Strategia 

prezintă direcţiile spre care se va dezvolta comunitatea, fiind un instrument modern aflat la dispoziţia 



autorităţilor administraţiei publice locale, fără de care conceptul de „dezvoltare” nu are sens, fie că vorbim 

despre accesarea de fonduri europene sau guvernamentale, sau pur și simplu de activitatea pe care trebuie 

să o desfăşoare conform prevederilor legale. Pentru a fi eficientă și a putea fi implementată în mod real, 

Strategia de Dezvoltare Locală trebuie să ţină cont în primul rând de liniile de dezvoltare ale judeţului, 

integrându-se totodată în Planul de Dezvoltare Regională a regiunii 7- Centru, care a fost conceput ţinând 

seama de prevederile Planului Naţional de Dezvoltare aferent perioadei 2014-2020 și în perspectivă anul 

2030. 

Trebuie menţionat că Strategia de dezvoltare locală a comunei Ulmu este rodul unui larg parteneriat, 

contribuind la realizarea ei reprezentanţi din toate mediile prezente în comună: public, privat, învăţământ, 

culte ,etc. 

Toate informaţiile și datele prezentate în acest document sunt reale, fiind cuprinse în situaţiile existente la 

nivelul Primăriei comunei Ulmu precum si in baza datelor regasite pe situl oficial Institutului National de 

Statistica, serii multianuale. 

Dezvoltarea locală este un proces economic aplicat unui teritoriu şi care priveşte comunitatea locală ce are 

ca obiectiv utilizarea şi dezvoltarea resurselor locale, crearea și menţinerea unui climat de afaceri stabil şi 

profitabil. 

 

 
 
Europa 2020 este strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, strategie care a lansat noua viziune pentru 
economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare.  
Principalul scop: crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii. Pentru îndeplinirea scopului Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective 67 esenţiale pentru 
atingere până în 2020; acestea acoperă următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia, 
cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice. 
definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020 din punctul de vedere al unor parametri majori. 
 

5  OBIECTIVE MAJORE pentru UNIUNEA EUROPEANĂ 

• sunt transpuse în obiective naţionale, fiecare stat asumându-şi obiectivele şi stabilindu-şi ţinte proprii, 
astfel încât fiecare stat membru poate să-şi poată urmări evoluţia în perioada 2014 – 2020; 
• sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel naţional şi 
european 
• sunt interdependente şi se susţin reciproc: 
▪ progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea 
sărăciei 
▪ mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai competitivi 
şi oferă condiţii favorabile creării de noi locuri de muncă 
▪ investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi 
oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă. 
 
 
 
 



 

 
Strategia cuprinde (programe pilot), care asigură cadrul prin care UE şi 

autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020:  
-inovarea 
- economia digitală 
- ocuparea forţei de muncă 
 -Tineretul 
 -politica industrială 
- combaterea sărăciei 
- eficienţa energetică. 
 
UE a identificat noi domenii care ar putea impulsiona creşterea economică şi crearea de noi locuri de 
muncă. Ele se află în centrul a 7 iniţiative majore. 
În cadrul fiecărei iniţiative, autorităţile europene şi cele naţionale trebuie să-şi coordoneze eforturile pentru 
a se sprijini reciproc. Majoritatea iniţiativelor au fost prezentate de către Comisia Europeană în anul 2010. 
 

 

Cu trei iniţiative: 
Creşterea inteligentă presupune îmbunătăţirea prestaţiei UE în următoarele domenii: 
• educaţie (încurajarea procesului de învăţare şi de îmbunătăţire a competenţelor) 
• cercetare şi inovare (crearea de noi produse şi servicii care să genereze creştere economică şi noi locuri 
de muncă şi să ne ajute să facem faţă provocărilor de ordin social) 



• societatea digitală (utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor). 
Asa cum se observa, exista intarzieri majore in implementarea proiectelor investitionale care privesc 
Digitalizarea Romaniei, mai ales in zonele rurale.  
 

 

 

Creşterea economică mai moderată a Europei în raport cu principalii săi concurenţi se explică în mare parte 
prin existenţa unor diferenţe în materie de productivitate cauzate parţial de:  
 
• • nivelul mai redus al investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare  

• • utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor  

• • accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii.  
 
De exemplu:  
• • Întreprinderile europene reprezintă în prezent numai un sfert din piaţa mondială a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor, în valoare de circa 2 000 de miliarde de euro.  

• • Întârzierea cu care se introduce internetul de mare viteză influenţează negativ capacitatea Europei 
de a inova, de a difuza cunoştinţe şi de a comercializa bunuri şi servicii şi, de asemenea, duce la izolarea 
zonelor rurale.  
 
Educaţie şi formare  
• • Circa 25% dintre elevii europeni au dificultăţi la citire.  

• • Prea mulţi tineri părăsesc sistemele de educaţie/ formare fără să obţină o calificare.  

• • Numărul persoanelor cu studii medii a crescut, însă calificările acestora deseori nu corespund 
cerinţelor de pe piaţa muncii.  

• • Mai puţin de o treime dintre europenii cu vârste între 25 şi 34 de ani au absolvit o facultate, faţă 
de 40% în SUA şi peste 50% în Japonia.  

• • În clasamentele internaţionale, universităţile europene nu ocupă poziţii de frunte – doar 2 dintre 
ele se numără printre primele 20 din lume (a se vedea indicele Shanghai - ARWU).  
 



Îmbătrânirea populaţiei  
• • Pe măsură ce speranţa de viaţă creşte şi natalitatea scade, un număr din ce în ce mai mic de 
europeni aflaţi în câmpul muncii trebuie să susţină un număr din ce în ce mai mare de pensionari şi să 
finanţeze restul sistemului de protecţie socială.  
 

• Pentru o economie mai competitivă, mai ecologică şi mai eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor şi pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie: 
• a)să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de CO2, care să utilizeze resursele 
în mod eficient şi durabil 
• b)să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră şi să stopăm pierderea 
biodiversităţii 
• c)să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii şi metode de producţie 
ecologice 
• d)să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente 
• e)să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special micilor producători) 
un avantaj competitiv suplimentar 
• f)să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri 
• g)să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cunoştinţă de cauză. 

 

Dependenţa excesivă de combustibilii fosili 
Faptul că depindem atât de mult de petrol, gaz şi cărbune: 
• expune consumatorii şi întreprinderile la fluctuaţiile de preţ 
• ne ameninţă securitatea economică 
• contribuie la schimbările climatice. 
 
Disponibiltatea resurselor naturale  
Concurenţa pentru resursele naturale se va intensifica la nivel global şi va exercita presiuni asupra mediului. 
Politica de dezvoltare durabilă a UE poate contribui la diminuarea acestor presiuni.  
Schimbările climatice  
• • Pentru a atinge obiectivele de combatere a schimbărilor climatice, trebuie să accelerăm ritmul de 
reducere a emisiilor şi să exploatăm noile tehnologii (instalaţii eoliene şi solare, captarea şi stocarea 
carbonului etc.).  



• • De asemenea, trebuie să consolidăm capacitatea de rezistenţă a economiilor în faţa riscurilor 
climatice, precum şi capacitatea de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea.  
 
Competitivitatea  
• • UE trebuie să-şi amelioreze productivitatea şi competitivitatea şi să-şi menţină poziţia de vârf în 
domeniul tehnologiilor ecologice, mai ales în raport cu concurenţa sporită din China şi America de Nord.  

• • Atingerea obiectivelor europene în domeniul energiei ne-ar permite economisirea, până în 2020, 
a 60 de miliarde de euro la importurile de petrol şi gaz. Pe lângă avantajul economic, acest fapt ne-ar 
permite să îmbunătăţim securitatea energetică.  

• • Un nivel sporit de integrare a pieţei europene a energiei ar putea contribui la o creştere a PIB-
ului UE cu 0,6% până la 0,8%.  

• • Dacă UE şi-ar mări ponderea surselor regenerabile la 20%, ar putea fi create 600 000 de noi locuri 
de muncă - şi alte 400 000 dacă este atins obiectivul de 20% privind eficienţa energetică.  

• • Este necesar să ne asigurăm că măsurile care vizează reducerea emisiilor ţin cont de maximizarea 
beneficiilor şi de minimizarea costurilor, inclusiv prin utilizarea de soluţii tehnice inovatoare.  
 

Creştere favorabilă incluziunii – O economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, asigurând 

coeziunea economică, socială şi teritorială 

Creşterea favorabilă incluziunii presupune: 

• o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă - locuri de muncă mai bune şi mai numeroase, în special 

pentru femei, tineri şi lucrători de peste 55 de ani 

• creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin investiţii în formare profesională şi 

îmbunătăţirea competenţelor 

• modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială 

• garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economice. 

Ocuparea forţei de muncă: 

• Populaţia activă a Europei este în scădere datorită schimbărilor demografice. Cei aflaţi în câmpul muncii 

trebuie să susţină un număr din ce în ce mai mare de persoane inactive. 

• UE trebuie să-şi mărească rata de ocupare a forţei de muncă. Aceasta este deosebit de scăzută în rândul 

femeilor (63%, faţă de 76% în rândul bărbaţilor, în intervalul de vârstă 20-64 de ani) şi al lucrătorilor cu 

vârsta între 55 şi 64 de ani (46%, faţă de 62% în SUA şi Japonia). 

• Programul de lucru al europenilor este cu 10% mai scurt decât cel al americanilor sau al japonezilor. 

• Din cauza crizei economice, tinerii şi persoanele disponibilizate îşi găsesc mai greu un loc de muncă. Rata 

şomajului în rândul tinerilor a ajuns la 21%. 

Competenţe: 

În UE, aproximativ 80 de milioane de persoane au doar competenţe de bază şi nu beneficiază de programe 

de învăţare de-a lungul vieţii în aceeaşi măsură ca şi persoanele cu un nivel ridicat de educaţie. 

• Până în 2020, circa 16 milioane de noi locuri de muncă vor necesita calificări superioare, în timp ce 

cererea de personal necalificat va scădea cu aproximativ 12 milioane. 

• Este din ce în ce mai important să dobândim şi să ne dezvoltăm noi competenţe. 

Combaterea sărăciei: 



• Chiar şi înainte de criză, 80 de milioane de persoane (din care 19 milioane copii) erau expuse riscului 

sărăciei. 

• Pentru 8% din populaţia activă, veniturile nu asigură depăşirea pragului sărăciei. 

• În prezent, în Europa sunt 23 de milioane de şomeri – 10% din populaţia activă. 

• Pentru ca economia noastră să se dezvolte şi să se menţină competitivă, avem nevoie de mai multe locuri 

de muncă. 

• Începând cu 2012, populaţia de vârstă activă va începe să scadă. 

• Pentru a asigura durabilitatea sistemelor noastre de protecţie socială, numărul lucrătorilor trebuie să 

crească. 

De asemenea, UE sprijină creşterea favorabilă incluziunii prin proiectele şi investiţiile în domeniul dezvoltării 

regionale, prin care reduce discrepanţele dintre regiuni şi asigură accesul tuturor europenilor la beneficiile 

creşterii economice. 

 

 

 

 

 

 

 



• elaborarea de măsuri care să acopere tot spectrul politicilor: piaţa muncii, venitul minim garantat, 

îngrijirile de sănătate, educaţia, locuinţele şi accesul la un cont bancar de bază 

• o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru a sprijini incluziunea socială. Comisia a propus alocarea a 

20% din Fondul social european combaterii sărăciei şi excluziunii sociale. 

• promovarea de date fiabile care să demonstreze eficienţa sau lipsa de eficienţă a inovaţiilor în materie 

de politică socială înainte ca acestea să fie implementate pe scară largă 

• derularea de parteneriate cu societatea civilă pentru a susţine mai eficient punerea în aplicare a 

reformelor politicilor sociale. Participarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia s-a dovedit a fi un 

catalizator pentru strategiile privind incluziunea. 

• coordonarea consolidată a politicilor statelor membre a fost stabilită prin utilizarea metodei deschise de 

coordonare în materie de protecţie şi incluziune socială (MDC în domeniul social) şi, în special, prin 

intermediul Comitetului pentru protecţie socială. 

Obiectivul Stategiei Europa 2020 în materie de reducere a sărăciei incită Comisia Europeană să pună un 

accent mai mare pe aspectele sociale în Analiza anuală a creşterii. 

Răspunsurile politice sunt conforme cu abordarea în materie de investiţii sociale. 

Monitorizarea reformelor economice şi structurale ale statelor membre prin intermediul semestrului 

european 

Toate statele membre ale UE au transpus obiectivele Strategiei Europa 2020 în obiective naţionale şi politici 

de consolidare a creşterii. Aceste eforturi individuale trebuie să fie coordonate pentru a facilita obţinerea 

impactului dorit asupra creşterii şi coeziunii. 

Comisia a identificat o serie de acţiuni care ar putea fi implementate la nivel european pentru a garanta 

atingerea obiectivelor în materie de combatere a sărăciei. Acestea sunt prezentate în documentul de lucru 

al serviciilor Comisiei care însoţeşte Comunicarea privind Platforma europeană de combatere a sărăciei şi 

excluziunii sociale. 

Comisia va publica periodic tablouri de bord referitoare la progresele înregistrate. 

Acţiunile platformei – finalizate 

Acţiunile platformei – în curs 

Convenţia anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale 

Convenţia anuală le oferă factorilor de decizie, principalelor părţi interesate şi persoanelor care s-au 

confruntat cu sărăcia posibilitatea de a face schimb de idei. 

Convenţia din 2013, Bruxelles (Belgia) 

Convenţia din 2012, Bruxelles (Belgia) 

Convenţia din 2011, Cracovia (Polonia) 

Informaţii detaliate privind punerea în aplicare a strategiei la nivel european şi translatarea acesteia la nivel 

naţional sunt cuprinse în secţiunea Dosare de actualitate – Strategia Europa 2020. 



Protecţie socială şi incluziune socială 

Comisia Europeană sprijină şi completează politicile statelor membre în domeniile protecţiei sociale şi 

incluziunii sociale. 

Iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Platforma europeană de combatere a sărăciei 

şi excluziunii sociale şi Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă, sprijină eforturile îndreptate către 

realizarea acestor obiective. 

Prin intermediul Pachetului privind investiţiile sociale, Comisia furnizează orientări statelor membre, pentru 

a le ajuta să-şi modernizeze sistemele de protecţie socială, cu obiectivul investiţiei sociale de-a lungul vieţii. 

Pachetul de măsuri vine în completarea următoarelor iniţiative: 

• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă, prin care se stabileşte calea de urmat către o redresare 

generatoare de locuri de muncă 

• Cartea albă privind pensiile, care prezintă o strategie pentru garantarea unor pensii adecvate, sustenabile 

şi sigure 

• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care abordează în mod special situaţia 

tinerilor. 

Cadrul politic 

Semestrul european stabileşte cadrul de care este nevoie pentru a orienta şi monitoriza reformele 

economice şi sociale pe care trebuie să le implementeze ţările UE în vederea atingerii obiectivelor Strategiei 

Europa 2020. Problemele şi soluţiile propuse sunt menţionate în recomandările adresate f Întrucât politicile 

sociale sunt parte integrantă a Strategiei Europa 2020, Comisia sprijină şi eforturile statelor membre menite 

să abordeze problemele sociale prin acţiunile prevăzute de Platforma europeană de combatere a sărăciei 

şi excluziunii sociale şi de Pachetul de măsuri privind investiţiile sociale, ca şi prin fondurile UE, în special 

Fondul social european. 

Cooperare politică 

Comisia cooperează cu statele membre prin intermediul Comitetului pentru protecţie socială, folosind 

metoda deschisă de coordonare (MDC), în domenii precum incluziunea socială, sănătatea, îngrijirile pe 

termen lung şi pensiile (MDC în domeniul social). 

Metoda deschisă de coordonare în domeniul social este un proces voluntar pentru cooperarea politică, 

bazat pe stabilirea unor obiective comune şi evaluarea progreselor înregistrate prin utilizarea unor indicatori 

comuni. Acest proces implică şi colaborarea strânsă cu părţile interesate, inclusiv cu partenerii sociali şi 

societatea civilă. 

Strategia europeană 

privind 

ocuparea forţei de muncă 

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă îşi propune să creeze locuri de muncă mai multe şi 

mai bune pe tot teritoriul Uniunii Europene. Ea se inspiră din Strategia Europa 2020. 

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă le oferă statelor membre un cadru („metoda 

deschisă de coordonare”) pentru a face schimb de informaţii, pentru a discuta şi pentru a-şi coordona 

politicile în domeniul ocupării forţei de muncă. 



Se bazează pe Analiza anuală a creşterii, care stabileşte priorităţile UE pentru anul următor în materie de 

creştere economică şi creare de locuri de muncă şi deschide Semestrul european, care promovează o mai 

strânsă coordonare a politicilor economice şi bugetare ale guvernelor naţionale. 

În fiecare an, acest proces (care este sprijinit de activitatea Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă) 

implică următoarele etape: 

• orientările privind ocuparea forţei de muncă – priorităţi şi obiective comune pentru politicile în domeniu. 

Sunt propuse de Comisie, aprobate de guvernele naţionale şi adoptate de Consiliul UE. 

• raportul comun privind ocuparea forţei de muncă – se bazează pe (a) evaluarea situaţiei de pe piaţa 

europeană a muncii, (b) punerea în aplicare a orientărilor în materie de ocupare a forţei de muncă, (c) 

examinarea proiectelor de programe naţionale de reformă de către comitetul pentru ocuparea forţei de 

muncă. Face parte din Analiza anuală a creşterii, este publicat de Comisie şi adoptat de Consiliul UE. 

• programele naţionale de reformă – transmise de guvernele naţionale, analizate de către Comisie pentru 

a garanta că sunt compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 (bază de date – programele naţionale 

de reformă înainte de 2011). 

• recomandări specifice fiecărei ţări – publicate de către Comisie, bazate pe analiza programelor naţionale 

de reformă. 
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Pentru a reacţiona faţă de nivelul ridicat al şomajului în Europa, Comisia a lansat în aprilie 2012 un set de 

măsuri, care formează aşa-numitul „pachet privind ocuparea forţei de muncă”. 

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă se bazează pe Agenda pentru noi competenţe şi 

locuri de muncă şi este sprijinită de Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă şi Programul 

de învăţare reciprocă. 

Măsuri concrete 

• Previziuni realizate de Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (Cedefop); 

• Analiza tendinţelor la nivel sectorial şi crearea unor consilii sectoriale privind competenţele; 

• Cadrul european privind competenţele cheie în procesul de învăţare de-a lungul vieţii – defineşte cele opt 

competenţe esenţiale de care avem nevoie într-o societate a cunoaşterii; 

• Activităţi permanente de cercetare împreună cu OIM şi OCDE; 

• Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (European 

Skills/Competences, qualifications and Occupations – ESCO) – în curs de elaborare – va descrie cele mai 

importante aptitudini, competenţe şi calificări pentru diferite profesii 

• Cadrul european al calificărilor – defineşte calificările pe baza rezultatelor procesului de învăţare, astfel 

încât oricine să poată înţelege ce înseamnă acestea concret; 

• Finanţare europeană – prin Fondul social european şi Programul de învăţare de-a lungul vieţii; 

• Forumul pentru dialogul universităţi-întreprinderi – încurajează dialogul dintre întreprinderi şi furnizorii 

de servicii educaţionale şi de formare profesională. 

„EUROPA SE ÎNDREAPTĂ CĂTRE UN VIITOR DURABIL” – 

Contribuția Platformei multipartite privind ODD la documentul de reflecție „Către o Europă durabilă până 

în 2030”, octombrie 2018 



Platforma multipartită privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în Uniunea 

Europeană – „Platforma multipartită a UE privind ODD” – a fost instituită în mai 2017 pentru a sprijini și a 

consilia Comisia Europeană și toate părțile interesate implicate în punerea în aplicare a ODD la nivelul UE. 

Prin valori comune puternice, noi, ca reprezentanți ai sectorului public, ai societății civile și ai sectorului 

privat, am muncit cu seriozitate pentru a formula recomandări bine gândite privind modul în care putem 

transforma obiectivele de dezvoltare durabilă în soluții practice pentru bunăstarea generațiilor prezente și 

viitoare, în interiorul UE și în afara acesteia. Recomandările noastre au scopul de a inspira și a orienta 

Documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă până în 2030”. 

Având în vedere agenda ambițioasă și caracterul universal și indivizibil al obiectivelor de dezvoltare durabilă, 

nu există o rețetă unică pe care să o susținem. Realizarea ODD necesită o analiză cuprinzătoare, 

identificarea domeniilor în care sunt necesare modificări, precum și dezvoltarea de politici coerente care 

produc beneficii conexe durabile de ordin social, economic și în materie de guvernanță și de mediu; sunt 

necesare, de asemenea, identificarea interconexiunilor dintre toate obiectivele și țintele și luarea de măsuri 

în funcție de acestea. Recomandările noastre aduc o contribuție ambițioasă și consensuală la acest obiectiv. 

Printre acțiunile prioritare, recomandăm ca UE să elaboreze și să pună în aplicare o strategie globală 

vizionară și transformatoare pentru o Europă durabilă până în 2030, care să orienteze toate politicile și 

programele UE. Pentru a fi eficace, o astfel de strategie ar trebui să includă atât obiective intermediare, 

cât și obiective pe termen lung și să elaboreze viziunea Europei pentru o Europă durabilă dincolo de Agenda 

2030. 

Atunci când pun în aplicare Agenda 2030, Comisia Europeană și toate celelalte părți interesate trebuie să 

respecte principiile-cheie, să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul acordurilor internaționale, 

să se angajeze la o transformare a modelului nostru economic și social, să acorde prioritate acțiunilor care 

vizează persoanele cele mai sărace și mai marginalizate din societate („să nu lase pe nimeni în urmă”) și 

să accelereze aceste acțiuni, să recunoască limitele planetare, să respecte drepturile omului și statul de 

drept și să asigure coerența politicilor pentru dezvoltarea durabilă. 

Formulăm, de asemenea, unele recomandări transversale. Recomandăm ca UE să își reinventeze sistemul 

de guvernanță pentru a asigura o abordare coerentă a dezvoltării durabile. Președintele Comisiei, asistat 

de o echipă consacrată acestui proiect, ar trebui să fie responsabil de Agenda 2030, să asigure coordonarea 

eficace și să raporteze privind punerea în aplicare a acesteia în discursul anual privind starea Uniunii 

Europene. De asemenea, pentru a pune în aplicare ODD și Acordul de la Paris, va fi nevoie de acțiuni ale 

regiunilor, orașelor, cetățenilor, comunităților, întreprinderilor, precum și ale diverșilor membri ai societății 

civile. UE ar trebui să promoveze o abordare teritorială pentru atingerea ODD și să permită un dialog 

bilateral în care strategiile europene și naționale reunesc autoritățile regionale și locale, precum și 

societatea civilă și organizațiile profesionale, într-o abordare de guvernanță pe mai multe niveluri și cu mai 

multe părți interesate. În plus, vă propunem să evaluăm performanța acestei platforme – atât structura, 

cât și misiunea sa – și să analizăm în ce mod aceasta va putea contribui cât mai bine la propunerea noastră 

privind o strategie incluzivă, participativă și transparentă pentru o Europă durabilă până în 2030. În fine, 

ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru a asigura coerența politicilor pentru dezvoltarea durabilă, 

adică toate politicile UE ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă în interiorul sau în exteriorul Europei. 

Avem, de asemenea, unele recomandări specifice cu privire la modalitățile de consolidare a instrumentelor 

existente ale UE. Agenda pentru o mai bună reglementare ar putea deveni mai puternică prin integrarea 

deplină a obiectivelor și principiilor dezvoltării durabile în procesul de elaborare a politicilor. Factorii de 

decizie de la nivelul UE ar trebui să exploateze mai bine și să îmbunătățească în continuare Orientările 

privind evaluarea impactului pentru a integra dezvoltarea durabilă. Ar trebui instituit un ciclu de coordonare 

pentru o Europă durabilă, cu planuri de acțiune ale UE și cu rapoarte și recomandări ale statelor membre 

și ale Comisiei Europene în materie de dezvoltare durabilă. Procesul semestrului european ar trebui să se 

bazeze pe Strategia privind o Europă durabilă până în 2030 și săincludă o analiză a durabilității. Finanțele 



publice ale UE, inclusiv cadrul financiar multianual, ar trebui să respecte pe deplin criteriile de durabilitate, 

iar definiția riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță ar trebui să fie integrate în regulamentele 

financiare. Ar trebui efectuate reforme fiscale durabile la nivel de state membre, ar trebui abordată 

problema evitării obligațiilor fiscale de către întreprinderi și a dumpingul fiscal, iar Agenda de acțiune de la 

Addis Abeba ar trebui pusă integral în aplicare. Pentru informarea viitorilor factori de decizie, UE ar trebui 

să dezvolte în continuare un cadru integrat și participativ de monitorizare, asigurare a răspunderii și 

revizuire, inclusiv un set cuprinzător de indicatori privind ODD la nivelul UE și analizele calitative aferente. 

Formulăm, de asemenea, recomandări specifice la nivel de sector. Durabilitatea ar trebui să se reflecte în 

mod coerent în toate politicile și inițiativele UE. Cu toate acestea, pentru prezentul document, am identificat 

cinci domenii de politică ale UE care au un rol esențial în îndeplinirea ODD: 

(1) Modelele durabile de consum și producție ar trebui promovate, stimulate și reglementate într-o mai 

mare măsură, acordând o atenție deosebită lanțurilor de aprovizionare mondiale. Avem nevoie, de 

asemenea, de măsuri juridice, de politică și de finanțare care să asigure această tranziție. Trebuie redusă 

amprenta UE, trebuie introdusă o convenție privind gestionarea resurselor și trebuie elaborați indicatori 

bazați pe consum. Chestiunea durabilității ar trebui să facă parte din strategia privind industria europeană 

pentru 2030. 

(2) UE ar trebui să investească în cercetare și inovare, în oameni și în talente umane, în capacitatea de 

inserție profesională și în incluziunea socială. Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să fie pus 

integral în aplicare. Economia socială și solidară ar trebui promovată; investițiile în domeniul sănătății și al 

bunăstării ar trebui extinse, iar durabilitatea ar trebui să devină o știință interdisciplinară. Calitatea educației 

ar trebui să fie garantată, sprijinul pentru copii și tineri ar trebui să devină o prioritate și ar trebui introdus 

un cadru de reglementare care să garanteze căi sigure pentru solicitanții de azil și pentru migranți, în 

paralel cu consolidarea politicii de integrare și de incluziune. 

(3) Politica în materie de climă și energie. UE ar trebui să își alinieze obiectivele privind clima și energia cu 

obiectivul convenit – de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius față de nivelurile 

preindustriale – și să sporească în același timp reziliența. Combustibilii fosili ar trebui eliminați treptat; 

investițiile în eficiența energetică și în energia curată ar trebui sporite; utilizarea de soluții bazate pe natură 

ar trebui promovată. Congestionarea traficului ar trebui să scadă și ar trebui să fie încurajate planuri 

cuprinzătoare privind mobilitatea și infrastructurile durabile. De asemenea, UE ar trebui să sprijine țările în 

curs de dezvoltare în ceea ce privește adaptarea și reziliența în fața schimbărilor climatice. 

(4) Alimentație, agricultură și destinația terenurilor, inclusiv politica agricolă comună. UE ar trebui să se 

asigure că toate investițiile UE în agricultură sunt aliniate la Tratatul UE, pentru a se asigura un nivel ridicat 

de protecție a sănătății umane, a siguranței alimentare, precum și protecția și îmbunătățirea calității 

mediului. Sprijinul din veniturile publice ar trebui să se îndrepte spre producția alimentară, furnizarea de 

bunuri publice și servicii ecosistemice și să asigure, în același timp, un nivel de trai bun pentru comunitatea 

agricolă, făcând posibilă tranziția la agricultura și la sistemele alimentare durabile. Investițiile și cercetarea 

în domeniul practicilor ecologice și viabile din punct de vedere economic ar trebui să constituie o prioritate, 

iar lanțurile valorice mondiale ar trebui să devină durabile. 

(5) Politica de coeziune este un instrument major de investiții al UE care sprijină punerea în aplicare a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceasta ar trebui să consolideze transpunerea ODD la nivel local 

sprijinind direct administrațiile subnaționale, să acorde sprijin agendei urbane a UE, să promoveze într-o 

mai mare măsură obiectivele sociale și să încurajeze într-un mod mai susținut investițiile în infrastructuri 

mai ecologice și mai durabile, inclusiv în zonele rurale. 

Pentru a răspunde nevoii urgente de acțiune, invităm Comisia să dea curs recomandărilor noastre cu 

rapiditate și în timp util, astfel încât Europa să poată profita de deplin și rapid de oportunitatea pe care o 

reprezintă dezvoltarea durabilă pentru societățile noastre. Punerea în aplicare a cerințelor noastre va 

necesita o abordare care să includă și la care să participe toți actorii și ne angajăm pe deplin să furnizăm 



sprijinul nostru. Obiectivul nostru fundamental este acela de a garanta că dezvoltarea durabilă devine o 

caracteristică permanentă a procesului de elaborare a nivel European. 

CONTEXT NAŢIONAL PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ 2014 

-context economic- 

În primăvara anului 2013, după ieşirea din recesiune şi trei trimestre consecutive de creştere economică 

uşoară, previziunile de iarnă ale Comisiei Europene au anunţat continuarea redresării economice în 

majoritatea statelor membre şi în UE în ansamblul său, fiind revizuite în sens crescător ratele de creştere 

ale produsului intern brut în comparaţie cu previziunile din toamna anului 2013. 

Astfel, după o creştere reală a produsului intern brut cu doar 0,1% în UE şi scăderea cu 0,4% în zona euro 

în anul 2013, se estimează că activitatea economică se va accelera în 2014 şi 2015, rata de creştere a 

produsului intern brut ajungând la 2,0% în UE şi, respectiv, 1,8% în zona euro fiecărei tari. Programul de 

asistenţă financiară preventivă 

În anul 2013, România a încheiat un nou acord de asistenţă preventivă cu instituţiile financiare 

internaţionale (FMI/UE/BM) pentru perioada 2013-2015. Acordarea asistenţei este condiţionată de 

implementarea unui program cuprinzător de politici economice, cu accent pe măsuri de reformă structurală 

referitoare, în special, la capacitatea administrativă, pieţele produselor, mediul de afaceri, piaţa muncii, 

pensii, întreprinderi de stat şi asistenţa medicală. De asemenea, programul conţine continuarea consolidării 

fiscale, reforma administraţiei fiscale, ameliorarea administrării şi a controlului finanţelor publice, precum 

şi reforme monetare, de asigurare a stabilităţii financiare şi reforma pieţei financiare. Direcţiile majore de 

reformă economică asumate de Guvernul României în cadrul acordului de asistenţă financiară de tip 

preventiv cu UE conţin priorităţi şi direcţii de acţiune care continuă sau sunt complementare cu măsurile 

adoptate în cadrul PNR 2011 – 2013, inclusiv referitoare la implementarea recomandărilor specifice de ţară. 

Continuarea consolidării fiscale 

România îşi va reduce soldul bugetului structural cu cel puţin 0,5% pe an până la atingerea obiectivului pe 

termen mediu (deficit structural al bugetului general consolidat de 1% din PIB până în anul 2015) şi îl va 

menţine şi ulterior acestei date. Totodată, vor continua eforturile de a preveni o nouă acumulare de arierate 

în sectorul administraţiei publice, atât la nivelul administraţiei centrale, cât şi al celei locale. 

Consolidarea guvernanţei fiscale şi reforma fiscală structurală 

România va continua consolidarea cadrului de guvernanţă fiscală; implementarea Pactului Fiscal este 

crucială în acest sens. Consiliul Fiscal trebuie să analizeze în detaliu politica fiscală, iar planificarea bugetară 

multi-anuală trebuie îmbunătăţită. 

Administrarea şi controlul finanţelor publice - implementarea unui sistem de control al angajamentelor va 

asigura reducerea şi controlul arieratelor. 

În sectorul sanitar mecanismele de control bugetar vor fi consolidate prin mecanisme mai bune de raportare 

şi monitorizare, în special cu privire la cheltuielile cu spitalele şi cu medicamentele, pentru a se evita 

acumularea de noi arierate. 

Prioritizarea investiţiilor publice va fi consolidată, pentru fructificarea potenţialului de creştere economică. 

Gestionarea datoriei publice 

Autorităţile vor lua măsuri necesare pentru a îmbunătăţi gestionarea datoriei publice în vederea diminuării 

riscurilor şi îmbunătăţirii curbei de randament pentru datoria publică. Reglementarea şi supravegherea 

sectorului financiar 

Autorităţile vor continua să îmbunătăţească cadrul măsurilor de stabilizare bancară şi legislaţia privind 

Fondul de Garantare a Depozitelor. Banca Naţională a României a clarificat prevederile aplicabile eliminării 



din bilanţ a împrumuturilor şi va efectua o analiză cuprinzătoare a calităţii activelor în sectorul bancar. 

Pentru dezvoltarea în continuare a pieţei de capital şi diversificarea surselor de finanţare pentru bănci, 

autorităţile vor modifica legislaţia privind obligaţiunile bancare garantate. 

Autorităţile vor asigura menţinerea disciplinei de creditare şi evitarea hazardului moral în rândul debitorilor. 

De asemenea, autorităţile vor organiza consultări extinse cu toate părţile implicate referitoare la noile 

prevederi privind clauzele abuzive din legea pentru punerea în aplicare a codului de procedură civilă şi vor 

asigura judecarea cazurilor ce implică astfel de clauze abuzive de către instanţe superioare sau de către o 

instanţă specializată. 

Pentru a întări supravegherea pieţei financiare nebancare şi a favoriza protecţia consumatorilor, autorităţile 

vor asigura amendarea legislaţiei privind autoritatea integrată de reglementare a sectorului financiar 

nebancar - Autoritatea de Supraveghere Financiară - în sensul respectării celor mai bune practici 

internaţionale. Reforme structurale : 

Reformele structurale vizează îmbunătăţirea funcţionării pieţelor, creşterea rezistenţei la şocurile externe 

şi consolidarea potenţialului de creştere pe termen lung al economiei româneşti. Reformele structurale din 

cadrul acestui program acoperă o parte a recomandărilor specifice de ţară adresate României în contextul 

Semestrului European. Recomandările specifice de ţară care nu sunt acoperite de acest program sunt 

implementate şi monitorizate în cadrul PNR 2014. -restructurarea întreprinderilor de stat, inclusiv 

privatizarea acestora 

, va fi accelerată pentru diminuarea riscurilor generate de acumularea de arierate şi pierderi din exploatare, 

sporind în acelaşi timp viabilitatea financiară a majorităţii operaţiunilor acestor societăţi. Autorităţile vor lua 

măsuri de consolidare a guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, inclusiv în sectorul financiar. - 

în sectorul energetic 

va continua implementarea măsurilor importante din cele două programe anterioare, printre acestea 

numărându-se şi implementarea foilor de parcurs pentru liberalizarea pieţei gazelor naturale şi a energiei 

electrice. 

-sporirea eficienţei şi eficacităţii administraţiei publice 

una din principalele reforme vizate de program, iar autorităţile române vor raporta semestrial Comitetului 

Economic şi Financiar/ Comitetului de Politică Economică progresele înregistrate în acest domeniu. 

-îmbunătăţirea mediului de afaceri şi facilitarea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

Un pilon important al agendei de reforme structurale a programului. Acesta vizează reducerea poverii 

administrative pentru IMM-uri, facilitând accesul acestora la finanţare prin credite bancare şi pe piaţa de 

capital, reducând incertitudinea juridică prin îmbunătăţirea procesului de cadastrare a terenurilor şi 

proprietăţilor şi prin sprijinirea IMM-urilor atunci când îşi extind afacerile peste hotare. Totodată, programul 

susţine reforma cadrului de reglementare în materie de inovare, cu scopul de a atrage investiţii străine 

directe în activităţi de cercetare şi inovare. 

Să îmbunătăţească şi să simplifice mediul de afaceri, în special prin reducerea sarcinii administrative pentru 

IMM-uri şi prin punerea în aplicare a unei strategii coerente în materie de e-guvernare; să faciliteze şi să 

diversifice accesul IMM-urilor la finanţare; să asigure realizarea unei asocieri mai strânse între cercetare, 

inovare şi întreprinderi, în special prin acordarea unui statut prioritar activităţilor de cercetare şi dezvoltare 

care sunt susceptibile să atragă investiţii private; să intensifice eforturile în sensul îmbunătăţirii calităţii şi 

independenţei sistemului judiciar, precum şi a eficienţei acestuia în materie de soluţionare a cauzelor şi de 

combatere a corupţiei. 

Să promoveze concurenţa şi eficienţa în industriile de reţea, prin asigurarea independenţei şi a capacităţii 

de acţiune a autorităţilor naţionale de reglementare şi prin continuarea reformei guvernanţei corporative 

în cadrul întreprinderilor deţinute de stat din sectoarele energiei şi transporturilor; să adopte un plan 



cuprinzător şi pe termen lung în domeniul transporturilor şi să îmbunătăţească infrastructura de comunicaţii 

în bandă largă; să continue să dereglementeze preţurile la gaze şi la electricitate şi să îmbunătăţească 

eficienţa energetică; să îmbunătăţească integrarea transfrontalieră a reţelelor energetice şi să accelereze 

punerea în aplicare a proiectelor de interconectare a reţelelor de gaze. Politica monetară 

va urmări menţinerea sustenabilă a stabilității prețurilor pe termen mediu, corespunzător țintei staționare 

de inflație (2,5% ± 1 p.p.). 

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014‐2020 (AP) constituie documentul prin care Guvernul României 

a stabilit priorităţile de finanţare pentru utilizarea fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI), 

având ca obiectiv global reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între România şi statele 

membre ale UE. La 31 martie 2014, România a transmis Comisiei Europene prima versiune oficială a 

Acordului de Parteneriat 2014-2020 . 

Cadrul financiar multianual pentru 2014-2020 defineşte priorităţile în materie de cheltuieli care sunt 

orientate către creştere economică durabilă, locuri de muncă şi competitivitate, în conformitate cu strategia 

UE de creştere economică, Europa 2020. Având în vedere faptul că AP a fost elaborat în acord cu 

prevederile PNR, programarea FESI alocate României pentru perioada 2014-2020 se bazează pe 

implementarea unei abordări integrate in sistemul de management al acestor fonduri, abordare de natură 

să asigure concentrarea intervenţiilor în vederea unei creşteri inteligente, sustenabile şi favorabile 

incluziunii. Astfel, acţiunile întreprinse în direcţia provocărilor identificate în AP85 vor avea un rol important 

în atingerea obiectivelor asumate de România în contextul strategiei Europa 2020. 

În acest context, prezentăm mai jos corelarea dintre obiectivele naţionale Europa 2020, asumate prin PNR 

şi priorităţile de finanţare din fonduri europene, definite în AP. Potrivit AP, o economie modernă şi 

competitivă presupune concentrarea pe următoarele provocări: competitivitatea şi dezvoltarea locală, 

oamenii şi societatea, infrastructura, resursele, administraţia şi guvernarea. 

În conformitate cu PNR, asigurarea condiţiilor adecvate pentru (re)integrarea tinerilor pe piaţa muncii, 

inclusiv a tinerilor NEETs87 reprezintă una dintre priorităţile României pentru perioada 2014 – 2020, aşa 

cum este reflectată şi în AP. 

În vederea îmbunătăţirii participării la piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din 

FSE urmează a fi finanţate măsuri active de ocupare, cu accent pe şomerii de lungă durată, persoanele 

inactive lucrătorii în vârstă (55+), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi alte grupuri 

vulnerabile, persoanele care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie sau cu nivel scăzut de calificare, 

inclusiv populaţia din mediul rural. 

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor/ lucrătorilor afectaţi de restructurarea industrială constituie, 

de asemenea, una dintre priorităţile pentru perioada 2014 – 2020. Din FSE se alocă fonduri pentru 

dezvoltarea unei forţe de muncă pregătite/adaptate schimbărilor pieţei muncii, precum şi pentru susţinerea 

antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu. 

În vederea diversificării economiei din zonele rurale către sectoarele non-agricole şi pentru crearea/ 

menţinerea locurilor de muncă, în perioada 2014 - 2020, din FEADR urmează a se finanţa înfiinţarea 

microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici non-agricole şi dezvoltarea activităţii celor existente, precum 

şi dezvoltarea şi înfiinţarea unităţilor de procesare, comercializare şi marketing a produselor agricole. Pentru 

a îmbunătăţi şansele de ocupare a persoanelor din comunităţile pescăreşti afectate de restructurarea 

industrială, din FEPAM se vor finanţa crearea de noi întreprinderi mici în afara sectorului de pescuit şi 

dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, precum şi dobândirea de noi competenţe corelate 

cu cerinţele pieţei muncii. 



O altă prioritate a României pentru perioada 2014-2020 o reprezintă modernizarea Serviciului Public de 

Ocupare, inclusiv la nivel local. Pentru aceasta, se are în vedere dezvoltarea de instrumente de analiza si 

prognoza spre a asigura o cunoastere cat mai aprofundata a nevoilor in continua schimbare ale pietei 

muncii, formarea personalului din institutiile de ocupare a forței de muncă, elaborarea de mecanisme 

eficiente de cãutare a unui loc de muncă, inclusiv prin noile soluţii digitale/media, parteneriate cu mediul 

de afaceri, instituţii de învăţământ sau furnizorii privaţi de servicii de ocupare, măsuri care se regăsesc 

printre principalele angajamente asumate atât în PNR 2014, cât şi în AP. 

Cercetare, dezvoltare, inovare 

În conformitate cu PNR, precum şi cu Strategia naţională pentru CDI 2014-2020, care constituie şi cadrul 

prin care se îndeplinesc condiţionalităţile ex-ante pentru utilizarea fondurilor europene, în vederea încadrării 

pe traiectoria de atingere a ţintei naţionale Europa 2020, consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice 

şi a inovării reprezintă o prioritate a României pentru perioada 2014-2020. În acest scop, România are în 

vedere stimularea investiţiilor private în CDI, dezvoltarea infrastructurii de CDI şi deblocarea potenţialului 

de excelenţă în cercetare şi inovare. 

Pentru stimularea investiţiilor private în CDI vor fi promovate activităţile de CDI din sectoarele economice 

cu potenţial de creştere. În acest scop, FEDR sprijină colaborarea dintre întreprinderi şi organizaţii de CD, 

încurajând transferul de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe avansate în CDI, în vederea 

inovării de procese şi produse în domeniile de specializare inteligentă. Prin FEDR se vor finanţa proiectele 

derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institute de CD/universităţi, de start-up-uri şi spin-

off-uri inovative, proiectele destinate dezvoltării entităţilor de transfer tehnologic, precum şi cele pentru 

dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi inovare (inclusiv instruirea cercetătorilor în problematica 

drepturilor industriale şi a proprietăţii intelectuale şi asigurarea, în cadrul universităţilor, de personal 

specializat în transfer tehnologic şi în comercializarea rezultatelor cercetării). 

În ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de cercetare, atât ca parte a unor clustere 

existente/emergente sau centre de excelenţă, cât şi în domeniile cu avantaje competitive şi potenţial de 

creştere, din FEDR, vor fi finanţate proiectele pentru crearea şi modernizarea marilor infrastructuri de CD, 

precum şi a unor reţele de centre de CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi 

internaţionale de profil. De asemenea, vor fi susţinute investiţiile pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transfer tehnologic, la nivel regional. 

Pentru deblocarea potenţialului de excelenţă în cercetare şi inovare, din FEDR se va finanţa participarea 

cercetătorilor români la programul Orizont 2020, precum şi la alte programe europene şi internaţionale 

(iniţiative de programare comună, iniţiative tehnologice comune, parteneriate europene pentru inovare, 

CERN, ESA etc.). România sprijină cercetarea fundamentală şi exploratorie de frontieră, precum şi 

internaţionalizarea cercetării româneşti şi are în vedere atragerea de personal cu competenţe avansate din 

străinătate pentru consolidarea capacităţii româneşti de cercetare şi o mai bună integrare în Spaţiul 

European de Cercetare. 

Combaterea schimbărilor climatice şi promovarea dezvoltării durabile 

Una dintre priorităţile prevăzute în PNR, dar şi în AP o reprezintă trecerea la o economie bazată pe emisii 

reduse de CO2. În acest scop, deosebit de importantă este elaborarea Planului naţional de acţiune privind 

schimbările climatice, document ce face obiectul unui proiect de asistenţă tehnică a Băncii Mondiale, 

cofinanţat din FEDR, prin POAT. Acest plan este necesar pentru punerea în aplicare a Strategiei naţionale 

privind schimbările climatice 2013-2020. 

Dintre condiţionalităţile ex-ante referitoare la elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul mediului, 

pentru domeniul deşeuri, România îşi asumă elaborarea, până în trimestrul II/2015, a Planului naţional de 

gestionare a deşeurilor, care va conţine şi Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor. Definitivarea 



și aprobarea prin HG nr. 870/2013 a Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 a constituit 

fundamentul pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante specifice sectorului deşeuri. 

O serie de priorităţi avute în vedere atât în AP, cât şi în PNR 2014 pun accentul pe îmbunătăţirea 

managementului resurselor de apă prin existența unei politici tarifare privind apa și prin recuperarea 

costurilor serviciilor legate de utilizarea apei. Astfel, în cadrul procesului de implementare a Directivei Cadru 

Apă 2000/60/CE, până la sfârşitul lui 2015, România va elabora al 2-lea Plan de Management al Bazinelor 

Hidrografice, prilej cu care va fi realizată o analiză internă privind identificarea externalităţilor ca parte 

componenta a costurilor de mediu precum şi a eventualului impact asupra resursei de apă. 

De asemenea, în AP sunt prevăzute o serie de priorități pentru reducerea emisiilor de carbon în sectoare 

cum ar fi sectorul agriculturii și sectorul pescuitului. 

Surse regenerabile de energie 

În conformitate cu PNR 2014, principala prioritate pentru atingerea obiectivului naţional Europa 2020 în 

domeniul SRE vizează valorificarea surselor regenerabile de energie mai puţin utilizate în comparaţie cu 

potenţialul de dezvoltare identificat prin PNAER. Măsurile subsumate acestei priorităţi vor fi susţinute 

financiar de intervenţiile prin FESI prevăzute în AP sub Obiectivul Tematic 4 Sprijinirea trecerii la economie 

cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele. 

Prin accesarea FEDR şi FC, vor fi finanţate în cadrul PO Infrastructura Mare măsuri referitoare, în principal, 

la producerea şi distribuţia energiei electrice şi termice din surse regenerabile de energie. 

Eficienţa energetică 

Pentru atingerea obiectivului naţional Europa 2020 în domeniul eficienţei energetice, conform PNR, 

eforturile se vor îndrepta în direcţia implementării reţelelor inteligente de distribuţie a energiei, promovării 

cogenerării de înaltă eficienţă, promovării unui transport eficient al energiei electrice şi a gazului, precum 

şi îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor publice şi rezidenţiale. Susţinerea financiară a acestor 

priorităţi se va realiza prin FESI sub Obiectivul Tematic 4 Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute 

de carbon în toate sectoarele. 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 

Finalizarea Strategiei Naţionale de Reducere a Părăsirii Timpurii a Şcolii reprezintă atât principala 

condiţionalitate ex-ante pentru încheierea AP care vizează ţinta de reducere a ratei părăsirii timpurii a şcolii, 

cât şi principala prevedere de ordin strategic prevăzută în PNR 2014 pentru atingerea acestei ţinte. Atât 

proiectul de strategie, cât şi proiectul de AP, dar şi măsurile avute în vedere în PNR 2014 pun accentul pe 

priorităţile de intervenţie comune şi considerate esenţiale pentru atingerea obiectivului, în speţă: 

consolidarea calităţii sistemului de educaţie şi îngrijire timpurie; acţiuni de prevenire şi intervenţie vizând 

părăsirea timpurie a şcolii, prin proiecte de tipul Şcoala după şcoală sau destinate grupurilor cu nevoi 

particulare; îmbunătăţirea atractivităţii, calităţii şi relevanţei învăţământului profesional şi tehnic; 

dezvoltarea programelor educaţionale de remediere şi de sprijin de tipul A doua şansă, mai ales în zonele 

rurale şi în cele cu populaţie de etnie romă. Toate acestea vor fi susţinute prin FSE. 

Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară 

Finalizarea Strategiei naţionale pentru învăţământul terţiar reprezintă condiţionalitatea ex-ante care vizează 

ţinta de creştere a ponderii de absolvenţi de învăţământ superior, dar şi principalele măsuri de ordin 

strategic prevăzute în PNR 2014 pentru atingerea acestei ţinte. Finalizarea acestei strategii a fost decalată 

pentru sfârşitul lunii mai 2014, astfel încât direcţiile sale de acţiune să fie corelate cu AP. Printre priorităţile 

de intervenţie comune. 

regăsite la nivelul PNR 2014, al strategiei, dar şi în AP, amintim: creşterea relevanţei programelor de 

învăţământ superior în acord cu nevoile pieţei muncii; sprijinirea studenţilor din mediul rural şi din grupurile 



dezavantajate pentru a participa la învăţământul terţiar; încurajarea mobilităţilor studenţeşti; întărirea 

parteneriatelor între universităţi - mediul privat şi actorii din domeniul cercetării şi inovării, instruirea 

personalului din învăţământul superior în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de 

învăţare moderne şi flexibile etc. Toate acestea vor fi susţinute prin FSE. 

Acţiunile aferente priorităţilor de investiţii din acest domeniu vor fi corelate cu investiţiile pentru dezvoltarea 

infrastructurii sistemului de educaţie, finanţate prin FEDR. 

Incluziunea socială / reducerea sărăciei 

În conformitate cu PNR, pentru realizarea unui sistem de asistenţă socială echitabil şi de calitate, în 

perioada 2014-2020, România are în vedere realizarea unei abordări bazate pe parteneriat. Accentul va fi 

pus pe întărirea capacităţii furnizorilor publici şi privaţi pentru a oferi servicii de calitate, asigurându-se 

tranziţia de la modelul instituţional către serviciile sociale oferite la nivelul comunităţii, inclusiv dezvoltarea 

infrastructurii centrelor de îngrijire. O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii competenţelor specialiştilor 

din domeniul asistenţei sociale, precum şi dezvoltării sistemului de monitorizare, evaluare şi colectare a 

datelor - sistemul informatic SAFIR88 şi registrul electronic al furnizorilor de servicii sociale (publici şi 

privaţi), aceste măsuri regăsindu-se printre principalele angajamente asumate atât în PNR 2014, cât şi în 

AP. 

Sistem informatic integrat care asigură gestionarea unitară la nivel naţional a informaţiilor privind stabilirea 

şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială prin administrarea centralizată a beneficiarilor (persoane, 

familii), cât şi a sumelor alocate de la bugetul de stat (bază de date unică şi sistem de plată integrat şi 

unificat pentru beneficiile de asistenţă socială). 

Comunităţi cu acces deficitar la infrastructură, comunităţi dezavantajate din punct de vedere economic 

localizate în oraşe monoindustriale mici, zone sărace izolate localizate în oraşe mici, comunităţile care 

trăiesc în zona gropilor de gunoi, în zone semi‐rurale, în zone tip „ghetou”. 

În scopul reducerii incidenţei şi a concentrării spaţiale a sărăciei, în perioada 2014 - 2020 urmează a fi 

alocate fonduri pentru integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţile marginalizate, inclusiv a 

persoanelor de etnie romă, sau din zonele sărace/defavorizate de la nivel urban. Se vor finanţa 

construirea/îmbunătăţirea infrastructurii de locuire pentru persoanele din comunităţile urbane 

defavorizate89, a infrastructurii sociale (educaţie, sănătate, servicii sociale), a infrastructurilor de economie 

socială, precum şi construirea/reabilitarea centrelor integrate de intervenţie medico-socială. O atenţie 

deosebită va fi acordată proiectelor integrate care vor avea în ROMANIA 

Potrivit reprezentanților Executivului, documentul a fost realizat sub coordonarea Departamentului pentru 

Dezvoltare Durabilă, iar în spatele formei finale a Strategiei se află o consultare publică extinsă. Strategia 

națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 oferă principalele direcții de acțiune pentru 

implementarea Agendei 2030, asumată de 193 de state la Adunarea Generală ONU din 2015. Prin această 

Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030, asumată de 193 de state 

la Adunarea Generală ONU din 2015, și implementarea setului de 17 ODD (obiective de dezvoltare 

durabilă). Strategia susține dezvoltarea României pe trei direcții principale, respectiv economică, socială și 

de mediu, orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, optimism, reziliență și încredere că 

statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod 

echilibrat și integrat. Ca orientare generală, Strategia vizează realizarea unor acțiuni suport cu orizont de 

timp anul 2020 și ținte naționale 2030, specifice fiecăruia din cele 17 ODD. Strategia cuprinde liniile de 

dezvoltare trasate pentru strategiile sectoriale, regionale și locale viitoare. „Se va avea în vedere că, în 

paralel cu urmărirea implementării Strategiei, mecanismele executive și consultative nou create să înceapă, 

cu anul 2019, un proces de re-evaluare complexă pentru a 



asigura coerența politicilor în domeniul dezvoltării durabile și oportunitatea proiectelor de acte normative 

ce urmează a fi adoptate de către Guvernul României și care au incidență directă asupra obiectivelor 

stabilite în Strategie. Pentru urmărirea și verificarea implementării Strategiei se va întocmi Planul de acțiune 

pentru materializarea obiectivelor, prin implicarea tuturor actorilor participanți la implementare. Se va 

actualiza setul de indicatori naționali, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, având la bază noile 

obiective prioritare stabilite prin Strategie și ținându-se cont de setul de indicatori stabiliți la nivelul ONU și 

ai UE pentru implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă”, precizează inițiatorii. Se va avea în 

vedere implicarea reprezentanților societății civile în procesul de actualizare. De asemenea, se vor crea 

nuclee pentru dezvoltare durabilă la nivelul autorităților publice centrale, cu atribuții în domeniul dezvoltării 

durabile, acolo unde nu există și se va facilita organizarea de cursuri de formare de experți în dezvoltare 

durabilă pentru personalul implicat în implementarea Strategiei. Se va sprijini înființarea unei Coaliții pentru 

Dezvoltare Durabilă, din reprezentanți ai societății civile, pentru asigurarea unui dialog continuu pentru 

implementarea Strategiei. România va raporta periodic către UE progresele înregistrate în direcția punerii 

în aplicare a Agendei 2030, a participării active la noul consens european și mondial privind dezvoltarea 

durabilă, în conformitate cu cu interesele naționale și obligațiile asumate în calitate de stat membru al UE.  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context Strategia își 

propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și relativă în toate dimensiunile 

acesteia, potrivit definițiilor naționale. Documentul are în vedere diminuarea numărului de persoane care 

trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, 

dezvoltarea sistemului de protecție și asistență socială. Potrivit documentului, România înregistrează o 

pondere ridicată a persoanelor care suferă de deprivare materială severă, raportată la media UE. Conform 

datelor INS din 2016, procentajul de persoane încadrate în această categorie era de 23,8%. Rata sărăciei 

relative în perioada 2007-2016 (stabilită la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-

echivalent) a fost evaluată de INS la 24,6%-25,3%, față de nivelul mediu din UE de 16,6%-17,3%. Conform 

Eurostat, în 2016, 49,2% dintre copiii din România, cu vârste cuprinse între de 0 și 17 ani, prezentau risc 

de excluziune socială, comparativ cu media UE de 26,4%, țara noastră înregistrând cel mai mare număr 

de astfel de cazuri. Coeficientul GINI, care măsoară gradul inegalității în societate, a fost, de asemenea, în 

creștere în România.  

Orizont 2020:  

▪ Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod 

special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;  

▪ Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date 

din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială;monitorizarea anuală 

efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori;  

▪ Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială. Ținte 2030:  

▪ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;  

▪ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

 ▪ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și 

compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 

extreme. 



 Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar 

durabil și competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural 

apropiate de cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea 

produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată.  

Orizont 2020:  

▪ Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe 

piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine 

și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin 

stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar;  

▪ Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional /atestate ca rețete 

consacrate.  

 ▪ Finalizarea cadastrului agricol; 

 ▪ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;  

▪ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și 

fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu 

caracteristici specifice în ceea ce privește originea geografică.  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, 

la orice vârstă  

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea incidenței îmbolnăvirilor 

de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor 

mintale.  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților 

de învățare de-a lungul vieții pentru toți Strategia se adresează, în principal, următoarelor domenii: accesul 

tuturor copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă la 

rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură 

faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile.  

Orizont 2020:  

▪ Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin 

reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; organizarea 

de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de învățământ; 

încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; 

extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici 

pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții mediului 

antreprenorial.  

 

 ▪ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

 ▪ Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate 

în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale; ▪ Organizarea 

învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea personalului 

didactic bine calificat; ▪ Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 



Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în 

societate Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în sfera 

publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică.  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație 

pentru toți Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare și a 

serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE privind gestionarea apei potabile, apelor 

uzate, deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele.  

▪ Folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate 

(spa);  

▪ Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în 

parametrii bio-chimici acceptați.  

▪ Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea 

reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;  

▪ Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și 

canalizare în proporție de cel puțin 90%.  

: Energie curată și la prețuri accesibile Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să devină 

mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai flexibil din punct de vedere tehnologic și mai 

puțin poluant.  

Orizont 2020: 

 ▪ Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;  

▪ Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.  

▪ Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport și 

distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;  

▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin 

sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și 

folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile;  

▪ Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în 

sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi. 

Muncă decentă și creștere economică Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și promovarea 

sectoarelor productive și diverificarea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, 

asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, 

renumerarea egală pentru munca de valoare egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil care 



creează locuri de muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții 

și mediul în care trăim.  

 

▪ Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin încurajarea 

și susținerea financiară a start-up-urilor;  

▪ Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței 

muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației; 

 ▪ Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau tele-muncă / teleworking (munca 

de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie 

aflați în întreținere.  

:  

▪ Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de 

reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării 

durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;  

▪ Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de 

muncă decente, antreprenorialul prin start-up, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și 

creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

Industrie, inovație și infrastructură Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, 

fiabile, sigure și durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea 

întreprinderilor mici și mijlocii în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și 

reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor și 

proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, 

modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea 

semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare.  

 

▪ Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și comunale 

modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016); 

 ▪ Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare 

echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de 

frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere.  

  

▪ Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare 

sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate 

cu capacitățile respective ale acestora;  

▪ Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai 

profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-

inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere.  

Inegalități reduse Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări Strategia 

propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și politici de realizare progresivă a 

unei egalități sporite, în special fiscale, salariale, educaționale și de protecție socială. Coeficientul GINI este 

indicatorul care măsoară gradul de inegalitate a veniturilor disponibile ale unei populații – când este 0% 



reprezintă egalitate deplină și când este 100% reprezintă inegalitate absolută. Conform Eurostat, în anul 

2008, acest coeficient a fost de 35,9% pentru România, comparativ cu 31,0% media UE, iar în 2016 a fost 

de 34,7%, comparativ cu 30,8%. În ceea ce privește inegalitățile între rural și urban, conform INS, 46,2% 

din cetățenii României trăiau în mediu rural în 2015. Potrivit Eurostat, media UE era de 28%. Pentru 

decalajul socio-economic dintre mediul urban și rural, indicatorul reprezentativ este „riscul sărăciei sau a 

excluziunii sociale”. Eurostat subliniază faptul că, în 2016, în România, în mediul urban, rata riscului de 

sărăcie era de 24,3%, în timp ce în mediul rural era la 51,7%. Media UE era de 23,6% în mediul urban și 

25,5% în mediul rural.  

: Orașe și comunități durabile Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să 

fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață 

demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, 

sigure și la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru 

toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 

patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei 

atenții deosebite calității aerului și mediului în general.  

Creșterea procentajului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% 

pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și amenajării 

teritoriului;  

▪ Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea timpurie, 

intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea responsabilității tuturor factorilor 

cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau accidente 

(deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc.).  

 

▪ Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel 

mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate 

de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a 

cadrului legislativ;  

▪ Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului 

în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială 

policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială; 

 ▪ Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic.  

Consum și producție responsabile Asigurarea unor modele de consum și producție 

durabile Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin introducerea unor 

elemente ale economiei circulare, creșterea productivități resurselor, reducerea risipei de alimente și a 

deșeurilor, prin: diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; 

încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea 

activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea 

cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura.  

 

▪ Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin 

schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de 

mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție; 



 ▪ Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;  

▪ Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor privind 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile.  

  

▪ Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și 

reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a 

pierderilor post-recoltare; 

 ▪ Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030; 

 ▪ Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 

25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale 

plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);  

▪ Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 

și materialele textile până în 2025. 

Acțiune în domeniul schimbărilor climatice Luarea unor măsuri urgente de combatere a 

schimbărilor climatice și a impactului lor Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență 

a României pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin 

integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la acestea atât în strategiile, cât și în politicile naționale 

și în planificarea și creșterea nivelului de educație și conștientizare. 

Viață acvatică Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, 

gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui 

pescuit durabil.  

: Viața terestră Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului 

și stoparea pierderilor de biodiversitate Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a 

ecosistemelor terestre, managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, restaurarea 

terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații, 

dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea conservării 

ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea 

defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie circulară. 

Pace, justiție și instituții eficiente Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru 

o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, 

eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență, diminuarea 

corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului 

decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea 

accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale.  

 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin 

strategie, România înțelege să-și susțină angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul 

Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan 

european și internațional. 

 



 

 

 

 



 

 

Avad in vedere principalele directii de actiune la nivel european  din care regiunea Sud Est a planificat deja 

directiile strategice de dezvoltare regionala si principalele programe ce se vor derula la nivel regional, 

putem determina Strategia de dezvoltare a Comunei ULMU, judet Braila, ca parte a spatiului rural regional 

Sud Est.  

 

 

 

 

 

1. Cadrul natural, istoricul și relieful comunei Ulmu  

1.1. Aşezare geografică 

 



 

 

Comuna Ulmu (în trecut şi General Poetaş) este o comună în judeţul Brăila în Câmpia Bărăganului, formată 

din satele Jugureanu şi Ulmu.  

Este situata pe malul drept al Calmatuiului, la departare de 64km de Braila. Apare mentionat in documente 

inca de la inceputul secolului al XVIII-lea. In 1796, aici functiona o scoala elementara, prima mentiune 

despre o astfel de institutie din judetul Braila. 

Comuna se află în sud-vestul județului și este traversată de șoseaua județeană DJ203, care leagă comuna 

spre nord-vest de Făurei (DN2B) și Jirlău și mai departe de comunele buzoiene Bălăceanu, Ziduri și Valea 

Râmnicului, și spre est de Zăvoaia și Însurăței (unde se termină în DN22). Din această șosea se ramifică la 

Ulmu drumurile DJ203N (care duce spre est în județul Buzău la Rușețu) și DJ203R care duce spre Cireșu, 

Bordei Verde și Însurăței. 

Ca si amplasare Comuna Ulmu este asezata transversal fata de soseaua Buzau-Braila, in campia 
Baraganului, cu apropiere mai mare fata de Municpiul Buzau care se afla la distanta de 58 km in timp ce 
municipiul Brila se situeaza la 77 km. Fata de Ramnicu Sarat este situata la 62 km si cel mai apropiat oras 
este Faurei la doar 19 km.  
Comuna Ulmu are in componenta 2 sate: 
-Ulmu 
Jugureanu 
Vecinii comunei: 

- Nord-Surdila Greci si Surdila Gaiseanca 
- Vest-Rusetu 
- Sud-Rosiori si Ciocile 
- Est-Ciresusi Dudesti 

 



Legaturi cale ferata: Din localitatea Ciresu pe tronson cale ferata Faurei Constanta si sau legaturi catre 
Bucuresti, cu schimbarea traseelor fie din Fetesti fie in Buzau.  
 

Primele atestari documentare referitoare la satele Ulmu si Jugureanu dateaza de la sfarsit secol XVIII, desi 

este posibil ca asezari mai vechi este posibil sa fi fost inainte de datele inregistrate intrucat zona indeplinea 

conditiile necesare dezvoltarii de asezari omenesti, referindu-ne in mod explicit la pamant rodnic si pasune, 

apropierea unui curs de apa, lac pentru pescuit, vanat in zona de lunca a raului Calmatui si intinderea 

pemitea lesne comunicatiile cu zona inconjuratoare. In anul 1972, in anul conferintei de pace de la Sistov 

ca urmare a incheierii razboiului austro-turc din 1787, divanul Tarii Romanesti a prezentat un memoriu 

politic in care cerea desfintarea raialelor si fixarea granitei intre Turcia si Tara Romneasca pe Dunare 

precum si alte cerinte politice si de neutralitate.  Faptul important insa este ca inainte de sfarsitul 

ostilitatilor, ofiteri austrieci de stat major care primisera sarcina sa cartografieze Campia Brailei au 

descoperit pe malul drept al raului Calmatui cateva case ce erau organizate ca un catun ce au primit pe 

harta insemnarea Jchuguran, in perioada 1790-1971 si s-a finalizat cu editare hartii militate ce s-a 

inregistrat ca exemplar original la Academia Roman. Exista si insemnarile lui N.A. Vasilescu despre orasul 

Braila care descriu                                                     ”Jugureanu. Comuna rurala, situata pe deal si pe 

malul drept al Calmatuiului, care curge la departare de 1 km si la 68 km spre sud-vest de Braila. Se 

invecineaza in est cu Ulmu, la vest cu   Rusetu, la nord cu Surdila Gaiseanca si la sud cu Ciocile. Comuna 

este foarte veche si nu se poate sti nimic asupra vechimii sau originii numelui ei…  Dupa religie: ortodocsi 

-794, musulmani-7. Dupa nationalitate:romani:794, turci-7, stiu carte: 128 barbati si 6 femei. Sateni 

improprietariti, din 1868, sunt 83… „ 

Alte surse documentare relateaza ca primii locuitori ai satelor Ulmu si Jugureanu au coborat inainte de 

1789 din dealurile subcarpatice buzoiene si precis satele Ulmeni, Jugureni, Calugareni si Carbunari, care 

erau suprapopulate., de vreme ce au dat denumirea satelor Ulmu, Jugureanu si a tarlelor Calugara si 

Carbunari ce existau prin apropiere. Localitate Jugureanu este situata pe deal si pe malul drept al 

Calmatuiului.  

Comuna Ulmu apare in precizarea academicianului C.C. Giurescu cititnd pe Radu Perioanu, profesor la liceul 

Gheorghe Sincai din Bucuresti astfel” O astfel de scoala, sau eventual doar doua vor fi existat in Braila si 

mai inainte, in secolele xvi- XVIII, de vreme ce constatm o astfel de scoala in septembrie 1796 in satul 

Ulmu, din cuprinsul judetului Braila. Se crede astfel ca localitatea Ulmu ar fi infiintata acum vreo 200 ani la 

10-15 km spre vest de satul de azi unde un sat locuit de romani pe mosia Zavoaia din comuna Slujitorii 

Albotinesti la Movila Umului de la care si mosia i-a preluat numele, iar locuitorii nemaiputand suferi traiul 

cu turcii din raia s-au vazut siliti sa se retraga de acolo si sa se aseze pe locul unde se afla astazi cimitirul 

vechi spre vest de actuala comuna si de unde apoi, din imposibilitatea de a se alinia, fiind in mal, locuitorii 

s-au stramutat la camp in locul unde este actualmente comuna.” In aspect important este si migratia: se 

cunoaste ca zona Transilvaniei era ca si populatie mai densa, de aceea migrati s-a intensificat in afara 

arcului carpatic si aici ca si principale bresle putem mentiona pastorii sio cojocarii care au coborat si au luat 

de numirile de munteni si cojocari, fenoment continuu, dar intensificat dupa desfintarea raialei Brailei.In 

cazul comunei noastre se verifica coborarea pastorilor din regiune Buzaului, satele mentionate mai sus.Un 

aspect important il are impartirea loturilor in urma improprietaririi de la 1864, Tarlele Calugara si 

Carbunariu, ce existau cel putin mai la sud de satul Ulmu dispar, tarlasii stabilindu-se iin satele Ulmu si 

Jugureanu. Dispozitia asezarilor omenesti din Baragan, atat dupa harta austriaca cat si dupa cartografia 

de la 1828 se incadreaza in sistemul general de viata al locuitorilor. Popularea Baraganuluiu de la 1828 se 

incadreaza in sistemul general de viata al locuitorilor. Popularea Baraganului s-a facut la inceput in 

dependenta de locul de asezare , care trebuia ales in asa fel incat avutul oamenilor sa fie in perfecta 

siguranta, legata de imprejurarile istorice, in special conflicte armate al caror teatru de lupta sau de 

perindare al armatelor era raiaua Brailei ca puncte de legatura intre Moldova si Muntenia. 



In alte insemnari numele se presupune ca vine de la alta comuna, care era asezata la 1 km spore vest si 

care desfintandu-se la anul 1857, s-a format o noua comuna. Se mai stie ca in anul 1848 era proprietar al 

mosiei Kiriacescu”. Din aceasta cauza populatia din aceste regiuni s-a coborat la campie sub denumirea de 

mocani si munteni sau cojocari". (G. Váslan, 1915). Emigrarea păstorilor şi a cojocarilor s-a făcut continuu, 

dar se intensifică mult după anul 1829, când dispare raiaua Brăilel. Printre mocanii şi cojocarii din Carpatii 

Meridionalil chiar din Transilvania se aflau si cei coborâţi din satele Ulmeni, Jugureni, Călugăreni şi 

Cărbunari, sate grupate in Subcarpați Buzăului. In anul 1857 existau grupate pe cursul mijlociu al 

Călmățuiului satele Ulmu, 

Jugureanu şi Târlele Călugăra şi Cărbunari.După împărțirea loturilor, în urma împroprietăririi de la 1864, 

Târlele Călugăra și Cărbunari, ce existau puțin mal la sud de satul Ulmu, dispar, târlașii stabilindu-se in 

satele Ulmu şi Jugureanu. 

Dispoziția așezărilor omeneşti din Bărăgan, atât după harta austriacă, cât şi după Cartografia de la 1828 

se încadrează în sistemul general de viaţă al locuitorilor. Popularea Bărăganului s-a făcut la început în 

dependenţă de locul de așezare, care trebuia ales in așa fel încât avutul oamenilor sa fie in perfectă 

siguranţă, legată de imprejurările istorice, in special conflictele armate al căror teatru de luptă sau de 

perindare a armatelor era raiaua Brăilei ca puncte de legătură dintre Moldova și Muntenia. 

Până la 1828, locuitorii au ieşit în câmpie, iar ocupațiile şi le-au schimbat în raport cu elementele principale 

pe care natura le oferea: pământ fertil sl suficient pentru agricultura şi păşuni întinse şi la dispoziţia oricul. 

Odată cu dispersarea populaţiei într-o sumedenie de sătulețe în interiorul câmpiei, apare si un început de 

specializare profesională. Oamenii au intrat în legătură cu păstorii ardeleni sau munteni, s-au influențat şi 

au adaptat o nouă ocupație auxiliară. "Păstorii s-au înfrățit in ocupații cu cojocarii din câmpie și au format 

așezări trainice. Din această infrăţire de populație, s-a câştigat mult: satele s-au înmulțit numericește și s-

a desăvârşit stabilizarea lor pe pământul de pe care isi câștigau existenta". (Gh.Mihăilescu, 1933). La 

sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Călmățui si era formată din satele Ulmu, 

Mavrodin, Militaru şi Nistor, cu 1.076 de locuitori in total. In comună funcţiona şcoala atestată documentar 

şi o biserică ortodoxă zidită în 1858 de către mănăstirea Sf. Gheorghe-Nou din București. In anul 1925, 

comunele făceau parte din aceeasi plasă, Jugureanu era constituita tot dintr- un singur sat, cu 1.921 de 

locuitori, in vreme ce Ulmu avea in componență satele Ulmu si Mohreanu, si cătunul Pribeagu, cu 2.592 

locuitori. In anul 1931, comuna a primit numele de General Poetaș, ambele sate, Ulmu si Mohreanu, fiind 

comasate in satul de reședința General Poetas. În anul 1950, cele doua comune, Jugureanu si General 

Poetaș au fost incluse in raionul Făurei din regiunea Galați, din care au făcut parte până în 1968. Începând 

cu 1 ianuarie 1965, comuna si satul General Poetaș au revenit la denumirea de Ulmu. In anul 1968, comuna 

Jugureanu a fost desființată si inclusă in comuna Ulmu, care a fost arondata Județului Brăila, reînființat. 

Date certe: La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Călmățui și era formată din 

satele Ulmu, Mavrodin, Militaru și Nistor cu 1076 de locuitori în total. În comună funcționau o școală 

înființată în 1830 și o biserică ortodoxă zidită în 1858 de către mănăstirea Sf. Gheorghe-Nou din București.  

Pe atunci, satul Jugureanu, cu 745 de locuitori ce trăiau în 183 de case, forma o comună de sine stătătoare 

în aceeași plasă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Jugureanu forma o comună de sine stătătoare, cu 

745 de locuitori ce trăiau în 183 de case, în plasa Călmățui din județul Brăila. În comună funcționau o 

școală mixtă cu 25 de elevi (dintre care o fată) și o biserică zidită de frații Chiriacescu în 1843. În 1925, 

comuna Jugureanu era în aceeași plasă și avea 1921 de locuitori. Astfel, referindu-ne explicit la comuna 

Ulmu se cunoaste ca  in 1950,  ea a fost transferată raionului Făurei din regiunea Galați, din care a făcut 

parte până în 1968. Atunci, comuna Jugureanu a fost desființată și inclusă în comuna Ulmu, care a fost 

arondată județului Brăila, reînființat.[3][4] În ea erau o școală mixtă cu 25 de elevi (dintre care o fată) și 

o biserică zidită de frații Chiriacescu în 1843. În 1925, comunele făceau parte din aceeași plasă; Jugureanu 

era constituită tot dintr-un singur sat, cu 1921 de locuitori, în vreme ce Ulmu avea în componență satele 

Ulmu și Mohreanu și cătunul Pribeagu, cu 2592 locuitori. În 1931, comuna a primit numele de General 

Poetaș, ambele sate, Ulmu și Mohreanu, fiind comasate în satul de reședință General Poetaș. În 1950, cele 

două comune, Jugureanu și General Poetaș au fost incluse în raionul Făurei din regiunea Galați, din care 



au făcut parte până în 1968. În 1964, comuna și satul General Poetaș au revenit la denumirea de Ulmu.În 

1968, comuna Jugureanu a fost desființată și inclusă în comuna Ulmu, care a fost arondată județului Brăila, 

reînființat. 

Singurul obiectiv din comuna Ulmu inclus pe lista monumentelor istorice din județul Brăila ca monument 

de interes local îl constituie crucile de piatră din vatra fostei biserici din satul Ulmu. Ele sunt clasificate ca 

monument memorial sau funerar. 

Stan Poetaș, general de brigadă 

. În judeţul Brăila fondul etnografic este aproape dispărut din localităţi, el fiind păstrat 

în prezent doar ca mărturii în muzee (Municipiul Brăila, comuna Gropeni). Identificarea, păstrarea şi 

valorificarea fondului etnografic are o importanţă majoră pentru dezvoltarea localităţilor rurale, contribuind 

la conturarea unei identităţi specifice ce contribuie major la sporirea atractivităţii acestor localităţi atât 

pentru populaţie cât şi pentru investitori. Având în vedere ritmul fără precedent al schimbărilor din ultimele 

două – trei decenii ceea ce face ca urmele trecutului să dispară cu o repeziciune nemaiîntâlnită, se caută 

soluţii pentru ca bunuri culturale care au rezistat mii de ani să nu dispară (bisericile sătești, în mod special 

cele de lemn, casele şi conacele lăsate in părăsire de proprietari, cruci de lemn şi de piatră, precum şi 

vechile tradiţii ce infrumuseţau viaţa oamenilor).  

La nivelul comunei pot fi menţionate:  

• Tradiţia Caloianului are loc la două săptămâni de la Paste când se adună alai de copii şi fac un omuleţ 

din pământ. Alaiul cuprinde un preot, un dascăl, copii care duc pânza înaintea caloianului, un copil cu o 

cruce şi alţi copii care urmează ''mortul'' şi bocesc. Alaiul astfel organizat pleacă de la casa unde s-a făcut 

caloianul şi merge până la marginea satului unde îl îngroapă. Se întorc apoi copiii acasă şi gazda ii servește 

cu gogoși şi prăjituri. 

• Tradiţia Paparude are loc la trei saptamani după Pasti când același alai de copii de la caloian merg şi 

dezgroapă caloianul şi îl aruncă într-o fântână, apoi toţi copiii se udă cu apă, după care se duc la gazda 

unde se organizează caloianul şi servesc prăjituri, udatul continuând şi aici. 

 

Principalele artere rutiere care străbat comuna şi asigură accesibilitatea către localităţile componente sunt:  



- DJ203 şi DJ203R. Comuna se bucură de o accesibilitate feroviară determinata de oras Faurei, orasul fiind 

străbătut de linia 702 Buzău-Făurei şi magistrala 700 Bucureşti – Urziceni – Brăila – Galaţi.  

In proximitate există următoarele staţii: Deduleşti (14 trenuri), Cireşu (7 trenuri) şi Făurei (59 trenuri).  

Biodiversitatea sau diversitatea biologică semnifică diversitatea vieții pe pământ si implică patru nivele 
de abordare diversitatea ecosistemelor diversitatea speciilor, diversitatea genetică si diversitatea etno-
culturală. Fiind principalul furnizor de resurse, dar si de servicii, capitalul natural sta la baza dezvoltării 
civilizației umane.  

Capitalul natural constituie, alături de capitalul uman si cel financiar, pilonul dezvoltării socio-
economice, fiind considerat la nivel european asigurarea noastră de viaţă. 

pe care le aduc ariile protejate comunităţilor locale pe teritoriul administrativ pe care 

acestea se situează, şi nu numai: 

 protejează cursuri de apá Importante; 

 cuprind zone de o remarcabilă frumusețe si semnificație culturală; 

 adăpostesc comunități umane ce au culturi tradiționale; 

 protejează teritorii care reflectă istoria interacțiunii omului cu mediul; 

 sunt locuri de maximă importanţă pentru turism, cercetare şi educație. 

Ariile protejate sunt in mod deosebit importante pentru menținerea biodiversității. ecosistemele, speciile şi 

varietatea genetică care alcătuiesc diversitatea vieții. Ele conservă caracterele complexe şi mereu 

schimbătoare ale ecosistemelor. Ele sunt un prim loc de apărare impotriva dispariției speciilor mari si mici. 

Ele păstrează diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante recolte ale 

omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele si animalele necesare medicinei. 

Ariile protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, in mod deosebit ca locuri de recreere. 

Acest fapt este deosebit de important in Europa, unde foarte mulți oameni locuiesc in oraşe şi au pierdut 

contactul nemijlocit cu natura. Ariile protejate oferă oportunități pentru petrecerea timpului liber, sunt un 

antidot pentru stres şi un loc pentru înțelegere si invăţare. Mai mult, ele sunt o sursă de reînnoire mentală, 

psihică şi spirituală. Mulți cred ca abordarea problemelor de mediu nu trebuie făcută doar din punctul de 

vedere al beneficiilor omului. Și alte specii au dreptul să existe si ariile protejate sunt o cale importantă de 

a le da o şansă de supravieţuire. Puțini europeni au văzut vreodată in mediul lor natural un urs sau o vulpe 

dar celor mai mulţi le-ar părea rău ca aceste specii să dispară. Dezvoltarea nu reprezintă o nevoie 

universală, astfel încât câteva zone trebuie lăsate naturii sălbatice. 

Căi 

 

 

Principalele căi de acces sunt DN21 (Slobozia - Insuratel) (din localitatea Bărăganul desprinzându-se 

DJ211B care asigură accesul către localitățile limitrofe sitului Tătaru, Rostori sau Coltea) si DN2C (Slobozia 

- Pogoanele) (din localitatea Grivița se desprind de asemenea, mai multe drumuri spre nord către localitățile 

limitrofe sitului Traian, Roșiori, Chichinețu sau Ciocile). 

Importanta sitului pentru conservare 

CFR CFF DA DF DJ DL DN 
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Situl reprezintă unul din habitatele Importante de reproducere din afara Dobrogei pentru mai multe specii 

de păsări de țărm, aici cuibărind mai multe perechi de piciorong, clocîntors, ciovlică ruginie, prundăraș de 

sărătură si chirighiță cu obraji albi, dar si păsări specifice habitatelor agricole sau de pajişte, așa cum sunt 

vânturelul de seară, dumbrăveanca, ciocârlia de stol, ciocârlia de Bărăgan, fâsa de câmp, sfrânciocul cu 

frunte neagră si șorecarul mare. In total, 28 de specii de păsări de interes comunitar utilizează situl pentru 

reproducere si pasa), aproape un sfert dintre ele având o stare excelentă de conservare. Prezenta unor 

habitate de sărături şi lacuri, care oferă o mare varietate de hrană, atrage numeroase păsări in perioada 

de pasa), care se adună aici pentru formarea grupurilor de migrație sau poposesc in vederea odihnei si a 

hrănirii. Datorită salinității ridicate, in timpul temli Lacul Tătaru rămâne mult timp neînghețat si reprezintă 

astfel un loc excelent de odihnă si innoptare pentru multe specii de rate si gâște care iernează în România, 

dintre care amintim gâsca cu gât roșu, gârlița mare, rata mică şi rata lingurar. 

Prezentarea generală a sitului 

Situl se află în Câmpia Română, intre văile Călmătui si Ialomița, aparţinând terasei superioare a Dunării. El 

prezintă vetrele lacurilor Pașcu, Chiolbăseşti şi Tătaru, acesta din urmă fiind unul din cele mai caracteristice 

lacuri de tasare in loess ale ţăril. Toate cele trei lacuri sunt sărate si au adâncime mică, fiind ultimele care 

mai prezintă luciu de apă dintr-o serie de lacuri care existau in trecut in zonă şi care au secat in ultimii ani, 

fostele cuvete fiind folosite in prezent ca Izlazuri comunale. Climatul este temperat continental cu puternice 

accente de ariditate. 

 

Deși pe porţiuni mari vegetația de stepă a fost desțelenită si transformată în culturi agricole (care ocupă 

azi peste jumătate din suprafata  sitului), aceste habitate deschise reprezintă o zonă importantă de cuibărit 

pentru păsări protejate la nivel national si european. Dintre cele mai importante colonii formate an de an 

alci le menţionăm pe cea de plclorong (al carel efectiv variază intre 40 si 80 de perechi anual) si cea de 

ciocintors (foto) (cu efective ce variază intre 30 şi 60 de perechi). 

Colonia compusa din 15-30 de perechi de prundaras de saratura si colonia de clovlica ruginie (cu 20-40 de 

perechi) se instaleaza in mod regulat pe habitate cu vegetaţie de sărătură formate din clurlan, ghirin, 

matură, brâncă, albastrică şi iarbă de sărătură. Tot in aceste habitate deschise cuibăresc si mai multe 

perechi de ciocârlie de stol, fasă de camp si clocârlie de Bărăgan, iar tufărișurile si pálcurile de copaci izolaţi 

sunt preferate pentru amplasarea cuiburilor de catre cele 60-80 de perechi de sfrâncioc cu frunte neagră. 

Cele circa 15 perechi de dumbrăveancă ist au teritoriul de hrănire pe pajiștile cu vegetale scunda in care 

pot captura usor insecte, iar cuiburile si le adăpostesc in cuiburi vechi de ciocănitoare sau in scorburile 

arborilor bătrâni. In zonele agricole din apropierea lacurilor si in pajiştile sărăturate se înregistrează in 

fiecare an aglomerări de până la 1500 de exemplare de barză albă (foto), fiind vorba in special de 

exemplare imature care inca nu cuibăresc sau de stoluri formate in vederea migrațiilor. Intinderile de stuf 

care mărginesc lacurile sau vegetează în zone cu umiditate crescută sunt utilizate pentru cuibărit de 

perechile de stârc pitic si erete de stuf, lar locurile mai retrase de luciu de apă cu vegetatie natantă sunt 

habitatele preferate de instalare a cuiburilor rafei roşii si chirighitel cu obraji albi. Având o salinitate mare, 

lacurile din cadrul sitului ingheata mai greu decât alte zone umede din această zonă a ţării, atrăgând si 

concentrând în jurul lor mari aglomerari de păsări acvatice in timpul iernil, situl devenind un refugiu de 



odihnă si innoptare pentru gâsca cu gât roșu, gârlita mare, rața mică, rata lingurar si multe alte specii de 

rate şi gâste. In timpul migratiei de primăvară sau toamnă se înregistrează efective importante de pelican 

comun, tigānus, lopătar, gâscă de vară, egretă mică, egretă mare, stârc purpuriu, cormoran  mic (foto) şi 

gâscă cu gât roșu. Apele mici ale lacurilor atrag sute si chiar mii de păsări de farm din cele mai diverse 

specii, precum clocintors, bātäus, sitar de mal, fugaci roșcat, nagal, becațină comună, culic mare, nisipar, 

fugaci pitic, fulerar negru, fugaci de ţărm, fluterar cu picioare verzi, fluierar de zivot, alaturi de multe specii 

de pescarusi si chirighite. Tot in timpul pasajelor se opresc pentru hrănire și odihnă și chiar staționează 

mai multe zile foarte multe exemplare de rață mare, rață suierătoare, călifar alb, rață mică, corcodel pitic, 

rață lingurar, corcodel mare, rață cu cap castaniu și rață moțată. Poziționarea sitului în Câmpia Română îl 

face deosebit de important ca loc de popas pentru aceste specii aflate pe rutele demigrație carpatice și 

est-ebice. 

Pădurea Tătaru, situată la est de la localitatea Dudești, este aproape în totalitate o plantație de salcâm cu 

rol de protecție împotriva factorilor climatici, fiiind exterm de importantă pentru cuibăritul vânturelului de 

seară. Această specie periclicată în spațiul european, prin cele 15-30 de perechi care cuibăresc în cuiburi 

de cioară sau coțofană, are în acest sit un statut excelent de conservare. Tot în aceste habitate forestiere 

cuibărește și o altă specie protejată de răpitoare diurnă, șorecarul mare, având șiea același statut de 

conservare favorabil.  

Activități care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia:  

-Pășunatul  în perioada de cuibărit afectează populațiile de ciocîntors, ciovlică și piciorong. Lucrările de 

hidroameliorare  au redus suprafețele de apă, utilizate ca locuri importante de odihnă și hrănire de păsările 

protejate. Folosirea pesticidelor și a fertilizanților în culturile agricole  au impact major asupra habitatelor 

de cuibărit și hrănire. Prin abandonarea cositului  și a pășunatului, în anumite zone, s-a modi&cat habitatul 

păsărilor prin reinstalarea vegetației forestiere pe pajiști. Braconajul  poate influența numeric anumite specii 

ca vânturelul de seară și gâsca cu gât roșu.Incendierea  vegetației duce la distrugerea pontei și a puilor. 

Toate aceste activitați au loc permanent în interiorul sitului. Parcurile eoliene  din vecinătatea sitului pot 

conduce la mortalități ridicate la unele specii și la micșorarea unor teritorii de cuibărit sau hrănire. 

Administrarea sitului: 

  Sitului este dotat în prezent cu puncte de intrare, amenajări pentru colectarea deșeurilor și puncte de 

informare în Brăila și în două sedii de primărie aflate în vecinătatea sitului. Pentru un  management e&cient 

al vizitatorilor sunt necesare panouri de avertizare/atenționare, panouri de informare, panouri pentru 

orientare (hărți), centru de vizitare/informare în comunitațile locale învecinate sitului, amenajări pentru 

observare/supraveghere, poteci/drumuri pentru vizitare, trasee turistice, trasee tematice și locuri de 

campare. 

Căi de acces în sit 

Căi de acces în sit 
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Accesul în sud-vestul sitului este posibil urmând DJ2, din Buzău spre Spătaru-Costești. Din judetul Braila, 

se poate ajunge pe DL203 si DL 211 (Bratesu Vechi-Ulmu, respectiv Bordei Verde-Zavoaia). Numeroase 

alte drumuri locale si forestiere permit accesul in sit, din comunele invecinate. 

Categoriile de arii naturale protejate cu care situl se suprapune partial sau total, dupa caz 
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Situl gazduieste doua tipuri de habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar si ofera conditii 

prielnice pentru cinci specii de fauna protejate la nivel european (popandau, buhai de balta cu burta rosie 

sau izvoras cu burta rosie, testoasa de apa, zvarluga si fluturas purpuriu). Speciile de plante iarba grasa, 

albastrica, laptuca si limba-sarpelui au o valoare conservativa mare atat pe plan national, cat si comunitar. 

Sunt prezentate si alte specii importante de flora precum ghizdeii, limba pestelui, hirisorul, firiuta, precum 

si diverse specii de pelin. Exsita o suprafata relativ mica (1-2 ha) unde este prezent trifoiasul de balta, 

specie de interes protectiv. Teritoriul ocupat de către Ulmu, judeţul Brăila aparţine din punct de vedere 

geomorfologic unităţii de relief Câmpia Brăilei (Bărăganu de Nord) Acesta este delimitat la sud de Lunca 

Călmăţuiului, la vest de zona joasă de divagare presărată cu braţele părăsite ale Buzăului, în nord-vest şi 

nord de lunca Buzăului şi a Siretului, iar în est de Lunca Dunării. Altitudinea este mai mare în partea vestică 

între 35 – 40 m şi mai mică în est între 20 – 25 m. Relieful este relativ uniform, reprezentat prin câmpuri 

netede, întinse, nedrenate superficial. Singurele microforme de relief le formează depresiunile de tasare, 

care ating cea mai mare dezvoltare din toată Câmpia Română şi câteva văi largi, fără scurgere. În ceea ce 

priveşte văile, Valea Ianca este cea mai mare, cu o direcţie sudnord şi împarte Câmpia Brăilei în două părţi 

aproape egale: Câmpia Viziru şi Câmpia Iancăi. Valea are o lăţime exagerat de mare (uneori 2 Km) în 

raport cu lungimea (30 – 40 Km). Adâncimea ei este doar de 7 – 8 m şi are mai degrabă aspectul unui lac, 

deoarece datorită pantei mici a profilului longitudinal apa stagnează temporar, permiţând dezvoltarea unei 

vegetaţii acvatice. Câmpia Iancăi situată între Valea Ianca în est şi Valea Buzăului în vest, se împarte în 

trei. În porţiunea centrală este Câmpul Ianca, străbătut de numeroase văiugi largi, puţin adânci, presărată 

cu lacuri de crov: Ianca, Plopu, Lutu Alb, Esna, Movila Miresii. În sectorul de sud-vest se află Câmpul Mircea 

Vodă cu înălţimi mai mari (35-40 m), care este limitat la vest de Lunca Buzău iar în sud de Lunca Călmăţui. 

Are suprafaţa netedă, fără depresiuni de tasare. Pe latura de nord, bordând fruntea Câmpiei Brăilei, este 

Câmpul Gemenele care se întinde ca o fâşie acoperită de nisipuri sub formă de dune, cu grosimi mari şi 

altitudini care ajung până la 50 m între Constantineşti şi Şuţeşti, fixate şi folosite pentru culturi agricole. 

Lunca Călmăţuiului, situată în jumătatea de sud a judeţului, este extrem de dezvoltată, fiind considerată 

opera altui râu (a Buzăului) cu o capacitate de eroziune, transport şi aluvionare mult mai puternică. În 

prezent, procesele fluviatile de albie sunt mult diminuate, în raport cu băltirea apelor, procesul de diflaţie 

etc. care sunt predominante. Există şi braţe părăsite, cele mai lungi fiind Batogu, Strâmbeanu şi Puturosu. 

Situl se alfa in sud-estul Carpatilor Orientali, sectorul curburii, in zona Subcarpatilor si dealurilor Buzaului. 

Arealul protejat continua pe directia NV-SE, in Campia Romana, de-a lungul raului Calmatui. Din punct de 

vedere geologic, zona este recenta, de varsta cuaternara. In zona predomina depozitele fluviatile de 

pietrisuri, nisipuri, argile din alcatuirea sesurilor aluviale (in sectorul nordic, pe malul stang, precum si pe 

saraturi, in imediata vecinatate a raului). Pe malul sudic al raului Calmatui apar depozite de loessuri si 

depozite eoliene (nisipuri de dune). Comuna Ulmu este amplasata din punct de vedere geomorfologic in 

interfluviul Calmatui-Ialomita, situat la sud de raul Calmatui. Acest camp prezinta o inclinare usoara de la 

N la S si de la V la E. Caracterul plan al campului este deranjat de un relief eolian, care ocupa jumatatea 

de nord a interfluviului. Dunele orientate NNE-SSV sunt despartite prin depresiuni alungite. Relieful eolian, 

destul de accentuat in apropiere de raul Calmatui, devine mai domol pe masura ce inaintam spre nord. 

Dunele de pe acest interfluviu sunt in cea mai mare parte consolidate. Altitudinea medie a campului este 

de 53 m, ridicandu-se cu 17 m deasupra Luncii Calmatuiului. 



In zona predomina solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate, reprezentate prin erodisoluri, protosoluri 

aluviale si aluvisoluri mature. In ordinea descrescatoare a abundentei urmeaza solurile haolmorfe, 

reprezentate prin soloneturi in nord si soloceacuri in sud, solurile hidromorfe, de tip gleisoluri (lacovisti), si 

cambisolurile, reprezentate prin soluri brune. Pe alocuri apar si aluvisoluri, acestea fiind prezente in sectorul 

nordic al zonei Prin rolul sau, solul este un component al biosferei, rezultat al interferentei acesteia cu 

mediul abiotic, reprezentand o zona specifica a organismelor vii, a energiei acestora, produse ale 

metabolismului si descompunerilor de-a lungul a mii de ani formand humusul. Zona comunei Ulmu posedă 

valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi 

luncă. Cernoziomurile ocupă 70-75% din suprafaţa judeţului şi cuprind o gamă foarte variată: cernoziomuri 

castanii şi ciocolatii, cernoziomuri carbonatice, cernoziomuri levigate argiloase compacte, cernoziomuri 

levigate nisipoase, cernoziomuri aluviale etc. Dintre cernoziomurile menţionate, mai răspândite sunt cele 

castanii, ciocolatii, carbonatice şi levigate. Acestea au profilul de sol mai conturat, fertilitatea mai mare şi 

sunt răspândite în toată Câmpia Brăilei şi în partea Centrală a Câmpiei Călmăţuiului. Solurile aluviale sunt 

răspândite în lunca Dunării (inclusiv Balta Brăilei) a Siretului şi a Buzăului. Solurile aluviale se caracterizează 

printr-un stadiu incipient de solificare care are loc pe cele mai recente depozite fluviale depuse în timpul 

revărsărilor. Au un orizont A de 20-35 cm uneori mai dezvoltat, cu textură variată. Solurile halomorfe 

reprezentate prin salonceacuri şi soloneţuri sunt răspândite insular în judeţul Brăila, îndeosebi în arealul 

crovurilor. Apa freatică este puternic mineralizată (10-30 g/l) şi se află la adâncimi mici de 1,5-2 m. 

Salonceacurile se găsesc pe suprafeţe mari în lunca Călmăţuiului între Ulmu şi Însurăţei, aproape în toate 

depresiunile de tip crov, mai exact în jurul lacurilor sărate şi salmastre. Soloneţurile sunt mult mai restrânse 

în comparaţie cu solonceacurile fiind răspândite în jurul lacului Batogu, al localităţilor Surdila – Greci şi 

Romanu. Acestea se caracterizează prin prezenţa în orizontul superior a unei cantităţi reduse de săruri uşor 

solubile, dar cu un conţinut bogat (17-20%) de ioni de natriu schimbabili, fapt ce le conferă o reacţie 

puternic alcalină. Deşi fertilitatea este scăzută, ele totuşi sunt mai mult folosite pentru păşuni şi uneori în 

agricultură, în comparaţie cu solonceacurile. 

Teritoriul judeţului Brăila dispune de resurse naturale de ţiţei din câmpurile petrolifere situate în zona 
centrală a judeţului: Ianca, Oprisenesti, Liscoteanca, Jugureanu, Cireşu precum si Ulmu.  
În zona vestică a ridicării Bordei Verde-Însurăţei, într-o zonă delimitată convenţional, între această ridicare 
şi râul Dâmboviţa, se întâlnesc zăcăminte de ţiţei şi gaze asociate în lungul anticlinalului principal Moara 
Vlăsiei-Urziceni-Jugureanu. Dintre acestea sunt exploatate zăcămintele de ţiţei Jugureanu şi Padina. 
Zăcămintele de gaze libere în zona de sud-est a Platformei Moesice au fost puse în evidenţă şi se află în 
exploatare la  Jugureanu. 
În judeţul Brăila există şi sunt exploatate zăcăminte de argilă aluvionară cu intercalaţii nisipoase şi granule 
de CaCO3 la Baldovineşti, argilă prăfoasă nisipoasă la Brăila, cu rezerve de bilanţ de circa 1200 mii t şi 
argilă marnoasă cu înalt grad de refractaritate la Făurei, cu rezerve de bilanţ de circa 8200 mii t. Depunerile 
loessoide formează materia primă pentru ceramică inferioară, aceste argile fiind utilizate la fabricarea 
cărămizilor.  
Humusul si mineralele secundare contribuie la fertilitatea solului, dar datorita unei exploatari nerationale, 
a eroziunii prin apa si vant acestea se diminueaza. Solurile cu microorganismele asociate joaca rolul unui 
absorbant, purificator si neutralizator biologic universal al poluantilor, mineralizator al tuturor de eurilor si 
rezidurilor organice. Poluarea solului duce la dereglarea functionarii lui normale ca suport si mediu de viata 
in cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau antropice. 
Pentru asigurarea si protectia calitatii solurilor au fost elaborate norme tehnice ce trebuie respectate. Astfel, 
pentru prevenirea degradarii solului este necesar a se reduce la minim lucrarile de pregatire a solului, 
efectuarea lucrarilor agrotehnice la umiditate optima, administrarea de ingrasaminte azotoase, prevenirea 
diminuarii fertilitaii prin degradarea Unul din efectele acestei eroziuni este spulberarea nisipurilor sau a 
solurilor nisipoase formate pe dune. Pentru combaterea eroziunii si minimizaera pagubelor au fost luate o 
serie de masuri cum ar fi: 
• Ordonarea rationala a modului de folosinta a terenurilor pe intregul teritoriu al comunei 



• Realizarea de studii complexe in ceea ce priveste tipurile de sol, substratul geologic, vegetatia, 
clima, intensitatea ploilor torentiale, perioade de secetea si frecventa acesteia, cantitatea maxima de 
precipitatii cazuta in 24 de ore 

Râul Buzău are un curs meandru însoţit de o luncă largă,cu o albie minoră la 70-500 m lăţime şi adâncime 

de 0,5-3 metri. În prezent apele din Buzău sunt folosite într-o proporţie redusă, cu totul local, în irigaţii. 

Faţă de apele Dunării şi Siretului, cele ale Buzăului prezintă calităţi potabile mai reduse. Râul Călmăţui are 

o vale asimetrică, foarte meandră ,datorită reliefului de câmpie prin care curge, pe directia vest-est. Din 

observaţiile hidrometrice efectuate la Ulmu, reiese că debitul mediu multianual este de 1,20 m3/s, iar la 

vărsare se apreciază la 1,4 m3/s. În raport cu debitul mediu, cel minim este destul de ridicat, 0,200 m3/s, 

aceasta datorită alimentării din pânza freatică. Mineralizarea apelor Călmăţuiului este ridicată (1,5 – 2 g/l) 

iar tipul hidrochimic, sulfatat sodic, permit ca apele să fie folosite puţin în irigaţii. Apele freatice cantonate 

în depozitele aluvionare ale luncilor dar şi în depozitele permeabile ale Câmpiei Brăilei se întâlnesc la 

adâncimi de la 4 – 5 m de la teren. Apele freatice din judeţul Brăila nu constituie o sursă importantă pentru 

alimentarea cu apă a populaţiei, pentru industrie sau pentru irigaţii, atât sub aspectul variaţiei cantitative 

în timpul anului, cât şi sub cel al gradului de potabilitate. Apele de adâncime cantonate în depozite de 

nisipuri şi pietrişuri de vârstă Pleistocen inferior, numite „stratele de Frăteşti” pot furniza debite importante. 

În luncile Călmăţuiului şi Buzăului, la adâncimi de 20-50 m, se găsec depozite argilo-nisipoase care 

reprezintă aluviuni vechi şi în care sunt cantonate ape de adâncime. Apele de adâncime din depozitele 

cuaternare apar în 2-3 orizonturi până la adâncimea de 200 m. În pietrişurile de Frăteşti, apele de adâncime 

se găsesc între 20 – 50 m şi 50 – 100 m. Lacuri. Principalele lacuri şi acumulări de apă sunt: Lacul natural 

Fleasca, cele două bazine amenajate pentru piscicultură în localitatea Vultureni şi Lacul Sărat din localitatea 

Batogu. Lacu Sărat – Batogu se găseşte lângă localitatea cu acelaşi nume, ocupând un vechi curs al 

Călmăţuiului pe terasa acestuia. Lacul conţine nămol sapropelic cu calităţi terapeutice, fiind folosit de 

populaţia locală. Clima Teritoriul judeţului Brăila, dar şi al comunei de vest a judeţului, se caracterizează 

printr-un climat temperat continental, cu nuanţe aride. Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor 

de aer continentalizate sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), precipitaţiile reduse, 

cu caracter torenţial şi inegal repartizate. Iernile sunt reci, fără strat de zăpadă stabil şi continuu, influenţate 

de antociclonul siberian.  

Din punct de vedere hidrologic, situl se afla pe raul Calmatui, in bazinul inferior al Dunarii. Reteaua 

hidrografica din zona este reprezentata de raul Calmatui cu o vaie asimetrica foarte meandrata datorita 

reliefului de campie prin care curge raul, pe directia vest-est. Calmatuiul are un bazin hidrografic putin 

dezvoltat. Albia minora este ingusta (20-25 m) si puternic colmatata, datorita pantei reduse si coeficientului 

mare de sinuozitate. 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. 

Ca afluenti mentionam Buzoelul, transformat acum in canal de desecare si valea temporara. 

Zona este drenata de acesta urmand aproximativ limita formatiunilor geologice. Calmatuiul (lungime 70 

km) se desfasoara intre localitatile Ungureanu si Gura Calmatuiului si izvoraste din zona mlastinoasa 

delimitata de municipiul Buzau si Stalpu, Costesti, Tintesti. Suprafata bazinului fiind de 820 km2 , iar debitul 

mediu multianual este de 1,20 m3/s la Ciresu, cel minim este de 0,200 m3/s si cel maxim de 50 m3/s. 

Lacurile Ianca, Plopul, Movila Miresii, Secu, Lutu Alb, Tataru, Colteam îi insotesc cursul. Apele subterane 

sunt majoritatr ape freatice cantonate in depozite loessoide si nisipuri eoliene de pe interfluvii si in aluviunile 

din luncile Dunarii, Siretului, Buzaului si Calmatuiului. Adancimea acestora variaza de la 0 m in luncile joase, 

pana la peste 20 m pe campurile acoperite cu nisipuri. Apele de adancime se gasesc cantonate mai ales in 

Balta Brailei si in depozitele nisipoase din Campia Brailei si Campia Calmatuiului. Riscuri naturale sunt 

inundatiile ce pot apare in zona luncii Calmatuiului, cu ocazia viiturilor de primavara precum si riscul seismic. 



Comuna Ulmu se afla in zona climatica continentala in tinutul climei de campie.Verile sunt secetoase, 

calduroase si uscate, iar iernile sun reci si au zapada putina. Regimul precipitatiilor are o foarte mare 

variabilitate in timp si spatiu, reflectand tipul de climat continental. In cursul anului 2013, temperaturile 

medii lunare au inregistrat o crestere continua din luna ianuarie pana in luna iulie, apoi o descrestere din 

august pana in decembrie, evidentiidn contrastele termice dintre irana si vara. Temperatura minima 

inregistrata in anul 2009 a fost -16,9o C, mai scazuta fata de minima dina nul 2008 (-15,1o C), insa mai 

ridicata fata de minima absoluta inregistrata in ianuarie 1943 (-26,50 0C). 

Temperatura maxima s-a inregistrat in luna iulie avand o valoare de 38,0oC, mai scazuta fata de maxima 

anului 2008(38,50C), fata de maxima din anul 2007, (40,50C in iulie 1943). Temperatura medie a fost mai 

ridicata, iar cantitatea de precipitatii este de tip subalpin, cu tranzitie spre continental. Media multianuala 

a precipitatiilor este de 500 mm. Temperatura medie a verii este de 22-24oC, cu un maxim de 27oC in SE, 

formand un gradient neuniform pana in zonele de altitudine maxima, unde sunt atinse valori medii de pana 

la 22oC. Circulatia maselor de aer, predominant de la N-NE spre S-SV, contribuie la conturarea unui climat 

temperat-continental de tip subalpin, cu variatii anuale relativ scazute ale valorilor diversilor parametri 

(temperatura, precipitatii, umiditate etc.). 

Regimul precipitatiilor are o foarte mare variabilitate in timp si spatiu, reflectand tipul de climat continental, 

in medie cad anual 450 l/mp. Cele mai multe precipitatii cad in perioada mai-august. Totusi, in ultima parte 

a verii, datorita zilelor indelung senine si a temperaturilor ridicate creste mult deficitul de saturatie, fapt ce 

intensifica procesul de evaporare si ca urmare, iarba se usuca, iar culturile neirigate sufera. Din totalul 

precipitatiilor, circa 60% cad intre 1 aprilie si 30 septembrie, perioada cand plantele au mai multa nevoie 

de umiditate. In anotimpul rece ninge in medie 15-16 zile, totalizand 20-23% din cantitatea totala de 

precipitatii. 

Cele mai mari cantitati de precipitatii s-au inregistrat in luna septembrie a anului 2006 si cele mai mici in 

luna aprilie a anului 2020 cand seceta pedologica a inregistrat in zona de analiza deficit al apei in sol de 

pana la -600 ml fata de normalul perioadei.  

Tipurile principale de habitate sunt reprezentate de pajisti stepice si vegetatie forestiera. Pajistile stepice, 

puternic modificate cu graminee si diverse ierburi iubitoare de uscaciune si parloage stepice, reprezinta 

vestigii ale vegetatiei de stepa, inlocuita azi in proportie de 95% cu plante de cultura. Vegetatia naturala 

de stepa se gaseste pe versanti, intre parcele agricole, pe marginea drumurilor si in zone necultivate. 

Asociatiile de baza sunt cele de pajisti adaptate la un climat arid, presarate din loc in  loc cu tufarisuri 

constituite din arbusti de stepa. Apar si asociatiile de nisip, pe dunele semifixate si fixate din Campia 

Calmatuiului, si asociatiile de saratura, in depresiunile de tasare. Vegetatia de lunca este mult mai bogata. 

Datorita umiditatii mari a solului, aici se dezvolta o vegetatie arborescenta de esenta moale si ierboasa. 

Habitatele cu vegetatie forestiera sunt in general paduri de tip zavoi de salcie, de amestec cu plop sau in 

regim de plantatie sub forma perdelelor de protectie(salcie si plop in zonele inundabile ale Dunarii si ale 

raurilor Buzau si Siret, iar in campie salcam si stejar). 

Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este ocupata de terenuri agricole. Se gasesc si ramasite de 

stepa, reprezentata de pajisti naturale precum si pe marginea drumurilor, de-a lungul digurilor si canalelor 

de irigatie. In pajistile xerofile, speciile predominante sunt reprezentate prin graminee ca negara, paiusurile 

stepice, pirul crestat, ovazul salbatec. Mai cresc traista ciobanului, troscotul, coada soricelului, volbura, 

papadia, pelinul, cimbrisor, diferiti scaieti, etc. Majoritatea acestor plante isidezvolta ciclul evolutiv inaintea 

venirii perioadelor secetoase de la sfarsitul verii. 

In jurul lacului Tataru se gaseste o vegetatie halofila (pasune) dispusa in zone concentrice sau in petice, 

reprezentata de ierburi marunte, cu tulpina groasa, rosie si plina de apa, cum sunt : ghirinul, rogoz de 

saratura, patlagina, limba pestelui. Elementele de vegetaţie sunt elementele tipice de stepă pontică şi 

silvostepă panonică. Stepa, în adevăratul înţeles al cuvântului a fost înlocuită în proporţie de 90-95% cu 

plante de cultură. Vegetaţia naturală de stepă se mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de 

tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar. 



Asociaţiile de bază sunt cele de pajişti xerofile presărate din loc în loc cu tufărişuri constituite din arbuşti 

de stepă. Pajiştile sunt formate din graminee, cu colilia (Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Stipa lossingiana, 

Stipa stenophyla) negara (Stipa capillata), păiuşurile stepice (Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Festuca 

pseudovina), pirul (Agropyron repens), pirul crestat (Agropyron cristatum), din compozite, cu mături 

(Centaureea) şi pelin (Artemisia austriaca), din leguminoase, cu specii de lucernă (Medicago), cosaci 

(Astragalus), măzăriche (Vicia), molotru (Trogonella), din labiate, cu jaleş (Salvia), cimbrişor (Thymus), 

sovârliţa (Plomis), din ranunculacee, cu dediţei (Pulsatilla) şi ruscuţe (Adonis), din liliacee, cu specii de 

ceapă (Allium) şi ceapa ciorii (Gagea arvensis), din iridacee, cu stânjenei (Iris) etc. Tufişurile sunt 

reprezentate prin porumbar (Prunus spinosa), migdalul pitic (Amygdalus nana), vişinul pitic (Cerasus 

fruticosa), specii de măceş (Rosa) etc. În spaţiile interfluviale se mai găsesc asociaţiile de nisip (vegetaţie 

psamofilă), pe dunele semifixate şi fixate din Câmpia Călmăţuiului, şi asociaţiile de sărătură (vegetaţia 

halofilă) în depresiunile de tasare. Vegetaţia psamofilă este reprezentată prin ciulei (Ceratocarpus 

arenarius), romaniţa de câmp (Anthemis ruthenica), laptele cucului (Euphorbia gerardiana) salcia de nisip 

(Salix rosamarinifolia), etc. Vegetaţia halofilă răspândită pe solonceacuri şi soloneţuri este constituită din 

sărăcică (Salsola soda), brâncă (Salicornia herbaceea), Bassia hirsuta, toate aceste plante dispunându-se 

în benzi concentrice în culori de la verde plin către roşu-grena în jurul lacurilor sărate şi salmastre. 

In sit predomina speciile adaptate stepei cultivate ca rozatoarele (popandaul sau suita, soarecele de camp, 

orbetele) si pasarile (ciocarlia de Baragan, fasa de camp, acvila de camp, pasarea ogorului, sorecarul 

comun, prepelita, potarnichea etc.). Vegetaţia 

 

In zona comunei Ulmu, judeţul Brăila, predomină speciile adaptate stepei cultivate, ca rozătoarele 

(popândăul, şoarecele de câmp, orbetele) şi păsările (ciocârlia de Bărăgan, fâsa de câmp, acvila sudică, 

pasărea ogorului, şorecarul, prepeliţa, potârnichea etc.). Au devenit rare specii precum dihorul de stepă, 

şarpele râu şi termitele. În lunci sunt numeroase speciile cinegetice (mistreţ, iepure, vulpe, căprioară, 

bizam şi câine enot), nurca şi vidra. De asemenea avifauna este variată: corcodelul, găinuşa de baltă, 

crârsteiul de baltă, ţigănuşul, raţa sălbatică şi lişiţa. În pădurile de salcâm a fost aclimatizat fazanul. 

Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate şi mai calde venite din 

stepele şi silvostepele estice. Dintre reprezentanţii câmpurilor deschise (terenuri cultivate, pajişti, pârloage) 

cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare şi păsările granivore. Din grupul primelor, populaţiile 

cele mai numeroase le au popândăul (Citellus citellus), hărciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de câmp 

(Microtus arvalis), orbetele (Spalax microphthalamus), şoarecele de stepă (Sicista subtilis), şobolanul de 

câmp (Apodemus agrarius) şi iepurele de câmp (Lepus europaeus). Dintre păsări, se impun în peisajul 

deschis ciocârlia de câmp (Alanda arvensis), ciocârlanul (Galerida cristata), presura (Emberiza calandra), 

prepeliţa (Coturiux coturnix), potârnichea (Perdix perdix), cioara de semănătură (Corrus frugilegus) iar în 

boschete, mărăcinarul (Lanius collurio), lăcustarul (sturmus roseu), coţofana (Pica pica). Tot din vertebrate 

pot fi întâlnite mai des şopârla de stepă (Lacerta taurica), şopârla de câmp (Lacerta agilis chersonensis) 

iar pe marginea boschetelor, şarpele rău (Coluber caspius). În locurile cu pământ nisipos şi loessoid trăieşte 

broasca de pământ (Pelobates fuscus). Deşi au un areal mai mare de răspândire, apar şi în această zonă 

carnivore precum: vulpea (vulpes vulpes), viezurele (Meles meles) etc. 

Dintre nevertebrate, zoocomplexele campestre sunt dominate numeric de ortoptere, coleoptere, 

himenoptere, diptere şi lepidoptere, populaţiile cele mai numeroase avându-le speciile ce se hrănesc cu 

variata ofertă vegetală. Consumatorii cei mai importanţi sunt lăcusta de păşune (Polysarchus denticaudus), 

cosaşii (Oedaleus nigrafasciatus), greierele de câmp (Gryllus campestris), viespea de pai (Cephus palipes), 

viespea de iarbă (Pachycephus smirnensis), forfecarul (Lethrus apterus) ploşniţa roşie (Euridema ornata), 

etc. În legătură cu situaţia actuală a elementelor zoogeografice s-a observat că cele ataşate mai mult de 

stepă, şi-au redus arealul aici, până la dispariţie, ca în cazul dropiei, (Otis tarda), sau şi-au împuţinat 

efectivele foarte mult ca la prepeliţa (Coturnix coturnix), bursuc (Meles meles) etc. 



Populatia comunei Ulmu este conform datelor statistice validate la data de 01 iulie 2021 de 3536 persoane 

din care 1795 de sex masculin si 1741 persoane de sex feminin. 

 

Populatia comunei Ulmu este in mare majoritate compacta, avand religie ortodoxa, nationalitate romana 

si fara frictiuni intre grupuri sociale. Conform datelelor INS populatia comunei Ulmu se regaseste intr-o 

continua scadere, anuala atat in perioada analizata pe termen lung cat si de un an la altul.  

Miscarea naturala si migratorie este determinata de evolutia populatiei si structura de varsta a populatiei. 

Pentru aceasta analiza relevante sunt datele pe grupe de varsta referitoare la populatia comunei.  

Ca si structura de varsta situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

Total Total Braila TOTAL 356503 352952 349053 345193 340940

- - - 44328 ULMU 3802 3753 3686 3630 3536

- Masculin Braila TOTAL 173033 171196 169254 167328 165126

- - - 44328 ULMU 1895 1879 1847 1831 1795

- Feminin Braila TOTAL 183470 181756 179799 177865 175814

- - - 44328 ULMU 1907 1874 1839 1799 1741

 POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie  sexe, judete si localitati, Comuna Ulmu(sursa INS-serii de date)

Varste si grupe de varsta Sexe Judete Localitati

Ani

UM: Numar persoane



Ca si idei principale: 

- Natalitatea este scazuta, dupa cum reiese din tabelul analizat, copii cu varste intre 0 si 14 ani reprezinta 

cele mai mici ponderi atat ca grupe de varsta cat si ca trend. 

- Pe total copii pana in 14 reprezinta doar 11% din populatia comunei si cei pana in 18 ani de 6%, totalizand 

grupa de copii si populatie inactiva datorita varstei la doar 17%. 

-  In aceiasi masura Mortalitatea este influentata si ea de grupele de varsta inaintata unde regasim pentru 

5 grupe ponderi de 5% din total populatia comunei, adica intre 55 ani si 79 ani si 2 grupe cu 80-85 si peste 

85 ani cu 8%, determinand un total de 33% din populatia comunei se gaseste intr-o grupa de varsta ce 

are tendinta de mortalitate ridicata.   

- Prin comparatie intre generatia viitoare si generatia 55 si pana la >85 ani putem anticipa ritmul 

descrescator al populatiei in lipsa unor masuri adecvate de stimulente ale natalitatii si reinnoirea generatiei.  

- Matematic vorbind, conform sporului de scadere absolut, putem spune ca in lipsa unor masuri adecvate de 

stimulare a natalitatii, comunei Ulmu ii sunt necesari 50 ani pana la o depopulare masiva ce determina 

natalitate 1% si mortalitate de 2%, atat timp cat generatiile in descrestere reprezinta apropae 40% din  

generatiile noi.  

- Conform datelor statistice rata mortalitatii( calculata ca numar decedati la total  locuitori intr-

un an calendaristic) este de 2% constant in perioada analizata.  

- Rata natalitatii calculata raportata la populatia comunei reprezinta doar 5% din rata 

mortalitatii, respectiv 1%. 

- Ca aspect important totusi se observa  inclusiv o descrestere a populatiei incadrata in categoria apta de 

munca, grupele de varsta de peste 19ani pana la 59 ani ce reprezinta doar 53% din populatia, in scadere 

fata de perioada analizata anterior cand in anul 2010 se situa la 56,8%. 

- Informatiile coroborate cu scaderea abrupta a reinnoirii generatiei se considera ca situatia se va inrautati 

in orizontul de previziune de 7 ani influentand masiv calitatea vietii locuitorilor comunei precum si 

capacitatea economica a dezvoltarii comunei prin atragerea de investitori. 

Sporul natural este indicatorul care reflecta echilibrul existent intre cele doua fenomene: mortalitate si 

natalitate.  

Conform date statistice(TEMPO Online (insse.ro), serii multi anuale, situatia se prezinta astfel: 

 

 

 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

Braila 44328 ULMU 23 26 21 20 24

Judete Localitati

Ani

UM: Numar persoane

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

Braila 44328 ULMU 81 89 72 71 76

Judete Localitati

Ani

UM: Numar persoane

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

ULMU NATALITATE 23 26 21 20 24

ULMU MORTALITATE 81 89 72 71 76

DIFERENTA 58 63 51 51 52

3802 3753 3686 3630

2% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1%

2% 2% 2% 2%

POPULATIE 

SPOR NATURAL

RATA NATALITATII

RATA MORTALITATII 

SPOR NATURAL

Localitate Localitati

Ani

UM: Numar persoane

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


Procesul de inlocuire in munca:Este calculat utilizand rata de inlocuire dupa formula de mai jos unde: 

Ri= Rata inlocuire  

I-persoane intrate in categoria activa 

E- persoane ce ies din categoria activa 

L- populatia comunei la o data fixa;  

Pentru comuna Ulmu raportata la judetul Braila situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

Ca si rata inlocuire spunem ca anual ies cu 100, 1 mai multe persoane din campul muncii fata de cele ce 

ies, ceea ce intr-un interval de 37 ani determina ca pensionarii for fi 100% din populatia comunei daca nu 

se impun masuri active de stimulare a innoirii generatiilor.  

Structura populatiei dupa etnie se prezinta astfel: 

 Romani 

 Romi 
 Necunoscut 
 Alta etnie 

Structura populatiei dupa confesiune: 
 Ortodocsi 

 Necunoscut 
 Alta etnie 

 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

JUDET BRAILA 354575 350976 347076 342988 338789

ULMU 3753 3730 3668 3576 3489

TOTAL ULMU <19 ANI 718 697 679 632 602

TOTAL JUDET<19 ANI 66996 66056 64815 63616 61972

TOTAL ULMU <59 ANI 1734 1766 1744 1735 1728

TOTAL JUDET<59 ANI 186163 183214 179939 177141 174443

TOTAL ULMU >59 ANI 1193 1157 1121 1078 1029

TOTAL JUDET>59 ANI 87395 88387 89211 89397 89552

-100.12 -100.12

-88.22 -88.12 -87.75 -87.18 -86.70

Rata de înlocuire a fortei de 

munca, com Ulmu(  Populatie 

intrata-Populatie iesita)/Total 

populatie-100) -100.13 -100.12 -100.12

Rata de înlocuire a fortei de 

munca, judet Brailau(  Populatie 

intrata-Populatie iesita)/Total 

populatie-100)

POPULATIA DUPA VARSTA la 1 iulie 2021(sursa INS-Serii de date statistice)

Varste si grupe de varsta



se observa o larga utilizare agricola a terenurilor, ca si terenuri arabile, acestea reprezentand majoritar 
absolut in totalul terenurilor agricole, activitatea economica agricola reprezentand  la datele prezentate 
principala resursa a comunei dar totodata o dependenta economica fata de acest sector. 

 

Activităţile economice în cadrul zonei   judeţului Brăila sunt determinate de resursele naturale existente în 
acest perimetru. Resursele solului şi subsolului disponibile la nivelul micro-zonei sunt: solurile, apele, 

Total Total 10151

- Proprietate privata 9326 92%

Agricola Total 9098

- Proprietate privata 9081 99.81%

Arabila Total 7689

- Proprietate privata 7672 99.78%

Pasuni Total 1199

- Proprietate privata 1199 100.00%

Vii si pepiniere viticole Total 210

- Proprietate privata 210 100.00%

Terenuri neagricole total Total 1053

- Proprietate privata 245 23.27%

Paduri si alta vegetatie forestiera Total 335

- Proprietate privata 72 21.49%

Ocupata cu ape, balti Total 277

- Proprietate privata 50 18.05%

Ocupata cu constructii Total 148

- Proprietate privata 111 75%

Cai de comunicatii si cai ferate Total 225 100%

Terenuri degradate si neproductive Total 68

- Proprietate privata 12 75.00%

Procent proprietate 

privata in totala/ 

categorii

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta(INS 2014)

Modul de folosinta pentru suprafata 

agricola(INS 2014)
Forme de proprietate Hectare



zăcămintele de ţiţei, argilă. Astfel, această micro-zonă are un profil agricol, principalele activităţi economice 
fiind reprezentate de către cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi prelucrarea primară a produselor 
agricole. 
 

Activităţile economice în cadrul comunei de vest a judeţului Brăila sunt determinate de resursele 
naturale existente în acest perimetru. Resursele solului şi subsolului disponibile la nivelul comunei sunt: 
solurile, apele, zăcămintele de ţiţei, argilă. Astfel, această micro-zonă are un profil agricol, principalele 
activităţi economice fiind reprezentate de către cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi prelucrarea 
primară a produselor agricole.  

La finalul anului 2020, numărul întreprinderilor active din comuna ulmu cuprindea 72 societati 
comerciale  si alte forme de organizare inregistrate la registrul comertului si ANAF cu profil dupa cum 
urmeaza in tabelul de mai jos. 

  DENUMIRE SOCIETATE CUI 
ACTIVITATE CONFORM 
RECOM( 2020) 

1  FIRMA SC ANAVASPECO SRL ULMU RO37593179 COMERT 

2 SC FIORAGRICOLA SRL RO40301410 
SERVICII/ IMOBILIARE/ 
INCHIRIERE 

3 SC IDEALYNSHOP SRL-D. 38817177 COMERT 

4 SC LEXABOB AMV SRL 40155195 COMERT 

5 C MONANDRA COM SRL RO9991705 COMERT 

6 
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM 
ULMU 

2274002 COMERT 

7 C STELULM COM SRL RO40904526 COMERT 

8 SC ULMAVENAS SRL 33821150 COMERT 

9 C VALMIHFLOR COM SRL 42032253 COMERT 

10 SC VIRTOSU SRL 21021898 BARURI/ COMERT 

11 SC JIMSTEL FOOD SRL 41546094   

12 
C DANULM TRANS SRL RO40904518 

TRANSPORTURI RUTIERE DE 
MARFURI 

13 
SC PROVIRAJ SRL RO18173039 

TRANSPORTURI TERESTRE DE 
CALATORI 

14 
SC SOMANITRANS SRL RO37718302 

 TRANSPORTURI RUTIERE DE 
MARFURI 

15 ATMOCRISY SERVICE SRL 40301371 SERVICII AUTO 

16 IRMA SC AGRO GAVRILÃ SRL ULMU RO38083364 AGRICULTURA 

17 
SC ANYULMAGRO SRL RO31446985 AGRICULTURA 

18 
FIRME ASOCIATIA AGRICOLA BELSUG 
ULMU 

3603782 AGRICULTURA 

19 
ASOCIATIA AGRICOLA TIMPURI NOI 
ULMU 

3530540 AGRICULTURA 

20 DOC.AGRICOLA DREPTATEA 2274096   

21 
SC FARTMEAT SRL RO26339184 

ZOOTEHNIE CRESTEREA 
PORCINELOR 

22 
SC FULLMEAT AGRO SRL RO26339176 

ZOOTEHNIE CRESTEREA 
PORCINELOR 

23 

SC GITAJ PAN SRL 17485024 

FABRICAREA PAINII, 
FABRICAREA PRAJITURILOR SI 
A PRODUSELOR PROASPETE 
DE PATISERIE 



24 
SC LACTO SILCOS SRL RO12662133 

FABRICAREA PRODUSELOR 
LACTATE SI A 
BRANZETURILOR 

25 FIRME SOC AGRICOLA AGROMIXT-ULMU 3719273   

26 SOC.AGRICOLA 22 DECEMBRIE ULMU 2274053   

27 SOC.AGRICOLA BOGDANU 2274070   

28 SOC.AGRICOLA MOHREANU 2274088   

29 SOCIETATEA AGRICOLA 7 NOIEMBRIE 3603774   

30 SC SUINPOL SRL RO26339168 ZOOTEHNIE-PORCINE 

31 SC ULMAGRODAN SRL RO17319927 AGRICULTURA 

32 
ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA 
PENTRU IRIGATII ,,ULMU 

41865301 ASOCIATIV / AGRICOL 

33 
ASOCIATIA CLUB SPORTIV ''VIITORUL'' 
ULMU 

39900121 ASOCIATIV 

34 
ASOCIATIA DE PROPRIETARI - BLOC 
NR.1 PETROL ULMU 

14392214 ASOCIATIV 

35 ASOCIATIA SPORTIVA''ULMU'' 39900440 ASOCIATIV 

36 
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE 
BOVINE, OVINE, CAPRINE "ULMII DE 
JOS" ULMU 

37305047 ASOCIATIV / AGRICOL 

37 
SOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE, 
CAPRINE, BOVINE SI CABALINE ULMU 

40963611 ASOCIATIV / AGRICOL 

38 
MARIUTA E. EMILIAN - CABINET 
MEDICAL-VETERINAR 20465809 

CABINET MEDICAL-
VETERINAR 

39 SC CABINET DR. NACU SRL 23662384   

40 CMI  COMANESCU CARMEN MARIA 12330010   

41 JIPA S. MARIN - PFA 20893414   

42 MITACHE IULIAN I.I.  RO37313082   

43 MOISE ANI ANCUTA PFA 25527864   

44 PFA DOTA NICOLETA  30938050   

45 
PFA DUMITRASCU I. EUGENIA 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 29958070   

46 GUTOI STELIAN I.F. 24134689   

47  GUTOIU DANIEL I.I.  RO41936968   

48  ICONARU ALIN-IONEL-SEBASTIAN I.I. 38588510   

49 ICONARU DANUT-FLORIN I.I. RO37500145   

50 PFA ICONARU ELENA 20893376   

51 PFA ICONARU IULIAN-CORNEL 38885368   

52 ISTRATE FLORENTINA-CRISTINA I.I. RO35013232   

53 ISTRATE PARASCHIVA PFA 25563131   

54 PFA NEAGOE NELA  20893384   

55 PERIANU D. GHEORGHE - PFA 25239640   

56 PERIANU MARIAN I.I.  29917290   

57 pERIANU P.MIHAITA I.F.  39794071   

58  POETASU S. CONSTANTIN VASILE I.I. 28403925   

59  POETASU S. CONSTANTIN VASILE I.I. 28403925   

60  PUTERE GHEORGHE I.I. RO34146230   

61  PFA TARAU MARIN  20423048   



62 TURTOI I. EMILIA I.I. RO31236967   

63 ZAINEA NELA I.I. 27531616   

64 ZAINEA S.IONEL I.I. RO41419937   

65 ZAINEA V. NICOLAE I.I. 33389860   

66 CANGE NICUSOR-FLORIN I.I. 36253144   

67 CORDUNEANU D. DANUT I.I. RO31379827   

68 PFA DINU C. NICU  30319550   

69 BALABANEANU DANIELA I.I. 41494637   

70  BORDEI CONSTANTA-NICOLETA I.I. RO38791514   

71  PFA BORDEI PAULA  42764402   

72  PFA BUCUR A.IONUT  31675393   

 
Din cele 72 entitati inregistrate in comuna Ulmu, situatia detaliata se prezinta dupa cum urmeaza: 
 
Situatia inregistrarilor dupa domeniu activitate: 
Nr. 
crt. 

Tip activitate Nr entitati 

1 Agricultura(include zootehnie si procesare primara si 
secundara a produselor agricole si de origine animala) 

16 

2 Comert 11 

3 Transporturi+ intretinere auto 4 

4 Asociatii/ Forme asociative non profit 6 

5 Cabinete medicale de specialitate umana si veterinara 3 

*restul entitatilor sunt organizate ca PFA/ I.I.  si nu pot fi determinate activitatile desfasurate 
 
 
    Situatia entitatilor dupa forma de organizare 
Nr. 
crt. 

Tip organizare Nr entitati 

1 SOCIETATI COMERCIALE 31 

2 PFA/ I.I. 32 

3 Asociatii/OUAI/ Asociatii agricole 6 

4 Cabinete medicale/ Veterinare 3 

 
Situatia ocuparii fortei de munca in localitatea Ulmu fata de situatia judetului in nr de persoane: 

Localitati 
Anul 
2015 

Anul 2016 Anul 2017 
Anul 
2018 

Anul 2019 

Ulmu 23 26 21 20 24 
      



 
 
  

Fata de situatia judetului, comuna Ulmu, conform datelor statistice se caracterizeaza dupa cum urmeaza: 
- Numar de firme raportat la populatia cu varsta >19 ani = 72 firme/ 1728 locuitori=4,16% grad de investire. 

Media judetului este de 26468 firme/ 174473 locuitori apti de munca = 15,17% in judet 
- Grad de investire/ asociere in societati comerciale= 31/1726= 1,79%  ceea ce este sub media judet si 

media nationala;  
- În Ulmu suprafaţa medie a unei exploataţii agricole era de 246,3 ha 
- Numarul de entitati societati comerciale raportate la total societati este de 43%, pondere aflata peste 

media regionala; 
- Numarul entitatilor inregistrate in sectoarele agriculturii este de 22,22% insa acest indicator este afectat 

de faptul ca pentru intreprinderi individuale si PFA nu regasim date rfeale actualizate despre activitate si 
cifra de afaceri; 

- Cifra medie de afaceri a societatilor economice este de 747.315 lei, rezultand din insumarea de 15.695.652 
lei raportata la numerul de societati comerciale, ceea ce concluzioneaza o concentrare a afacerilor mari in 
zona de interes, cu venituri din agruicultura reprezentand ponderea majoritara a cifrei de afaceri.  

- Somajul oscileaza in perioadele acoperite de sezonul agricol intre septembrie si decembrie( cand nu e 
sezon agricol), ceea ce se observa ca diferenta reprezinta sezonalitatea; 

- Grad mare de somaj fata de nivelul inregistrat in judet; 
- Grad diferentiat de somaj intre barbati si femei in sensul ca la barbati gradul de somaj este mai mare. 

Aceasta diferenta este data nu de implicarea femeilor mai mare in campul muncii ci de inregistrarea lor 
mai mare la oficiile de somaj; 

- Lipsa investitiilor straine, la nivel de comuna 2 societati comerciale au capital strain, una din ele minoritar; 
- Lipsa unitatilor industiale absorbatoare de forta de munca; Doar 2 socitati comerciale au numar mai mare 

de salariati>10;  
- Agricultura reprezinta solutia pe timpul verii a fortei de munca neinregistrate, de aceea exista anual oscilatii 

in numarul somerilor intre luna de referinta septembrie si luna decembrie.  
- Viticultura reprezinta o sursa de venit aflat in declin, din pacate pomicultura care aduce valoare adaugata 

pe termen lung si reprezinta si o sursa de protectie pentru terenurile agricole impotriva eroziunii si perdele 
de oprire vant nu este reprezentata in comuna; 
 

Potentialul specific si studiile realizate in anii precedenti au determinat orientarea interesului spre productia 

de energie din alte surse decat cele conventionale: energia solara, eoliana si nucleara precum si maritima. 

In ceea ce priveste energia nucleara si maritima,nu exista in zona analizata potential de dezvoltare. In ceea 

ce priveste energia eolianala nivel de judet Braila exista in faza de proiecte de dezvoltare a unor parcuri 

eoliene in diverse faze de dezvoltare insa potentialul judetului necesita investitii ce este necesar a fi alocate 

Luna 

iulie 

2018

Luna 

decembrie 

2018

Luna 

septembrie 

2019

Luna 

decembrie 

2019

Luna 

septembrie 

2020

Luna 

decembrie 

2020

% % % % % %

Total Jud. Braila
2,5 2,2 2 2 2,3 2,5

Tendinta 

descrescatoare

Total Ulmu
9,6 9,6 8,3 7,5 6,4 6,9

Tendinta 

descrescatoare

Masculin Jud. Braila 3 2,6 2,4 2,4 2,6 2,8

Tendinta 

descrescatoare

Masculin Ulmu
11,4 10,7 8,9 8,1 7,4 8

Tendinta 

descrescatoare

Feminin Jud. Braila 2,1 1,8 1,7 1,6 2 2,1 Tendinta crescatoare

Feminin Ulmu
7,4 8,2 7,7 6,6 5,1 5,5 Tendinta crescatoare

Pondere someri din total 

populatie activa

Tendinte 

 Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul lunii in totalul resurselor de munca, pe 

sexe fata de judet



pentru dezvoltarea energiei eoliene sa atinga cel putin minimul necesar pentru a fi considerat relevant. 

Astfel, din analiza hartii eoliene a Romaniei rezulta ca potentialul pentru zona albastra pentru terenuri 

platese situeaza in jurul valorilor de 4.5 m/s ceea ce in comparatie cu zonele Dobrogei si al podisului 

Barladului precum si zona submontana a arcului Carpatic, reprezinta un potential scazut. 

 

 

In ceea ce priveste potentialul energiei solare, judetul aflandu-se in zona de eficienta ridicata, eficienta de 

tip II, zonarea energetica referindu-se la gradul de acoperire energetica pe care il pot asigura sistemele 

pasive de energie solara. Astfel, in mod specific pentru comuna Ulmu situatia regasita pe site-ul oficial al 

comusiei Europene privind potentialul energiei solare se prezinta astfel: 

JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu) 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP


 

 

In ceea ce priveste distributia lunara, aceasta este: 



 

In concluzie, , peste media judetului, cu 

capacitate de productie chiar si in lunile de iarna cand se pot acoperi pana la ~50 Kwh.  

Sursele regenerabile de energie pot fi incorporate in cadrul unor sisteme hibride in concordanta cu structura 

anvelopei cladirilor a caracteristicile disipative ale acestora precum si functie de consumatorii tehnico 

functionali ai fiecarei clariri. Sistemuele on grid au capacitatea de a integra la nivel de comuna multitudinea 

de consumatori necesari si potentialul de stocare al statiilor capacitate.  

Astfel din analiza datelor regasite pe site-ul oficial mentionat mai sus, specific pentru comuna Ulmu regasim 

ca anual capacitatea de productie energie solara pe unitatea de 1 PV instalat, cu o pierdere medie estimata 

de doar 14%, este de 1264, 53 Kw.  

 . Din punct de vedere al calităţii, pe baza notelor de bonitare, terenurile agricole se 

clasifică în următoarele 5 clase de pretabilitate la arabil (I, II, III, IV, V). Cele mai severe limitări se întâlnesc 

la terenurile din clasele a IV şi a V-a (11,5%) din teritoriu.  

Dintre acestea cca. 4,3% sunt terenuri neproductive. Clasa I. (Foarte bună)- Terenuri fără limitări în cazul 

utilizării ca arabil (48.615 ha - 10,2% din total judeţ). Practic aceste terenuri nu au nici o restricţie sau 

pericol de degradare în folosinţă ca arabil şi deci nu au factori restrictivi faţă de culturile de câmp. Singura 

restricţie este cea de ordin climatic manifestată prin deficitul mare de umiditate în perioada de vegetaţie a 

culturilor, de unde rezultă necesitatea irigaţiei.  Clasa a II-a. (Bună) - Terenuri cu limitări reduse în cazul 

utilizării ca arabil (184.024 ha – 38,6%). În general aceste terenuri au o pretabilitate bună la arabil, ele 

constituind a doua clasă ca pondere în cadrul judeţului. Terenurile din această clasă se întâlnesc pe un 

relief plan, cu loess şi depozite loessoide în câmpie şi pe un microrelief cu depozite fluviatile în cadrul luncii. 

Sunt în general terenuri bine drenate, apa freatică situându-se la adâncimi de 2-3 m în câmp şi în lunci, 

rar 1-2 m.  Clasa a III-a. – (Mijlocie) - Terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării 198.805 ha (39,7%). 

Este clasa cea mai răspândită în cadrul judeţului iar împreună cu clasa a II-a are o pondere de cca. 78,3%. 

Şi aici limitările moderate sunt cele legate de sol, de teren. Apare ca nouă limitarea de pantă, pentru 

terenurile moderat înclinate (15-20%) situate pe versanţii văilor din cuprinsul judeţului. Clasa a IV-a. – 

(Slaba)- Terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil (34.497 ha -7,2%). Sunt situate în luncile 

Dunării şi Buzăului. Sunt alcătuite din depozite fluviatile cu textură variate (nisipolutoasă - lutoasă), rar 

inundabile şi apa freatică situată la 0,5 – 1 m. Clasa a V-a. – (Foarte slaba)- Terenuri cu limitări extrem de 

severe care nu pot fi folosite ca arabil (20.634 ha -4,3%). Terenurile sunt situate în luncă, pe depozite 

fluviatile, cu textură variind de la lutoasă la argiloasă. Apa freatică este situată între 1 şi 3 m adâncime. 

Învelişul de sol are în compoziţia lui, aproape în exclusivitate, solonceacuri şi soloneţuri, deci soluri cu 

salinizare şi alcalizare extrem, greu sau imposibil de ameliorat cu tehnologiile şi posibilităţile etapei actuale.  



La nivelul comunei, conform datelor furnizate de Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului 

Brăila, 8% din terenurile arabile sunt încadrate în clasa I de calitate şi 47,3% în clasa II de calitate. 

Terenurile din clasa a III a de calitate reprezintă 27,1%, cele din clasa a IV-a 13,6% iar cele din clasa V 

de calitate doar 4%. La nivelul judeţului Brăila, structura terenurilor arabile pe clase de calitate era, în 

2009, următoarea: clasa I – 4,13%, clasa II – 44,8%, clasa III – 32,6% clasa IV – 10,46% şi clasa V – 

5,22%. 24,9 8,0 21,5 61,2 55,8 47,3 23,6 31,5 25,2 27,1 23,7 6,3 12,7 13,6 6,4 0,3 6,3 4,0 0 % 10% 20% 
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arabile pe clase de calitate I % II % III % IV % V %  

Terenurile ocupate cu păşuni se regăsesc, în special, în categoriile de calitatea III - 37,8%, IV - 22,6% şi 

V - 30,9%. Doar 8,6% dintre terenurile ocupate de păşuni au calitatea a II-a. Printre localităţile unde 

există surse de nitraţi din activităţile agricole (conform Ordinului MMDD nr. 1.552/2008) se 

numără şi Ulmu. 

Principalele culturi la nivelul comunei sunt reprezentate de cerealele pentru boabe 

şi plantele uleioase. Cea mai mare partea a suprafeţei a fost cultivată cu porumb pentru boabe (25,1%), 

grâu şi secară (24,7%) şi orz şi orzoaică (9,6%). Suprafaţa alocată culturilor de plante uleioase este în 

scădere, de aceea prim masurile APIA se stimuleaza infiintarea culturilor oleaginoase si totodata pentru 

refacerea zonei verzi se acorda pachete de stimulente aferente infiintarii culturilor de rapita pentru 

refacerea solurilor, protezarea solutirilor pe timpul iernii si Pachete de inverzire pentru stimularea refacerii 

naturale a solurilor prin utilizarea tehnologiilor de refacere naturala a humusului.  

La nivelul comunei, conform datelor furnizate de DADR Brăila, principalele culturi sunt reprezentate de 

porumb, floarea soarelui şi grâu.  

Cu toate acestea, din cauza lipsei de integrare a activităţilor dintre sectoarul agricol (vegetal şi animal) cu 

sectoarele de procesare şi comercializare, zootehnia a devenit o afacere neatractivă pentru mulţi crescători 

de animale. 

Parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Brăila a înregistrat o evoluţie ascendentă în perioada 2015-

2020, la majoritatea categoriilor atat masini de pregatire teren cat si tehnologii de recoltat si o buna parte 

din aceestea au fost datorate intreprinzatorilor privati, fara un aport semnificativ din perspectiva fondurilor 

europene asa cum au avut alte comune ceea ce pe termen lung poate contribui la o decapitalizare 

semnificativa a intreprinzatorilor.  

În 2020, parcul de tractoare şi maşini agricole din Ulmu cuprindea: 80 tractoare (+144%fata de perioada 

de programare anterioara), 78 pluguri pentru tract oare şi 18 combine autopropulsate pentru recoltat 

cereale (+230% fata de situatia din programare anterioara).  

Lucrări de îmbunătăţiri funciare: Judeţul Brăila ocupă unul din primele locuri din ţară în ceea ce priveşte 

suprafaţa amenajată cu sisteme de îmbunătăţiri funciare (irigaţii şi desecări). Pentru înlăturarea efectelor 

negative ale fenomenelor climatice extreme (alternarea pe o lungă perioadă de timp a perioadelor de 

secetă cu cele de exces de umiditate pe aceleaşi terenuri) şi pentru prevenirea degradării terenurilor prin 

eroziuni ale solurilor în judeţul Brăila au fost executate, în majoritate înainte de 1990, următoarele tipuri 

de lucrări de îmbunătăţiri funciare:  

 Amenajări irigaţii - 379.579 ha 

 Desecări - 257.915 ha şi  

 combaterea eroziunii solului - 2.247 ha. 

In ceea ce priveste  situatia din comuna Ulmu, la data elaborarii prezentei strategii nu exista 

amenajari viabile pentru irigatii cu infrastructura modernizate integral, desi exista infrastructura 

disponibila ramasa din infrastructura dinainte de 1989 ceea ce reprezinta cel putin un punct de 

plecare bun pentru dezvoltarea viitoare, in conditiile in care exista apa disponibila pentru irigatii. 

: La nivelul comunei Ulmu  există in zona de interes lacuri naturale şi artificiale, 

precum şi bălţi, amenajate pentru piscicultură şi pescuit sportiv:  



• Lacuri artificiale: Ulmu- lacul nu mai exista. Pe lângă aceasta amenajare dezafectata piscicola, pescuitul 

se mai desfăşoară doar apele naturale din zona comunei. În ceea ce priveşte ihtiofauna, acesta este 

reprezentată de peştii autohtoni (crap, caras, plătică, roşioară, somn, şalău, ştiucă, lin, mreană, oblete, 

ghiborţ), in formele lacustre remanente in zona.   

Agricultura ecologică prezintă un potenţial deosebit în condiţiile în care cererea pentru produsele ecologice 

este în creştere pe fondul conştientizării beneficiilor unei alimentaţii sănătoase atât pe plan extern cât şi 

pe plan naţional. La nivelul comunei Ulmu  exista potential ridicat de a dezvolta agricultura ecologica pentru 

a creste viabilitatea exploatatiilor. Spunem ca exista potential intrucat solul de foarte buna calitate si poate 

genera productii competitive fara a administra amendamente in exces. Un rol important il are insa si 

capacitatea de a iriga care sa sprijine agricultura ecologica.  

 

 

La nivel de comuna nu exista dezvoltate structuri turistice. Există posibilitatea dezvoltării în cadrul comunei 

următoarelor tipuri de turism:  

• agrement şi recreere la sfârşit de săptămână;  

• tematic, istoric pentru elevi;  

Resursele turistice ale comunei sunt:  

• tradiţii specifice zonei şi evenimentele culturale, artistice organizate; La nivelul comunei nu există structuri 

de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi nici cu funcţiuni de alimentaţie publică. 

 

 Serviciile. Sectorul serviciilor este slab dezvoltat fiind reprezentant în special de serviciile publice de 

sănătate (cabinete medicale de familie şi farmacii) şi educaţie. În domeniul serviciilor activau la finalul 

anului 2020 un număr de 3 cabinete- medicina umana si medicina veterinara; 

Servicii: baruri, Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; Pe lângă aceste societăţi comerciale există un 

număr mic de întreprinzători particulari (persoane fizice autorizate) care prestează servicii diverse către 

populaţie. 

 Comerţul. Este reprezentat de o serie de societăţi comerciale şi întreprinzători particulari care deţin o reţea 

de magazine alimentare.  

Conform calendarului pieţelor, târgurilor şi oboarelor în judeţul Brăila la nivelul comunei se organizează 

următoarele târguri: - Ulmu - Târg comunal martea, 07:00-14:00 Ccmerţ cu produse agroalimentare şi 

industriale, care se desfasoara pe suprafata de 4358 mp, dotat cu utilitati (retele de energie electrica, apa 

si telefonie) 

Prelucrare primara produse din anexa 1 La tratat(produse agricole primare): 

  unitate prelucrare lactate; 

 Unitate de productie paine si produse de patiserie; 

În anii 2018 şi 2019, numărul stabilirilor de domiciliu a fost inferior numărului plecărilor cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă), fiind evidenţiat un spor migrator negativ de 13 persoane, respectiv 18 persoane. 

Începând cu anul 2019 se înregistrează un sold pozitiv al schimbărilor de domiciliu la nivelul acestei micro-

zone, în perioada 2019-2020 totalizând 12 persoane, datorat partial si situatiei pandemice ce au determinat 

revenirea acasa a unor persoane ce de regula muncesc in afara tarii.  



Sursa:INS, serii tempo 

 sunt, în general, asfaltate. Totuşi, starea tehnică a drumurilor judeţene de la nivelul 

comunei este apreciată ca fiind medie.  Drumurile comunale sunt în totalitate pietruite si slab asfaltate si 

starea lor tehnică este apreciată ca fiind proastă (25% din lungime) şi foarte proastă (44%).  

Tronson din DJ 203 asfaltat, ce traverseaza satul Ulmu si Jugureanu; 

TronsonDJ 203, asfaltat,  ce traverseaza sat Ulmu catre Ciresu. 

  

Schema stradala a comunei are o configuratie relativ rectangulara. Reteaua stradala este alcatuita din 

strazi pietruite cu latimi intre 3,5 si 6,3 m parte carosabila. Lungimea totala a strazilor este de 49571 ml 

din care 27282 ml cu pietris si 3000 ml cu pamant, aflandu-se in general in stare buna  ca si fundatie insa 

necesita lucrari de asfaltare si modernizare retea de santuri colectare apa pluviala pentru o circulatie in 

siguranta. Pantele longitudinale ale strazilor sunt sub 2% ceea ce determina o capacitate ridicata de 

intretinere fara dificultate prin simpla lucrare de intretinere. 

.  

:Comuna este integral electrificata, atat la nivel de locuinte civile cat si 

cladiri administrative, publice. In acelasi timp precizam ca  exista retea de iluminat public cu led, in comuna 

Ulmu, pentru eficientizarea consumurilor energetice.  

: 

 Buget-fnante, contabilitate, impozit si texe locale, 

 Administratie publica locala, stare civila si autoritate tutelara; 

 Cadastru si agricultura; 

 Cultura-culte; 

 Serviciul public de asistenta sociala; 

 Serviciul pentru situatii de urgenta. 

In cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt incradrate un numar de 25 de persoane din care: 

  9 functionari publici 

 15 personal contractual. 

Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând la îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Instituţiile administraţiei publice locale de la nivelul comunei Ulmu sunt constituite, organizate şi 

funcţionează conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23  aprilie 2001 republicată şi actualizată 

şi a Legii nr 340 din 2004 privind  instituţia prefectului. Aceste legi stabilesc şi atribuţiile instituţiilor 

administraţiei publice privind sprijinirea activităţilor economico-sociale. Consiliul Local reprezintă 

autoritatea legislativă, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale sau centrale. 

Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 

în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Consiliul Local al comunei  Ulmu au fost înfiinţate ca instituţii ale administraţiei publice locale in baza legii 

69/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală. 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii: 

a. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b. atribuţiile referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c. atribuţii referitoare la buget local; 



d. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

e. alte atribuţii stabilite prin lege; 

Primarul împreună cu aparatul executiv funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, rezolvând 

problemele publice de interes local. În atribuţiunile compartimentelor şi serviciilor funcţionale din cadrul 

primăriei se regasesc în general următoarele atribuţiuni principale, conform regulamentului de organizare 

şi funcţionare: 

a. aplicarea prevederilor legislative, ale Consiliului Local în atribuţiunile ce revin fiecărui compartiment; 

b. întocmirea unor informări pentru a fi prezentate Consiliului Local, în legătură cu starea economică şi 

socială a comunei sau oraşului în concordanţă cu atribuţiunile ce revin autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

c. participarea la întocmirea proiectului de buget formulând propuneri de repartizare a cheltuielilor în funcţie 

de necesităţile comunităţii, bazându-se pe datele statistice ale anului precedent; 

d. întocmirea pe baza datelor din execuţia bugetară anuală a unei informări detaliate cuprizând modul de 

realizare a cheltuielilor pe capitole şi subcapitole înscrise în buget informând Consiliul Local asupra modului 

de îndeplinire a indicatorilor înscrişi în bugetul aprobat; 

e. în calitate de administrator al veniturilor proprii provenite din impozite şi taxe, concesiuni, închirieri 

relevante şi prelevări de la bugetul consolidat, organizează evidenţa, urmărirea şi încasarea debitelor; 

f. participă cu specialiştii de care dispune la elaborarea planului urbanistic şi cadastral al localităţii; 

g. participă la întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a localităţilor ce aparţin de 

administraţia publică locală, instalarea semnelor de circulaţie, pentru a se asigura desfăşurarea normală a 

traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii; 

h. exercită servicii de stare civilă şi de autoritate tutelară; 

i. gestionează patrimonial de care dispune administraţia publică locală, organizând ori de câte ori este 

nevoie sau cel puţin odată pe an inventarierea patrimonială; 

j. întocmeşte documentaţia necesară şi organizează acţiuni de achiziţii publice pentru contracte de 

furnizare, servicii sau lucrări. 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Primarul este stabilit prin vot public uninominal 

de către locuitorii municipiului, pe o perioadă de patru ani. 

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de 

specialitate. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitor de drept al acestuia. Viceprimarul este ales cu 

votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. 

Secretarul este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, apolitic şi 

se bucură de stabilitate în funcţie. 

Atribuţiile principale ale secretarului sunt: 



- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi ale hotărârilorconsiliului local; 

- asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar şi între 

aceştia şi prefect; 

- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local; 

- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică 

ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului 

local. 

Pe lângă aceste atribuţii şi cele stabilite de legea administraţiei publice, secretarul poate primi atribuţii şi 

însărcinări date de către primar sau de către consiliul local. 

Consiliul local al comunei Ulmu este asociat la: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara“Dunarea” Braila” 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO Dunarea Braila”; 

 Asociatia Comunelor din Romania. 

Oficiul postal. Telecomunicatiile: Comuna Ulmu dispune in prezent de o centrala telefonica digitala proprie, 
amplasata in satul Ulmu. Reteaua telefonica locala este realizata din fibra optica pozata aerian pe stalpi si 
ingropata. Numărul utilizatorilor la reţelele de telecomunicaţii, în special INTERNET, este in crestere, mai 
ales bazata pe operatori mobili. Se constată insuficiente surse investiţionale pentru activităţile de servicii 
ce vizează telecomunicaţiile mai ales in asigurarea internetului de mare viteza prin fibra optica prin 
conectivitatea tuturor gospodariilor precum si prin asigurarea WIRELESS la nivel de spatiu public. 

Sediul Primariei a fost modernizat si s-a pavat spatiul din fata Primariei. De asemenea, a fost amenajat 

parcul din fata Primariei cu bancute, loc de joaca pentru copii, gard si tot ce mai este necesar. Cladire 

camin cultural – cladire de caramida, acoperita cu tabla, regim de inaltime P, cu cinci incaperi si un hol, 



suprafata construita de 413 mp, teren aferent de 1338 mp, dotat cu utilitati (retele de energie electrica, 

telefonie).  

In satul Ulmu exista un dispensar uman, reabilitat si extins de catre Primarie, in cadrul caruia isi desfasoara 

activitatea un medic specialist in medicina generala.Cabinetul medical din satul Jugureanu este, de 

asemenea reabilitat, si functioneaza o data pe saptamana, un doctor asigurand asistenta medicala 

locuitorilor, astfel incat acestia nu sunt nevoiti sa nu se mai deplaseze pana in satul principal al comunei. 

Comuna mai dispune si de o Circumscriptie Sanitara Veterinara si o farmacie umana. 

La nivelul comunei, numărul locuitorilor care revin la o farmacie este de 3536 , situaţie mult mai favorabilă 

decât cea înregistrată la nivelul mediului rural din judeţul Brăila unde la o farmacie revin 5.251 locuitori. 

Numărul locuitorilor care revin la un medic de familie este de 3536 locuitori,aproximativ acelaşi cu cel 

înregistrat la nivelul mediului rural al judeţului. 

O situaţie mai puţin favorabilă se înregistrează în ceea ce priveşte numărul locuitorilor care revin la un 

salariat personal sanitar mediu, avand doar 4 persoane active in domeniul sanitar(medic+ asistent)  la 

nivel de comuna  ceea ce rezulta o medie de 880 faţă de 681 la nivelul mediului rural al judeţului. 

Caminele culturale din satele Ulmu si Jugureanu au fost reabilitate, dotate cu utilitati (retele de energie 

electrica, telefonie) si beneficiaza de parcare pavata, aer conditionat. 

La nivelul comunei Ulmu funcţionează un serviciu public de asistenţă socială în cadrul Primăriei. Numărul 

angajaţilor serviciului de asistenţă socială este de 11 persoane, din care: funcţionari publici: 1 angajaţi 

contractual: 10 (asistenţi personali). Acest serviciu se ocupă cu venitul minim garantat, alocaţia 

complementară, ajutorul de încălzire, protecţia copilului, alte situaţii (incendiu, decese etc.). 

C asi situatie la data prezentei :Număr persoane care primesc venitul minim garantat (VMG):   VMG-200 

persoan, Grad de handicap-124 persoane, Alocatii complementare-90 familii. 

Fata de situatia judeteana comuna Ulmu se regaseste cu un numar de asistati peste media judeteana  pe 

toate palierele de ajutor oferit.  

Cele mai importante probleme pe plan local legate de personal medical sunt: 

 dotarea cu echipamentele necesare a cabinetelor medicale indivduale, în vederea oferirii cetăţenilor 

unui serviciu medical de calitate;  

 lipsa unor puncte medicale autorizate pe specialitati; 

  lipsa farmaciilor – în Jugureanu care să ofere cetăţenilor medicamentele de care au nevoie, fără a 

mai fi obligaţi să se deplaseze catre Ulmu. 

 numărul insuficient al personalului sanitar mediu; 

SPITALUL ORĂŞENESC FĂUREI este cea mai apropiată unitate sanitară spitalicească. Acesta dispune de o 

secţie de Medicină internă cu 44 paturi şi o secţie de Pediatrie cu 25 paturi. La nivelul acestui mai 

funcţionează un AMBULATORUL DE SPECIALITATE care cuprinde: Cabinet medicină internă, Cabinet 

pedriatic, Cabinet oftalmologie, Labolator analize medicale, Laborator radiologie şi Farmacie cu circuit 

închis. 

Spitalul are o linie de gardă continuă care este deservită de cei 3 medici specialişti ai spitalului şi cei 3 

medici specialişti de medicină generală. 

Cabinete medicale stomatologice se găsesc în oraşele Ianca şi Însurăţei. 

Asistenţă socială 

 Serviciu public de asistenţă Ulmu 

 Îngrijire Personală; 



 Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale familiale şi de grup; 

 

Scoala Gimnaziala Ulmu din comuna are personalitate juridica si are ca unitati arondate urmatoarele: 

 Gradinita cu Program Normal Ulmu 

 Gradinita cu Program Normal Jugureanu 

 Scoala Gimnaziala ‘’Stefan Luchian’’ Jugureanu 

Scoala Gimnaziala Ulmu este prima scoala sateasca din judetul Braila, existenta sa find atestata de un 

document aflat la Biserica ‘’Sfantul Nicolae’’ din Ulmu: ‘’ Am scris ei Toderasco, ca eram la Ulmul si invatam 

copiii in casa la Ion Balaban, leat 1796, sect. 26 si am scris cu mana de tarana, pentru ca mana putrezeste, 

iar cine citeste ma pomeneste, pe acest sfantminei al mos popii Mihai de la Ulmul, le-am scris mai sus’’ . 

Aceasta scoala sateasca avea clar un caracter particular. 

Istoricul Radi I. Perianu face in lucrarea sa ‘’Istoricul scoalelor din orasul si judetul Braila -1832-1864’’ 

urmatoarele precizari despre invatamantul public dinlocalitatea natala: ‘’Scoala incepe la 1840. In 1841 

este invatator Radu Vlad, la cei 11 elevi in clasa I si 28 in clasa a II-aIn perioada 1904-1906 se construiesc 

in actuala comuna Ulmu trei scoli noi, functionale si astazi: Scoala Ulmu Nr. 1 (in present Scoala Ulmu, 

corp A), Scoala Ulmu Nr. 2 (in prezent Scoala Ulmu, Corp B) si Scoala Jugureanu.Cele trei unitati scolar au 

functionat ca institutii cu personalitate juridica pana la 1 ianuarie 2005. Ulterior acestei date, s-a aplicat 

noul sistem de finantare si administrare a unitatilor de invatatmant prevazut in Legea nr. 349/2004 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si in Legea nr. 354/2004 

pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 in judetul Braila.  Din momentul aplicarii 

acestor prevederi legale, Scoala cu cls. I-VIII Ulmu nr. 2 si-a pastrat calitatea de unitate cu personalitate 

juridical, iar Scoala cu cls. I-VIII Ulmu nr. 1 si Scoala cu cls I-VIII ‘’Stefan Luchian” Jugureanu au devenit 

structure ale acesteia.In anul 2011, in conditiile reorganizarii retelei unitatilor de invatamant din judetul 

Braila, Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 si-a pierdut statutul de structura, devenind Corpul A al Scolii cu cls. I-VIII 

Ulmu. 

Incepand cu 1 septembrie 2012, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, denumirea ofciala a 

instituitiei este Scoala Gimnaziala Ulmu.Scoala Gimnaziala Ulmu are in component 3 laboratoare SEI dotate 

cu 15 PC; 1 laptop;1 videoproiector – 3 laboratoare sunt deja functionale (Ulmu Nr. 1 si 2 si Jugureanu. In 

cadrul scolii, a fost infiintat si inaugurat in 2009 Centrul de documentare si informare, modern dotat atat 

cu biblioteca, calculatoare, mobilierul corespunzator si grup sanitar nou.Scoala Gimnaziala ‘’Stefan Luchian’’ 

Jugureanu si Gradinita cu Program Normal Jugureanu au fost reabilitate in totalitate, in prezent avand 

sistem de alimentare cu apa,grupuri sanitare noi si moderne si dotari.  

Teren de sport – suprafata de 7326 mp, dotat cu utilitati (retele de energie electrica, apa si telefonie). 

Viata religioasa a comunitatii din comuna Ulmu este o componenta foarte importanta, astfel ca au fost 

efecuate o serie de lucrari in ceea ce priveste bisericile de pe teritoriul comunei si a satelor apartinatoare: 

 Biserica cu hramul ‘’Sfantul Dumitru’’ 

 Biserica cu hramul ‘’Sfantul Neculai’’ 

 Biserica cu hramul ‘’Sfantul Stefan’’ 

In comuna Ulmu exista 3 cimitire ortodoxe amplasate astfel:  

2 in satele Ulmu si 1 cimitir in satul Jugureanu. 



 Din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă şi subterane în teritoriul judeţului 

nu există zone critice. Râul Buzău este monitorizat în două secţiuni, Pod Latinu şi sectiunea Racoviţa, 

analizele fizico-chimice efectuate demonstrând îmbunătăţirea calităţii apei încadrate în clasa a II-a de 

calitate, conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1146/2002, cu excepţia 

indicatorilor fier total şi substanşe fenolice. Râul Călmăţui este monitorizat în secţiunea Pod Cuza Vodă şi 

în secţiunile Pod Ulmu şi Pod Berteşti, calitatea apei fiind încadrată în clasa a II-a de calitate conform 

Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1146/2002, cu exceptia indicatorului reziduu fix 

care depăşeşte limita clasei a IV-a de calitate. 

Monitorizarea apelor subterane se realizează de către Sistemul de Gospodărire a Apei Brăila printr-un 

număr de 47 foraje, valorile indicatorilor analizaţi indicând neîncadrarea majorităţii acestora în limitele 

prevăzute în STAS 1342/91 şi Legea 458/2002 - indicatori apă potabilă. Se înregistrează în special depăşiri 

ale conţinutului de substanţe organice, fier, azotiţi, duritate totală, datorate influenţei pe care o au apele 

curgătoare de suprafaţă (sursa principală fiind încărcarea antropică a acestora) şi a evacuărilor de ape 

uzate insuficient epurate sau neepurate. 

Se înregistrează de asemenea un grad ridicat de mineralizare, valorile indicatorilor reziduu fix, cloruri, 

sulfaţi, fiind depăşite la majoritatea forajelor monitorizate. 

 Pentru asigurarea cerinţei de apă potabilă şi industrială a principalilor 

consumatori din judeţul Brăila, există conducte de aducţiune a apei, având ca loc de priză fluviul Dunărea. 
Cele mai importante aducţiuni sunt: 
- aducţiunea Dunăre – Ianca, L = 37,5 km, Q = 270 l/s; 
- aducţiunea Lieşti – Vadu Roşca – Brăila, L = 41 km, Q = 510 l/s (apă potabilă şi industrială pentru 
consumatorii casnici şi industriali ai m.Brăila). 
- aducţiune Urleasca – Movila Miresii, L = 11,5km; 
- aducţiune Ianca – Faurei, L = 20,5 km; 
- aducţiune staţia de pompare Gropeni – localitatea Gropeni, L = 1,0 
km. 
Retea de Apa si canalizare 

              •   Ulmu – retea apa existenta 

                              -retea canalizare- in faza de proiectare si executie –fonduri europene in cadrul Master 

Planului  apa si canalizare al ADI Dunarea Braila in care Comuna Ulmu este membru asociat. 

               • Jugureanu-retea apa in faza de proiectare si executie( ADI Dunarea Braila) 

                • retea canalizare-inexistenta 

Comuna este străbătută liniile de 110 kV de distribuţie a energiei electrice Gura Ialomiţei – Bărăganu – 

Jugureanu – Ruşetu şi Brăila – Urleasca – Ianca – Făurei – Jugureanu – Colţea. 

În mediul rural şi parţial în mediul urban reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian (LEA 0,4 kv) şi se 

întind pe o lungime de 4488,50 km. 

Comuna Ulmu  nu dispune de  reţea de alimentare cu gaze naturale, este in lucru la data elaborarii strategiei 

studiul de fezabilitate in vederea solicitarii de finantare pentru aceasta infrastructura, cu orizont de timp 

de 3-5 ani pentru implementare.  

Încălzirea locuinţelor se realizează cu sobe întrebuinţând drept combustibil lemne, lignit. 



Zona  alaturata comunei Ulmu este străbătuta de conducta de transport gaze naturale presiune înaltă DN 

800 mm Vădeni– Jugureanu (Cireşu – Ioneşti, Batogu) şi una de presiune medie DN 350 mm care 

alimentează oraşele Ianca şi Făurei. 

La nivelul comunei Ulmu este înfiinţat serviciul de salubritate, iar colectarea deşeurilor menajere se face în 

pubele de 240L date cetăţenilor de către Primarie, pentru fiecare gospodărie, prin contract de comodat. 

Ridicarea deşeurilor are loc periodic de catre o firma specializata, în baza contractului de servicii încheiat, 

iar acestea sunt eliminate la depozitul neecologic de deşeuri menajere din Făurei care are ca termen de 

închidere anul 2017. 

La nivelul comunei Ulmu deşurile menajere sunt colectate de către primărie la centru de colectare înfiinţat 

în cadrul comunei la care sunt arondate şi localităţile învecinate prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Eco Dunărea Braila. Colectarea selectivă a deşeurilor din plastic, sticlă şi hârtie se face la 

fiecare sat component al comunei în containere special amenajate. 

Problemele sunt determinate de lipsa fondurilor necesare amenajării corespunzatoare a locurilor de 

depozitare a deseurilor şi a ridicării acestora selectiva . De asemenea, depozitarea întâmplătoare pe sol a 

deşeurilor din mediul rural, evacuarea acestora în cursurile de apă, arderea necontrolată reprezintă inca 

un risc major pentru mediul ambiant. 

La nivelul oraşulu Ianca există o staţie de compostare a deşeurilor biodegradabile. 

Stocul total de locuinţe, la finalul anului 2020, la nivelul comunei de vest a judeţului Brăila, era de 1800, 

reprezentând 3,6 % din numărul total al locuinţelor din mediul rural al judeţului Brăila. 

Suprafaţa locuibilă totală se ridica la 123.219 mp, repezentând 6,4% din totalul suprafeţei locuibile al 

nivelul mediului rural al judeţului Brăila. 

Tabel 28.Număr de locuinţe şi suprafaţa locuibilă în 2020 

Indicator Comuna Ulmu 

Număr 
locuinţe 

1.800 

suprafaţa 
medie 
per 
locuinţă 

41,5 mp 

suprafaţa 
medie 
per 
locuitor 

=1800/41,5 
=43,27 

                Sursa: INS – Tempo On-line 

În anul 2020 stocul total de locuinţe de la nivelul comunei a crescut cu 9 locuinţe insa in anul precedent 

numarul de autorizatii de constructii a fost mai mic decat in anul pecedent o potentiala cauza fiind 

pandemia. 

Sursa: INS – Tempo On-line, calcule proprii 

Ulmu: 2 maşini, 8 calculatoare cu imprimantă, racodate la internet, 2 copiatoare, telefom/fax/internet; 



Ulmu: autogreder, calculatoare, copiatoare, telefon/internet/fax; 

Ulmu: 1 Autoturism Dacia Logan, 1 Tractor U-650, 1 Buldoexcavator, 11- 

Calculatoare, 2-Copiatoare, Telefon/fax/nternet; 

Primăria de la nivelul comunei Ulmu, judet Braila îşi desfăşoară activitatea în clădiri care permit 

desfăşurarea activităţii în condiţii relativ bune. 

Clădirea adminstrativa din comuna Ulmu a fost reabilitata şi modernizata. Primăria Comunei Ulmu nu a 

suportat lucrări de reabilitare sau modernizare in ultimii 7 ani, acestea fiind necesare (modernizare şi 

extindere) – nu are sală de sedinţe, număr insuficient de birouri, mobilierul de birouri este depăşit (vechi), 

nu este racordată la utilităţi, etc. 

Ulmu 2021 : Venituri totale 5.674.233 mii lei;  

- 7 ha pe care Primăria comunei Ulmu le poate pune la dispozitie investitorilor pentru activitati de 

genul: industrie, depozitare, constructie; acest teren are deschidere la  DC  şi dispune de facilităţi: 

apă potabilă, energie electrică. 

Consultanţă şi cercetare dezvoltare inovare 

Actorii judeţeni care activează în domeniul consultanţei şi/sau care desfăşoară activităţi de cercetare-

dezvoltare inovare, relevanţi pentru comuna de vest a judeţului Brăila sunt: Direcţia de Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală Brăila, prin reprezentanţii în teritoriu ; Camera Agricolă a Judeţului Brăila; Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; Fermele agricole şi zootehnice care realizează activităţi 

de cercetare în domeniul vegetal şi zootehnic; Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Brăila; 

Primăriile şi o parte dintre instituţiile de învăţământ dispun de linii de acces la internet. 

:Pentru intervenţii în situaţii de urgenţă funcţionează la nivelul judeţului 

Brăila funcţionează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”. 

Garda nr. 5 intervenţie Făurei asigură serviciile de intervenţii în situaţii de urgenţă pe teritoriul comunei 

Ulmu, judeţul Brăila. În anul 2020 Garda nr. 5 de intervenţii Făurei a avut un număr de 38 intervenţii (22 

independent şi 16 în cooperare cu SVSU). La nivelul comunei Ulmu Garda nr. 5 Făurei a realizat 5 intervenţii 

în colaborare cu SVSU, din care 3 în cooperarea cu SVSU Ulmu şi 2 cu SVSU. De asemenea, la nivelul 

comunei SVSU Mircea Vodă a avut 2 intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Pentru asigurarea ordinii publice, la nivelul celor trei UAT componente, funcţionează POSTUL DE POLITIE 

ULMU.  

ULMU – fara teren sport;  

Lucrările de modernizarea şi transformare a bazei sportive din comuna Ulmu, judeţul Brăila, în baza sportivă 

multifuncţională model tip I (in curs de implementare proiect). 

Populaţia şcolară. Populaţia şcolară a comunei era la nivelul anului şcolar 2009-2010 formată din 283 copii 

preşcolari (6,4% din judeţ Brăila rural) şi 710 elevi în ciclul primar şi gimnazial de învăţământ (6,2% din 

Brăila rural). 

În învăţământul gimnazial revin 9,1 elevi per cadru didactic la nivelul microzonei, acest indicator 

înregistrând valoarea de 9,4 la nivelul mediului rural judeţean. 

Situatia structurii scolare :Scoala Gimnaziala  ” Gen Stan Poetas” Ulmu (A + B) 

     Structuri scolare  - Gradinita cu program normal Ulmu (A+B)  



     Gradinita cu program normal Jugureanu 

     Numar elevi 

                  -  Prescolar-53 

                   - primar-132 

                   - gimnazial -118 

      

      Numar clase /grupe- 11/4 

În învăţământul primar se înregistrează un număr de 14,0 elevi per cadru didactic, valoare mai scăzută 

decât cea de la nivel judeţean-rural. 

 

Evolutia prescolarilor este redata mai jos. Conform graficului evolutia este relativ constanta ceea ce asigura 

continuitatea pe urmatoarea perioada a populatiei scolare.  

In acelasi timp in tabelul de mai jos regasim datele legate de personalul didactic: 

 

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus  se observa o scadere a personalului didactic la invatamant prescolar 

si gimnazial insa scaderile sunt  functie de elevi dintr-o anumita perioada a anului scolar.  

 

 

 

 

Judete  Localitati  Ani  UM: Numar persoane  Valoare

Braila  44328 ULMU  Anul 2016 Nr pers 79

Braila  44328 ULMU  Anul 2017 Nr pers 85

Braila  44328 ULMU  Anul 2018 Nr pers 69

Braila  44328 ULMU  Anul 2019 Nr pers 71

Braila  44328 ULMU  Anul 2020 Nr pers 77

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pentru grupa de varsta oficiala corespunzatoare 

invatamantului prescolar pe judete si localitati

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane

Invatamant anteprescolar Braila TOTAL 16 18 19 19 19

Invatamant prescolar Braila TOTAL 508 490 490 470 473

- - 44328 ULMU 6 5 5 4 4

Invatamant primar (inclusiv invatamantul 

special)
Braila TOTAL

732 736 742 686 657

- - 44328 ULMU 9 9 10 10 9

Invatamant gimnazial (inclusiv 

invatamantul special)
Braila TOTAL

989 996 996 947 898

- - 44328 ULMU 19 16 11 15 13

Invatamant profesional Braila TOTAL 4 29 30 33 29

Niveluri de educatie Judete Localitati

Ani

UM: Numar persoane

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Numar Numar Numar Numar Numar

Invatamant anteprescolar Braila TOTAL 10 10 10 10 10

Invatamant prescolar Braila TOTAL 450 443 441 424 423

- - 44328 ULMU 6 6 7 7 7

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 

invatamantul special)
Braila TOTAL

1063 1046 1047 1041 1046

- - 44328 ULMU 15 12 12 12 12

Rezultatele cautarii - Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre) pe niveluri de educatie, judete si localitati

Niveluri de educatie Judete Localitati

Ani

UM: Numar







































Manifestări cultural artistice 2020- fara manifestari culturale, datorate pandemiei COVID. Se intentioneaza 

orgganizarea zilei comunei in luna August, 15 august, in anul 2021, manifestare care se doreste sa devina 

permanenta.  



La nivelul comunei Ulmu problemele de mediu nu sunt foarte mari. 

Zonele de risc natural (inundaţii şi alunecări de teren) sunt puţine şi prezintă un risc redus de producere 

de calamităţi. 

Calitatea factorilor de mediu este bună şi nu se înregistrează depăşiri ale limitelor de siguranţă. 

Principalele surse de poluare sau probleme de mediu sunt reprezentate de către: 

- Lipsa unui sistem de colectare şi tratare a apelor uzate – efectul acestora asupra apelor freatice; 

- Gestiunea şi transportul deşeurilor menajere; 

- Utilizarea substanţelor chimice în agricultură şi efectul acestora asupra pânzei freatice; 

Zone de risc natural 

Inundaţii 

Teritoriul judeţului este afectat de inundaţii locale. Fluviul Dunărea se caracterizează prin durate mari ale 

viiturilor, iar râurile Siret, Buzău, Călmăţui prin durate mai scurte ale viiturilor care pot genera inundaţii. 

Apărarea împotriva inundaţiilor în judeţul Brăila, este realizată prin lucrări specifice de regularizări ale 

cursurilor de apă, îndiguiri şi consolidări de maluri. Sunt în funcţiune cca. 500 km de îndiguiri, 50 km de 

regularizări şi consolidări de mal. Aceste lucrări apără împotriva inundaţiilor cca. 10.000 locuinţe, 51 

obiective industriale, sociale, agricole, cca. 84 km cale ferată, cca. 672 km drumuri naţionale şi judeţene şi 

cca. 146.950 ha, din care cca. 142.650 ha teren agricol :Îndiguirea Nisipuri Cotu Ciorii (lungime totală 8,1 

km, 1.100 ha apărate), Îndiguiri Călmăţui (lungime totală 102,5 km, 8.900 ha apărate),  Regularizare râu 

Călmăţui, Apărare mal Deduleşti - Buzău-mal drept, 1,2 km; 

Alunecări de teren 

În conformitate Legea nr. 575/2001 privind aprobarea PATN – Secţiunea - “Zone de risc natural”, din punct 

de vedere al alunecarilor de teren, judetul Braila se află intr-o zonă în care potenţialul de producere a 

alunecărilor de teren este scăzut. 

Conform studiului realizat de IPTANA în 2007- “Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale 

(cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. 

Regiunea 2 - (Sud-Est): Judeţul Braila” pe teritoriul judeţului Brăila procesele geomorfologice sunt 

reprezentate cu precădere prin sufoziuni, tasări, procese eoliene în câmpurile tabulare, la care se adaugă 

cele specifice luncilor precum şi subsidenţa din Câmpia Siretului Inferior. Alunecările de teren au o 

dezvoltare redusă şi s-au manifestat pe teritoriile comunelor Măxineni, Racoviţa, Râmnicelu, Scorţaru Nou, 

Suteşti, Grădiştea, Movila Miresei,  Siliştea, Vădeni, Vişani, Jirlău, Ianca, Tichileşti, Ulmu, Ulmu, Zăvoaia, 

Însurăţei, Berteştii de Jos. De la vest spre est, pe areale restranse apar fragmentar poligoane de dimensiuni 

reduse, alungite, cu probabilitate medie-mare de producere a fenomenului. 

Biodiversitate 

Judeţul Brăila deţine o mare varietate de ecosisteme terestre şi acvatice (păduri specifice de luncă, pajişti, 

bălţi şi lacuri, canale cu maluri aluviale), caracteristice regiunii biogeografice stepice. 

În judeţul Brăila au fost declarate următoarele situri, care au regim de arie naturală protejată de protecţie 

specială avifaunistică: Balta Albă-AmaraJirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul 

Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior şi Măxineni. Nici una dintre acestea nu se află pe teritoriul 

administrativ al comunei Ulmu. 

Calitatea factorilor de mediu 

Calitatea aerului 



Ca urmare a faptului că monitorizarea poluanţilor atmosferici nu a relevat depăşiri ale valorilor limită, se 

poate afirma că în judeţul Brăila nu se conturează zone critice sub aspectul poluării atmosferei. 

Conform Ordinului MMGA nr. 347/2007 privind aprobarea încadrării localităţilor în liste, în judeţul Brăila 

există localităţi unde: 

- Lista 1 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea limită plus 

marja de toleranţă; 

- Lista 2 – nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită şi valoarea 

limită plus marja de tolerenţă; 

Printre localităţile cuprinse în cadrul celei de a doua liste se numără şi Ulmu.  

Calitatea apelor 

Starea râurilor. In zona Ulmu s-a regăsit stare corespunzătoare la fluorantren, naftalina, antracen şi cianuri 

totale. 

Monitorizarea calităţii apei destinate potabilizării s-a realizat de către Sistemul de Gospodărirea Apelor 

Brăila, în decursul anului 2009 printr-un număr de trei secţiuni, prelevarea probelor realizându-se în punctul 

de priză al utilizatorului. 

În urma analizelor efectuate, în secţiunile de control ale fluviului Dunărea, starea apei brute destinate 

potabilizării este bună, ea încadrându-se în clasa de calitate II în conformitate cu normativele în vigoarSub 

aspectul poluării apei subterane cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 

Calitatea solurilor 

Numărul redus al activităţilor economice din micro-regiune, are ca rezultat producerea unei cantităţi relativ 

reduse de deşeuri industriale şi menajere. Depozitele ne-ecologice din mediul rural au fost închise iar 

autorităţile locale fac eforturi pentru combaterea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere, de 

construcţii etc. 

Îngrăşămintele de orice natură, aplicate în mod raţional, ocupă un loc prioritar pentru menţinerea şi 

sporirea fertilităţii solului, pentru creşterea producţiilor agricole. Totuşi, în cazul în care sunt folosite fără a 

se lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor pot provoca 

dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seamă prin acumularea nitraţilor). Conform Planului de 

implementare a HG nr. 1408/2007 au fost întocmite şi transmise către ARPM Galaţi propunerile APM Brăila 

privind lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila. Cele două liste 

propuse de APM Brăila conţin 19 situri contaminate şi 3 situri potenţial contaminate şi cuprind 

amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA, SC TERMOELECTRICA SA. 

Printre aceste se numără şi abandonare a 142 sonde în structura Jugureanu – comunele Ulmu si Ulmu, de 

către SC PETROM SA. 

În anul 2009 s-au produs un număr de 20 poluări accidentale minore. 

Factorii de mediu afectaţi au fost: solul în 19 cazuri şi apa într-un caz. 

Poluarea s-a produs în 15 cazuri cu produse petroliere, în majoritatea situaţiilor ca urmare a uzurii 

conductelor de transport ale S.C. Conpet S.A. Ploieşti, în 4 cazuri cu apă uzată rezultată de la SC Complexul 

de Porci S.A. Brăila şi într-un caz cu uree. In prezent acest risc nu exista, prin desfiintarea complexelor de 

porci din zona de analiza.  

În schimb, riscul este crescut în cazul consumului de apă de fântână. Acesta prezintă depăşiri frecvente 

atât la indicatorii microbiologici, cât şi la cei chimici, precum amoniacul, nitriţii şi nitraţii.  În comuna nu 



este funcţional sistemul de canalizare şi tratare a apelor uzate. Lipsa unui sistem de canalizare duce la 

evacuarea necontrolată a apelor uzate în sistemul de şanţuri şi rigole şi afectează pânza freatică. 

Sistemul actual de gestionare a deşeurilor 

Pentru municipiul Brăila funcţionează din anul 2002 un depozit conform de deşeuri menajere şi industriale 

asimilabile acestora, situat în localitatea Muchea. In oraşele Ianca şi Făurei există depozite de deşeuri 

menajere neecologice, neconforme cu legislaţia actuală. Aceste depozite au fost programate să sisteze 

depozitarea conform calendarului de închidere prevăzut de HG 349/2005 în anul 2009 şi respectiv 2017, 

termen respectat în cazul depozitului Ianca. 

Deşeurile generate de către populaţia din mediul rural erau depozitate pe un număr de 155 de platforme 

de depozitare săteşti, ocupând o suprafaţă de 135,26 ha, acestea fiind considerate spaţii de depozitare 

neecologice insa in prezent aceasta situatie este stopata, deseurile se preiau de catre firme autorizate, 

problema majora ramanand la nivel de gunoi de grajd care inca se depoziteaza necontrolat, la nivel de 

gospodarie, ferma. Conform legii, în iulie 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri, platformele au 

fost închise prin metode simplificate conform Ord. MMGA 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la 

încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare, iar terenurile reabilitate. 

 

La nivelul comunei colectarea deşeurilor se face în de către populaţei (în pubele puse la dispoziţie de către 

autorităţi sau în saci menajeri) iar ridicarea se realizează lunar sau bilunar de către operatori autorizaţi cu 

care APL au încheiat contracte de prestări servicii. 

Depozitarea deşeurilor se realizează pe platforma de gunoi a oraşului Făurei.  

CONTEXT JUDETEAN, REGIONAL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei ULMU a judeţului Brăila a fost elaborată şi va fi implementată 

în concordanţă şi prin aplicare obiectivelor Documentelor strategice, Programelor europene, naţionale, 

regionale şi judeţene de dezvoltare existente pentru perioada 2020-2027. De asemenea, Strategia se va 

implementa în conformitate cu cele care se vor aproba pentru perioada ulterioară anului 2020, pentru a da 

posibilitatea accesării şi aplicării la o arie vastă de surse de finanţare care există şi care vor exista după 

2021. 

În acest scop, sunt identificate patru OBIECTIVE-CHEIE: 

• Protectia mediului, prin măsuri care să permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra 

mediului; 

• Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii 

de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 

• Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru asigurarea unor 

standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite; 

• Digitalizarea administratiei publice in slujba cetateanului  

Pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor economice, ecologice si socio-culturale 

ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statueaza urmatoarele PRINCIPII DIRECTOARE: 

• Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 

• Solidaritatea în interiorul generatiilor si între generatii; 

• Cultivarea unei societati deschise si democratice; 

• Informarea si implicarea activa a cetatenilor în procesul decizional; 



• Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

• Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global; 

• Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea factorilor 

interesati; 

• Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale; 

• Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor stiintifice incerte; 

• Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

Aspectele de continut ale Strategiei UE pe care se doreste a se  concentra asupra unui număr de 7 provocări 

cruciale şi 2 domenii trans-sectoriale. 

1. Schimbarile climatice si energia curata 

2. Transport durabil 

3. Productie si consum durabile 

4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale 

5. Sanatatea publica 

6. Incluziunea sociala, demografia si migratia 

7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 

Teme inter- si trans-sectoriale 

1. Educatia si formarea profesionala- infiintarea invatamantului dual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia a fost elaborată de Albert Humphrey, consultant în afaceri – la Institutul de Cercetare Stanford 
- specializat în management organizaţional şi schimbări culturale. Prin activitatea sa a condus la realizarea 
unei metode de echipă pentru planificare care a creat analiza SOFT, dezvoltată ulterior în analiza  
SWOT  
Strenghts (Puncte tari): atribute care sunt utile pentru realizarea obiectivului.  
Weaknesses (Puncte slabe): atribute care sunt dăunătoare pentru realizarea obiectivului.  
Opportunities (Oportunităţi): condiţiile externe care sunt utile pentru realizarea obiectivului.  
Threats (Ameninţări): condiţiile externe care ar putea dăuna obiectivului.  
Analiza SWOT este o metodă de planificare strategică utilizată pentru a evalua punctele tari, punctele slabe, 
oportunităţile şi ameninţările ce caracterizează şi influenţează anumiţi factori din cadrul unui proiect sau 
organizaţii. Această planificare implică precizarea obiectivului proiectului, precum şi identificarea aspectelor 
cheie interne şi externe, care sunt favorabile şi nefavorabile pentru atingerea acestui obiectiv. Astfel, 
analiza poate fi încorporată în modelul de planificare strategică. Analiza SWOT este esenţială, deoarece 
măsurile ulterioare în procesul de planificare pentru realizarea obiectivului selectat pot fi derivate din 
această analiză.  
În primul rând, factorii de decizie trebuie să stabilească dacă obiectivul poate fi atins având în vedere 
rezultatele analizei. În cazul în care obiectivul nu poate fi atins, trebuie selectat un obiectiv diferit şi procesul 
analizei repetat. Factorii de decizie devin astfel o componentă cheie a procesului, complexitatea şi 
exactitatea analizei efectuate depinzând în totalitate de nivelul de cunoaştere, experienţa, implicarea şi 
colaborarea acestor factori.  
Analiza SWOT grupează informaţiile în două categorii principale:  
• • Factori interni - punctele forte şi punctele slabe interne.  
Factorii interni pot fi priviţi ca puncte tari sau slabe, în funcţie de impactul lor asupra obiectivelor. Însă, 
ceea ce poate reprezenta punct tare pentru un obiectiv, poate fi un punct slab pentru un alt obiectiv.  
 
Factori externi - oportunităţi şi ameninţări provenite din mediul extern.  
• Factorii externi pot include chestiuni macroeconomice, schimbări tehnologice, legislative şi socio-
culturale. 
Rezultatele unei astfel de analize sunt adesea prezentate sub forma unei matrice, asa cum regasim mai 

jos in matrice, formata din 4 zone denumite dupa fiecare din partile componente: Puncte slabe/ puncte 

forte precum si Oportunitati/ Amenintari.  

 
În elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Ulmu au fost consultaţi consilieri locali, cetăţeni şi 
reprezentanţi ai societăţilor comerciale, fiind constituite mai multe grupuri de lucru cu  personalul din 
aparatul propriu al Primăriei Comunei Ulmu si transmise catre elaborator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
• Infrastructura relativ slab dezvoltata, 

comuna nu este situata pe drumurile 
nationale si judetene, ceea ce ingreuneaza 
accesul diversilor operatori majori de 
trasport, cu baza logistica mare.  

• Drumurile comunale partial asfaltate;  
• Drumurile satesti in proportie de 80 

neasfaltate; 
• Inexistenta unei retele adecvate de 

canalizare si colectare ape pluviale  
afecteaza infrastructura deumurilor 
asfaltate; 

• Pozitionarea intr-o zona in care iarna au loc 
caderi abundente de zapada  ce necesita 
eforturi majore pentru deszapezire 
depermina pe alocuri afectarea drumurilor 
asfaltate in prezenta cloruriicalcinate, sau 
chiar a sarii si a nisipului, prin eroziune parti 
carosabile. 
Parametrii tehnici ai drumurilor şi podurilor -
capacitate portanta, lăţime, număr mare de 
rampe şi pante, traseu în curbe -specific 
zonei generează risc crescut de accidente şi 
un nivel crescut de trepidaţii ce crează 
disconfort şi probleme construcţiilor 
riverane; 

• Resurse bugetare insuficiente pentru 
întreţinerea şi modernizarea drumurilor 
comunale şi a celor de hotar; 

• Nivelul scăzut al surselor de finanţare 
• Număr scăzut de personal specializat în 

aparatul administraţiei comunale 
• Lipsa unor dotări corespunzătoare pentru 

servicii de urgenţă  
• Lipsa unui management cultural eficient la 

nivel de comuna  
• Drumurile publice, în cea mai mare parte, 

traversează localităţi, viteza de circulaţie 
fiind redusă pe aceste sectoare generând un 
nivel de poluare crescut; 

• Reţea de alimentare cu gaze naturale în 
întreaga comună inexistenta  

• Poziţie avantajoasă a intreg judet  Braila, cu o 
infrastructură de transport  Dunareana si frelativ 
apropiata de calea de transport Maritima şi 
tehnico-edilitară relativ dezvoltată in judet şi noi 
investiţii pentru acestea în viitor (cu vizibilitate şi 
accesibilitate foarte bună). 

• Existenta căilor ferate şii a staţiilor Dedulesti 
(Mircea Voda) si Ciresu, halta Surdila Greci 

• Poziţie avantajoasă  apropiata de 2 centru urbani 
aflati la distante relativ egale si apropierea de 
Faurei ca si principal oras al zonei asigură 
accesibilitatea la/dinspre infrastructurile rutiere 
de rang superior 

• Existenta unor drumuri comunale aflate la un 
stadiu mediu de dezvoltare determina  
posibilitatea dezvoltarii ulterioare; 

• Existenta in functiune a retelei de infrastructura 
electrica  
• Existenţa unui plan inter-instituţional pentru 
asigurarea protecţiei copiilor în zona şcolilor şi 
grădiniţelor în comuna 
•  Organizarea unor consultări periodice cu 
membrii comunităţilor locale şi cu O.N.G.-urile cu 
privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a 
ordinii publice 

 



• Reţea de alimentare cu apă – Jugureanu – in 
implementare, cu orizont de timp de 
implementare mai mare de 1 an si canalizare  
în întreaga comună inexistenta 

• Inexistenta in comuna a unui sistem de 
Urgenta determina si o rata crescuta a 
mortalitatii in randul populatiei; 
 
• Lipsa posibilităţii stimulării materiale 
a voluntarilor ce participa la actiuni 
voluntare in sprijinul apararii populatiei in 
caz de forta majora si situatii urgenta;  
 
 
 
 
 

 

• Modernizarea infrastructurii de 
transport, rutiere si feroviare la nivel de judet 
prin:  
-Construcţia unui aeroport internaţional în 
zona de dezvoltare Brăila-Galaţi prevăzută în 
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional–
Secţiunea I – Reţele de transport;  
-Constructia podului peste Dunare care ar 
lega Dobrogea de tra ar pozitiona Braila ca 
nod esential de transport european; 

 
• Oportunitate de transport european 
prin Autostrada care va lega Constanta de 
Polonia(proiect implementat pe teritoriul 
Romaniei de SUA);  

• Existenţa programelor guvernamentale 
de susţinere a unor investiţii în domeniul 
reabilitării si extinderii reţelelor de apă, 
canalizare si epurare a apelor uzată;  
Extinderea si modernizarea serviciilor publice 
de alimentare cu apă, canalizare si epurare a 
apelor uzate răspunde cerinţelor cuprinse în 
directivele europene;  

• Oportunitatea dezvoltarii infrastructurii 
de gaze naturale prin Programele de 
Infrastructura Mare(POIM); 

Oportunitatea finantarilor prin Administratia 
Fondului de Mediu pentru modernizarea 
retelelor de energie electrica, productia de 
energie electrica si termica; 

 Includerea comunei Ulmu in  proiectele majore de 
infrastructura judeteana este dependenta de 
existenta la bugetul comunal a resurselor necesare 
realizarii planurilor fazate si a elaborarii studiilor 
necesare integrarii in programe. Reprezinta 
amenintare imposibilitatea probabila a asigurarii 
cofinantarii comunei pentru elaborarea planurilor 
premergatoare. 

• Termenul lung de implementare a programelor 
nationale atat cele finantate de la bugetul de stat 
cat si cele cu cofinantare europeaza determina 
imposibilitatea de a exista planuri locale in acord 
cu cele nationale, cele locale fiind dependente de 
implementarea planurilor nationale si reginale.  

• Prelungirea perioadei de criza economică ți de 
pandemie, cu influente asupra bugetelor 
autorităţilor locale 
 

• Realizarea locrarilor de infrastructura functie de 
capacitatea de implementare a diverselor proiecte 
determina o necoerenta in realizarea lucrarilor( de 
exemplu asfaltarea unor drumuri inainte de 
realizarea lucrarilor de realizare santuri si colectare 
ape pluviale, realizarea lucrarilor de intretinere si 
/sau asfaltare inainte de modernizarea 
infrastructurii de stalp(electric, internet de mare 
viteza), legaturi si ssistematizare rutiera).  
 

• Legislaţia şi mediul economic şi politic instabile 
 Necorelarea politicilor macroeconomice cu 
realităţile şi nevoile existente

• Scăderea numărului populaţiei rurale 
conduce la pierderea interesului pentru 
modernizarea spaţiului de locuit. Majoritatea 



 
• Accesarea unor noi linii de finanţare 
pentru alimentarea cu apă potabilă intreaga 
comuna; Existenţa unui Masterplan privind 
alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate 
în judeţul Braila ; Existenţa unui Masterplan 
privind extinderea şi reabilitarea sistemelor 
de apă şi canal  determina necesitatea de a 
conlucra cu organismele specifice pentru 
implementarea proiectului si la niveld e 
comuna. 
• Investiţii pentru canalizarea apelor 
pluviale în localităţile comunei  
• Investiţii pentru crerea retelei de 
gaze naturale în localităţile comunei  
 
• Investiţii pentru crearea unor baze 
sportive și sală de sport- finalizare proiect 
sala multisportiva;  
 
• Accesarea unor linii de finanţare pe 
componenta de protecţie a mediului - 
gestionarea deşeurilor reciclabile  
• Tendinţa de reducere a consumului 
de apă; 
• Aducerea iluminatului public la 
standardele naţionale şi internaţionale în 
vigoare şi reducerea consumurilor de 
energie electrică prin implementarea 
proiectului integrat de creare parc energetic 
ongrid de alimentare institutii scolare  
• Accesarea de fonduri pentru 
reducerea consumurilor de energie electrică 
în imobilele administraţiei publice locale –
proiect integrat 
•  Amplasarea de europubele pentru 
selectare gunoi;  
•  Extinderea reţelei de iluminat în 
zonele periferice ale comunei si a 
obiectivelor din afara perimetru Ulmu  
incluzand sat Jugureanu;   
• Punerea în valoare a unor obiective 
cu valoare turistică, istorică sau arhitecturală 
prin includerea la nivel de inspectorat scolar 
in trasee excursii scolare geografice, istorice 
precum si includerea siturilor din zona 
comunei in excursii scolare de observare a 
faunei si florei spontane de stepa, departe 
de zona poluata a oraselor;  
 
• Încheierea de parteneriate cu 
localităţi din spaţiul UE pentru schimb 
experienta in implementarea masuriulor de 
mediu si gestionare deseuri;  

proiectelor investitionale sunt dependente functie 
de numarul de locuitori/ gospodarii, ceea ce 
determina ca inconditiile scaderii continue a 
populatiei datorita migratiei sau a scaderii 
demografice sa existe un interes scazut al 
administratiei regionale pentru implementarea de 
proiecte majore.  

 
• Existenţa unor domenii cu potenţial de 
absorbţie ridicat (agricultură, pomicultură, turism, 
meşteşuguri tradiţionale) necesita amenajarea 
dumurilor tehnologice si infrastructura adecvata;   
• Amenajarea unor poduri şi podeţe pentru a 
inlesni accesul la zona de izlaz a comunei; 
• Refacerea unora din amenajari unor cursuri 
de apă pentru crearea infrastructurii de irigatii; 

  Resursele cantitative de apă sunt pe timpul 

verii  insuficiente 
 
• Tarife mari de branşament în zona rurală 
determina ca in lipsa cofinantarii din fonduri 
europene capacitatea comunei de a implementa 
din resurse propii bransarea locuintelor sa fie 
limitata, este necesar ca dupa crearea 
infrastructurii sa existe confinantare publica si 
pentru realizarea bransarilor;   
• • 50% pierderi în procesul de alimentare 
cu apă la nivelul judeţului  determina intarzieri 
majore in implementarea proiectelor de investitii 
in lipsa fondurilor europene.  
 



 

 

 

 
• Polarizare ridicata  pe ferme foarte mari si 

ferme mult prea mici ca sa existe subzistenta 
• Grad redus de accesare a proiectelor 

investitoinale destinate agriculturii atat in 
femele mici cat si in cele mari 

• Grad redus de accesare proiecte 
investitonale pentru crearea de ferme 
zootehnice mari pentru bovine si ovine de 
carne; 

• Lipsa unor unitati de depozitare  sau firme 
care sa realizeze tot fluxul operational pentru 
conservarea marjei de profit( valorificarea 
agricola se desfasoara imediat dupa 
productie, cu marja mica de profit; 

• Lipsa organizarii in cooperative de productie; 
• Prelucrarea primara a produselor 

inexistenta, lipsa unitatilor de productie 
branzeturi, abatorizare; 

• Slaba reprezentare a agriculturii ecologice; 
• Slaba reprezentare a pomiculturii  care poate 

aduce pe unitatea de hectar valoare 
adaugata mai mare decat cultura campului; 

• Lipsa unor culturi alternative precum 
plantele medicinale care pot aduce de 
asemenea valoare adaugata mare pe 
unitatea de produus, mai ales ca  zona de 
stepa  si teritoriul protejat al zonei poate 
conduce la cultivarea unor specii aparte;  

• Lipsa amenajarilor pentru irigatii micsoreaza 
sistemul de productie vegetal scazand 
productiile medii la hectar; 

• Calitatea foarte buna a terenurilor; 
• Existenta amenajarilor de dinainte de 

revolutie pentru desecare si amenajari de 
infrastructura care pot fi reabiliate  

• Existenta fortei de munca disponibila; 
• Existenta unei forte de munca neangajate, 

mediu feminin ce poate fi utilizata in 
capacitati de productie si prelucrare lapte, 
carne; 

• Existenta unei forte de munca relativ tanara, 
intoarsa din strainantate in timpul pandemiei 
ce este dornica sa reinceapa activitati 
agricole in Romania, impreuna cu familia; 

• Existenta traditiilor in ceea ce priveste 
pasoritul; 

• Existenta unei zone de pasunat in 
patrimoniul comunei determina capacitatea 
de dezvoltare a viitoarelor ferme;  

 



• Lipsa perdelelor forestire care sa conduca la 
favorizarea umiditatii si diminuarea vitezei 
vantului, modificarea circulatiei aerului in 
sens favorabil si stagnarea norilor; 

• Lipsa unor amenajari piscicole determina 
restrangerea activitatilor agricole;  

• Infrastructura de drumuri tehnologice 
neintretinute; 

• Islazul comunal neimprejmuit  cu gard 
electric determina pagube in culturi agricole; 

• Lipsa unor apicultori in zona care sa sprijine 
formele de polenizare naturala, dezvoltarea 
unor apicultori determinand in zonele cu 
culturi de floarea soarelui si cresterea 
veniturilor familiilor acestora;   

• Lipsa unor clase de invatamant liceal care sa 
asigure specializare in agricultura  

• Slaba specializare in clase de mecanica 
agricola in parteneriat cu societatile de profil 
din zona;  

• Lipsa platformelor betonate pentru 
depozitarea gunoiului de grajd impiedica 
dezvoltarea zootehniei de familie; 

• Indepartarea de principalele centre 
prelucrare lapte impiedica dezvoltarea 
fermelor de familie pentru producerea 
laptelui de vaca; 

• Lipsa unor abatoare de mica dimensiune 
determina valorificarea slaba a vitelor din 
gospodarii si determina ca aceasta activitate 
sa fie slab reprezentata; 

• Pesta pocina a afectat major efectivele de 
porcine in mediu gospodaresc si de ferma 
mica si medie; 

• Slaba reprezentare pe harta comunei a 
capacitatilor de   productie legume in spatii 
protejate 

 
 



• Capacitate de crestere a agriculturii 
zootehnice prin existenta in planul de 
rezilienta a unor masuri ce stimuleaza 
infiintarea de ferme zootehnice medii; 
Existenta unor bugete de fonduri pe 
zootehnie mari si foarte mari fata de 
bugetele alocate catre zona de vegetal.  
 
• Existenta programelor europene ce 
stimuleaza infiinatarea de feme  de catre 
tinerii fermieri si stimularea ramanerii lor in 
zonele rurale;  
 
• Existenta unor masuri ce vizeaza 
infiintarea de microabatoare la nivel 
comunal( masura 5.1 sau similar) 
 
• Existenta unor terenuri ale UAT Ulmu ce 
pot fi utilizate ca si terenuri pentru 
impadurire determina  posibilitatea de a crea 
perdele forestiere ce pot stimula in sens 
natural umiditatea locala; 
 
• Crearea de capacitatati de procesare 
locala a productiei agricole prin infiintarea de 
mori pentru produsele cerealiere;Existenta 
unor bugete de finantare consistente pentru 
crearea grupurilor de producatori in 
domeniul agricol si zootehnic poate creste 
favorabil forta de negociere si creste 
capacitatea de dezvoltare a fermelor la nivel 
individual 
 
• Crearea retelei de apa si canalizare va 
permite o mai buna igiena in interiorul 
fermelor gospodaresti si implicit acestea vor 
fi autorizate din perspectiva valorificarii in 
pietele satesti ; 
 
• Dezvoltarea tehnologiilor de  
imprejmuire electrificata si gestionare a 
cirezilor determina capaciteta de a acoperi 
lipsa personalului; 
 
• Existenta resurselor de mediu din 
alocarile fondului de mediu catre  infiintarea 
unei platforme de gunoi pentru dejectii 
animale;  

 
• Oportunitatea existentei la Braila a unei 
filiale de preluare a plantelor medicinale 
determina capacitatea de dezvoltare a 
sectorului; 

 

• Slaba inaintare a a planului national de 
cadastrare a Romaniei impiedica utilizarea 
integrala a terenurilor si utilizarea la maxim a 
potentialului agricol, mai ales in randul terenurilor 
detinute de persoane plecate in afara tarii si/ sau 
utilizarea sau vinderea lor catre cei interesati 
datorita slabei cadastrari; 
 
• Resursele limitate pentru cei ce initiaza 
proiecte cu fonduri europene in sensul restrangerii 
acceului la eligibilitate pentru firmele noi infiintate.  
 
• Insuficienta solidaritate a fermierilor pentru 
crearea de organisme puternice de tip Asociatii si 
Cooperative pentru a diminua forta furnizorilor de 
Imputuri precum si pentru a obtine capacitati mai 
bune de gestionare a preturilor de vanzare 
produse 
 
• Capacitate redusa de valorificare a 
produselor de tip legume prin relativa indepartare 
de poli urbani care sa absoarba legume proaspete;  
 
• Amenintarile reprezentate de prelungirea 
pestei porcine determina reducerea efectivelor de 
porci; 
 
• Lipsa apei si canalizarii perturba eventuale 
masuri de igiena cu efecte negative in 
preintampinarea raspindirii de noi epidemii in 
zootehnie; 
 
• Pierderea populatiei active in lipsa unor 
masuri active de stimulare a repopularii satelor cu 
generatii noi determina capacitate redusa de a 
asigura salariati;  
 
• Lipsa interesului pentru munca  din 
zootehnie impiedica dezvoltarile unor ferme mici si 
medii de familie care pot asigura traiul 
gospodariilor;  

 
• Costuri mari de conformare a agenţilor 

economici la standardele de mediu; 
 

• Proceduri dificile de obţinere a avizelor (de ex. 
mediu) de către societăţile comerciale; 



• Oportunitatea existentei in zona a 
intinselor suprafete de floarea soarelui 
determina capacitati ridicate pentru 
infiintarea de exploatatii apicole;  

 
• Dezvoltarea retelelor de irigatii cu 
picatura ar putea sprijini in zona Ulmu a unor 
livezi cu pomi fructiferi, de recomandat livezi 
intensive adaptate arealului- caisi, piersici  
precum si migdali, nuci si aluni pentru care 
exista capacitati de preluare (Buzau) si 
Ramnicul Sarat pentru nucifere.  

 
• Existenta oportunitatilor de infiintare a 
exploatatiilor piscilole private ar determina 
dezvoltarea de noi surse de venit pentru 
comuna din redevente piscicole;  

 
• Dezvoltarea capcitatilor de productie 
primara si secundara agricola si zootehnica  
pot determina cresterea veniturilor incasate 
la bugetul local din impozitele locale  pe 
cladiri si echipamente, crescand baza de 
dezvoltare viitoare a comunei.  

 
• Dezvoltarea accelerata a sectorului 
privat agricol pot determina cadastrarea 
zonei prin investiti private; 

 

 

 
• Existenta unor puncte mici de desfacere 

produse standard de tip magazine satesti 
• Inexistenta unor magazine care sa 

comercializeze exclusiv produsele 
manufacturate in zona;  

• Inexistenta unor magazine specializate  si 
sau targuri periodice determina 
imposibilitatea micilor manufacturieri sa isi 
vanda produsele de tip artizanat sau 
manufactura; 

• Slaba reprezentare pe harta comunei a 
capacitatilor de   productie legume in spatii 
protejate determina dezvoltarea unei piete 
agroalimentare relevante in zona;  

 

• Inexistenta unor retele mari de magazine 
permite dezvoltarea trocului satesc; 
 

 



• Crerea retelelor de apa si canalizare pot 
contribui la crearea unor magazine adaptate 
la comercializarea produselor vrac stimuland 
productia gospodareasca de lapte, carne, 
legume neambalate;  
• Capacitatea dezvoltarii de magazine 
online de catre toti cei interesati, gazduite de 
platforme nationale si internationale pot 
contribui la cresterea secmentelor de 
comert, indiferent de tipul de marfa 
comercializata( Emag, Amazone )  
 

• Tendinta expansionista in comune a 
retailerilor de tip discount vor contribui la 
eliminarea magazinelor satesti ; 
• Retea de internet slaba impiedica 
dezvoltarea comertului online in zona datorita 
capacitatii scazute de tranzactionare si conexiune;  
 

 

 

 
• Reprezentare scazuta a serviciilor in zona 

sateasca, intr-o forma organizata de tip 
curatatorii chimice, spalatorii, curatenie, etc, 
data fiind reprezentarea acestora din orasele 
apopiate;  

• Serviciile de reparatii scad la nivel global, 
fiind incurajat consumerismul in detrimentul 
reparatiilor ceea ce determina o aglomerare 
si crestere a capacitatii de gestionare a 
gunoiului;  

• Slaba conexiune a tineretului la informare in 
vederea dezvoltarii de abilitati 
antreprenoriale diversificate;  

• Zona poate absorbi forta de munca actual 
inactiva in prezenta unor programe locale de 
stimulare  financiara pentru dezvoltarea de servicii 
specifice: electrice, reparatii electrocasnice, etc.  
 

 

• Masurile 6.2 si 6.4 pot dezvolta la nivel 
rural mici activitati neagricole ; 
• Existenta fondurilor nerambursabile in 
domeniul piscicol pot asigura dezvoltarea de 
bungalow-ri  si campinng pentru agrement 
piscicol si sportiv; 
• Intarirea retelei de broadband si 
internet de mare viteza pot contribui major 
la crearea unei retele de servicii gestionate 
prin internet  
• Internetul poate contribui la cresterea 
vizibilitatii peisajelor zonei si stimularea 
interesului pentru zona in vederea cresterii 
atractivitatii turismului de week-end;  
 

• Plecarea tineretului din sat spre centrele 
urbane;  
 

• Intarzierea digitalizarii Romaniei ca proiect 
strategic poate detrmina scaderea sanselor 
de a fi competitiv prin tursm si servicii;  

 

 



 

 
• Reprezentare scazuta spre inexistenta a 

productiei in zona sateasca, intr-o forma 
organizata de tip  prelucrare lemn, 
prelucrare fier, pe masura ce accesul la 
materia prima este scazut;  

• Productia prelucratoare are acces scazut in 
zona si nu este interesata de a deschide noi 
fabrici in zona, datorita departarii de 
principalele puncte logistice de 
aprovizionare. Nici industria lohn nu e 
atractiva datorita departarii de soselele 
nationale si lipsa infrastructura de baza; 

• Lipsa capacitatilor de manufactura nici in 
privinta prelucrarii produselor de baza 
precum carne si lapte, acestea sunt 
organizate doar la nivel de ferma desi zona 
e recunoscuta prin capacitatea de prelucrare 
carne de oaie si pastrama de oaie precum si 
diverse retete de branzeturi din lapte de 
oaie;  

• Slaba conexiune a tineretului la informare in 
vederea dezvoltarii de abilitati 
antreprenoriale diversificate;  
 

• Zona poate absorbi forta de munca actual 
inactiva in prezenta unor programe locale de 
stimulare  financiara pentru dezvoltarea de 
industrie.  
• Exemple: productie elemente din fier de mici 
dimeniuni, productie de mobilier impletit din 
vegetatie de balta(papura, rachita, papura), cu 
larga utilizare si cerere in industria floristica si 
amenajari interioare; Productie elemente 
decorative de tip floristic din materiale diversificate 
ce se pot valorifica utilizand magazinele online;   
 

 

• Masurile 6.2 si 6.4 pot dezvolta la nivel 
rural mici activitati neagricole  care sunt 
intens stimulate pentru activitatile de 
productie; 
• Existenta programelor de dezvoltare a 
industriei  IT, ce poate fi desfasurata de 
oriunde, precum programatori, dezvoltatori 
de platfome si programe, crearea de site-uri, 
etc; 
• Intarirea retelei de broadband si 
internet de mare viteza pot contribui major 
la crearea unei retele de servicii gestionate 
prin internet  
• Internetul poate contribui la cresterea 
vizibilitatii produselor din zona;  
• Lipsa uneor livezi sau intinderi de 
legume impiedica dezvoltarea unor produse 
locale de manufactura alimentara precum 
gemuri si dulceturi specifice, produse la 
borcan de bacanie precum zacusca, tocanite, 
retete diverse de bulion, paste din diverse 
legume, etc 

• Plecarea tineretului din sat spre centrele 
urbane;  
 

• Intarzierea digitalizarii Romaniei ca proiect 
strategic poate detrmina scaderea sanselor 
de a fi competitiv prin  mica industrie 
prelucratoare;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Lipsa unor obiceiuri de a gestiona selectiv 

gunoiul; 
• Lipsa aplicarii unor sanctiuni specifice pentru 

depozitarea neselectiva a gunoaielor 
determina o slaba aplicare a normelor de 
mediu; 

• Lipsa infrastructurii de selectare gunoi 
determina intarzierea aparitiei deprinderilor 
in privinta mediului; 

• Lipsa dotarilor fermierilor cu infrastructura 
pentru utilizarea aditivilor in agricultura 
permite penetrarea substantelor in mediu 
acvatic prin infiltratii; Dimensiunea mica a 
fermelor nu permite crearea perimetrelor 
betonate pentru depozitarea acestora 
ducand la aparitia riscului de intruziune in 
mediu a substantelor saunatoare mediului;  

•  Lipsa platformei de depozitare gunoi de 
grajd duce la imposibilitatea stocarii 
adecvate a gunoiului de grajd, imprastierea 
acestuia in sol mai devreme de cat 
recomandarile de mediu( 6-9 luni) si in 
perioadele umede determina afectarea 
solului si penetrarea nitratilor in sol si apa; 

• Lipsa unor industrii prelucratoare precum 
productia de  peleti din resturi vegetale, lipsa 
unor industrii de prelucrare plastic provenit 
din deseuri determina o slaba colectare si 
stimulare a colectarii selective; 

• Disparitia locatiilor de preluare sticla in 
vederea refolosirii in general in magazinele 
ce comercializeaza produse la sticla;  

• Slaba conexiune a tineretului la informare in 
vederea dezvoltarii de abilitati 
antreprenoriale diversificate rezultate din 

• Zona poate absorbi forta de munca actual 
inactiva in prezenta unor programe locale de 
stimulare  financiara pentru dezvoltarea de 
industrie productie din elemente reciclabile; 
• Derularea de parteneriate cu organizatii 
regionale pentru stimularea colectarii selective; 
• Existenta fermelor zootehnice si a 
microfermelor gospodaresti creaza premisele pe 
masura dezvoltarii acestora a unei agriculturi 
ecologice in viitorul apropiat 
 

 



actiuni de mediu si ecologizare si utilizarea 
deseurilor in scop creativ (De exemplu – 
productia de carpete/ presuri obiecte 
decorative  din resturi textile  colorate, ce se 
preiau de catre marii discounteri din 
domeniu la preturi atractive, in lipsa unor 
manufacturi locale acestea sunt importate 
din Suedia si Danemarca);  

• Lipsa unor manufacturi care sa utilizeze 
productia de lana in scopul creerii de obiecte 
vestimentare;  

• Lipsa masurilor de stimulare a voluntariatului 
de mediu pentru actiuni de ecologizare 
permitre satesti  

• Actiuni de productie a energiei electrice prin 
panouri utilizand masurile din Fondul de 
mediu de tip Casa Verde, Primul panou atat 
pentru productia de energie electrica cat si 
apa calda menajera 

• Existenta masurilor de mediu privind 
impadurirea, crearea perdelelor forestiere 
prin actiuni impreuna cu Directia silvica de 
plantare a unor zone stabilite cu arbori 
specifici zonei(salcam, fag, alte foiase 
diverse) 
• Stimulentele oferite prin pachetele 
APIA pentru dezvoltarea masurilor de mediu 
in agricultura; 
• Stimularea prin masuri specifice a 
zonelor piscicole care pot absoarbe in zona  
o microfauna de balta specifice ce poate 
stimula aripi ale turismului de week-end pe 
masura dezvoltarii;  
• Stimulentele oferite de APIA pentru 
dezvoltarea de ferme vegetale integrate cu 
utilizarea in cadrul fermei in procesare a 
produselor primare obtinute poate contribui 
la crerarea de produse proaspete ce se 
livreaza in cadrul unor organizatii 
cooperatiste catre zonele de oras, avand 
avantajul unor produse proaspete fata de 
marfa de import , prelucrata ca sa aiba 
durata mare de fabricatie;  
 

 
 Impredictibilitatea programelor de mediu si 

slaba lor acoperire din bugete, concurenta de 
proiecte ridicata;
 Proiectele de mediu necesita cofinantare de 

cca 10 %, greu de acoperit din bugetele locale, in 
lipsa unor alocari adecvate si sustinere regionala;
• Politici de mediu neagregate la nivel 
regional si neadaptate infrastructurii satesti; 
• Normativele europene care interzic 
existenta wc urilor gospodaresti versus 
incapacitatea regionala de a asigura resurse si 
cofinantare pentru proiecte de realizare 
infrastructura sateasca de canalizare si apa 
curenta;  
 Slaba incadrare a politicilor regionale si 

accesibilitate redusa a comunelor la proiecte de 
infrastructura de mediu intrucat pragurile calitative 
nu pot fi atinse de comune cu numar redus de 
locuitori;

 

 



 
• Scaderea interesului pentru educatie si 

invatamand al noii generatii si practicarea 
informarii prin mjloace de informare de tip 
media- televizor, internet; 

• Scderea natalitatii determina un numar mai 
mic de clase ceea ce in scrurt timp poate 
determina aparitia claselor simultane ce duc 
la un invatamant scazut ca si calitate; 

• Pandemia a generat un sistem de 
invatamant online ce conduce la o slaba 
pregatire a generatiilor aflate in perioada 
premergatoare examenelor si implicit slabul 
acces la educatie liceala in perioada 
urmatoare si sau de bacalaureat ce va 
determina un gol de pregatire si de specialisti 
determinat de necontinuitatea educatiei a 
degeratiilor aflate acum in clasele 6,7, 8 
precum si clasele 10, 11, 12 cu repercursiuni 
pe termen lung imposibil de prognozat;  

• Lipsa unor fabrici sau manufacturi in zona ce 
pot permite ucenicia sau invatarea la locul 
muncii; 

• Inexistenta unor scoli aplicate si a dotarii 
laboratoarelor cu elemente ce permit 
practica; 

• Inpredictibilitatea asigurarii personalului in 
invatamant determina neobisnuinta 
legaturilor cu cadrele didacticce, legatura ce 
poate asigura „dragostea/ atractia” de catre 
elevi a cate unui domeniu in care sa 
persevereze invatarea. Atasamentul de cate 
un obict din scoala gimnaziala reprezinta 
baza dezvoltarii deprinderilor viitoare. 
Legatura elevului se poate realiza prin 
realizarea legaturii cu cadrul didactic cu 
abilitati emotionale si didactice in respectiva 
materie: De exemplu o aplecare a elevilor 
catre biologie, chimie, fizica pot determina 
atractia catre meserii precum electrician, 
biolog, operator in domeniul agriuculturii, 
tehnician veterinar, medici ce pot fi 
practicate in mediul satesc;  

• Insuficienta infrastructura scolara in 
emiterea unor abilitati informatice de baza 
determina atractia redusa in a continua 
pregatirea in domeniu, mai ales ca este o 
activitate ce se poate desfasura de acasa 
pentru un mediu de vanzare universal;  

• Practica in fermele zootehnice si agricole 
este inexistenta desi exista exemple de buna 
practica in zona in domeniile agricole;  

• Lipsa scolii de arte si meserii, disparitia 
scolilor tehnologice si profesionale care 

• Zona poate absorbi forta de munca actual 
inactiva in prezenta unor programe locale de 
stimulare  financiara pentru dezvoltarea de 
industrie productie din elemente reciclabile; 
• Derularea de parteneriate cu organizatii 
regionale pentru stimularea colectarii selective; 
• Existenta fermelor zootehnice si a 
microfermelor gospodaresti creaza premisele pe 
masura dezvoltarii acestora a unei agriculturi 
ecologice in viitorul apropiat 
 

 



asigura la finalul pregatirii a unor atestate si 
indemanari practice ce poat asigura o 
incadrare salariala corespunzatoare; 

• Acces scazut la infrastructura de sanatate 
duc la cresterea mortalitatii in randul 
persoanelor cu boli ereditare in temeiul 
identificarilor precoce si sau a cazurilor de 
boli imune, canceroase, a bolilor de nutritie 
prin slaba conectare cu cabinete de 
specialitate si realizarea controalelor 
periodice regulate; 

• Lipsa unor consilieri de indrumare scolara 
precoce, incepand cu clasa a 6-7;  

• Lipsa cabinetelor scolare care pot determina 
prin examene semestriale aparitia precoce a 
unor deprinderi stomatologice eronate sau 
aparitia unor boli ereditare sau chiar aparitia 
unor boli de nutritie generate de alimentatia 
incorecta;  

• Lipsa unor centre de diagnostic si prelevare 
probe pentru analize de sange p 

• Crearea pe site-un primariei a unor 
informari periodice privind oferta scolara;  
• Organizarea in parteneriat cu 
Inspectoratul scolar a unui targ in perioada 
de orientare scolara –luna mai in vederea 
stimularii copiilor pentru a accede catre 
educatie superioara; 
• Organizarea pe timpul verii a unor 
cuyrsuri de vara pentru utilizarea 
calculatoarelor, gratuite/ asigurate in 
parteneriat cu Inspectoratul scolar pentru 
utilizarea calculatoarelor in vederea  creerii 
unui site, utilizarea resurselor de internet 
pentru crearea de reclame active atat pentru 
scolari cat si pentru toti ce interesati de 
deprinderea unor abilitati minime de utilizare 
calculator, programe scurte pentru utilizarea 
unor elemente basic pentru elaborarea de 
CV-uri si postarea lor pe site-uri de 
specialitate, elemente de baza pentru 
valorificarea produselor agricole utilizand 
retele media( de tip pagina Facebook) 
• Crearea unei pagini de Facebook 
stimulata si intretinuta de Primaria Ulmu 
pentru valorificarea produselor locale, catre 
zonele urbane alaturate, cu livrare periodica( 
abonamente pentru oua, lapte, verdeturi, 
mici legumicultori, producatori de sapunuri 
naturale manufacturale, mici obiecte 

 
 Impredictibilitatea programelor de 

scolarizare judeteana;
 Departarea de caile de acces determina 

cadrele didactice sa nu aleaga comuna Ulmu 
pentru a desfasura activitatile didactice in 
favoarea unor comune mai apropiate;
 Inexistenta unui bloc al specialistului  bine 

gospodarit, cu chirie asigurata de catre UAT Ulmu 
pe perioada de 1-5 ani pentru cadrele didactice ce 
aleg Ulmu sa se aseze ca rezidenta permanenta; 
Acesta se poate folosi si de catre personal sanitar;   



decorative, la nivel individual catre zonele 
Urbane) 
• Conlucrarea cu un laborator din zona de 
interes Buzau si/ sau Braila pentru crearea 
unui punct de recoltare analize diverse cel 
putin o zi pe saptamana;  
 

 

 

 
• Natalitatea este scazuta, dupa cum 
reiese din tabelul analizat, copii cu varste 
intre 0 si 14 ani reprezinta cele mai mici 
pionderi atat ca grupe de varsta cat si ca 
trend. 

• Pe total copii pana in 14 reprezinta doar 
11% din populatia comunei si cei pana in 18 
ani de 6%, totalizand grupa de copii si 
populatie inactiva datorita varstei la doar 
17%. 

•  In aceiasi masura Mortalitatea este 
influentata si ea de grupele de varsta 
inaintata unde regasim pentru 5 grupe 
ponderi de 5% din total populatia comunei, 
adica intre 55 ani si 79 ani si 2 grupe cu 80-
85 si peste 85 ani cu 8%, determinand un 
total de 33% din populatia comunei se 
gaseste intr-o grupa de varsta ce are 
tendinta de mortalitate ridicata.   

• Prin comparatie intre generatia viitoare 
si generatia 55 si pana la >85 ani putem 
anticipa ritmul descrescator al populatiei in 
lipsa unor masuri adecvate de stimulente ale 
natalitatii si reinnoirea generatiei.  

• Matematic vorbind, conform sporului de 
scadere absolut, putem spune ca in lipsa 
unor masuri adecvate de stimulare a 
natalitatii, comunei Ulmu ii sunt necesari 50 
ani pana la o depopulare masiva ce 
determina natalitate 1% si mortalitate de 
2%, atat timp cat generatiile in descrestere 
reprezinta apropae 40% din  generatiile noi.  

• Conform datelor statistice rata 
mortalitatii( calculata ca numar decedati la 
total  locuitori intr-un an calendaristic) este 
de 2% constant in perioada analizata.  

• Rata natalitatii calculata raportata la 
populatia comunei reprezinta doar 5% din 
rata mortalitatii, respectiv 1%. 

• Ca aspect important totusi se observa  
inclusiv o descrestere a populatiei incadrata 

• Zona poate absorbi forta de munca actual 
inactiva in prezenta unor programe locale de 
stimulare  financiara pentru dezvoltarea de 
industrie productie din elemente reciclabile; 
• Derularea de parteneriate cu organizatii 
regionale pentru stimularea colectarii selective; 
• Existenta fermelor zootehnice si a 
microfermelor gospodaresti creaza premisele pe 
masura dezvoltarii acestora a unei agriculturi 
ecologice in viitorul apropiat 
 

 



in categoria apta de munca, grupele de 
varsta de peste 19ani pana la 59 ani ce 
reprezinta doar 53% din populatia, in 
scadere fata de perioada analizata anterior 
cand in anul 2010 se situa la 56,8%. 

• Informatiile coroborate cu scaderea 
abrupta a reinnoirii generatiei se considera 
ca situatia se va inrautati in orizontul de 
previziune de 7 ani influentand masiv 
calitatea vietii locuitorilor comunei precum si 
capacitatea economica a dezvoltarii comunei 
prin atragerea de investitori. 

 

• Crearea pe site-un primariei a unor 
informari periodice privind oferta scolara;  
• Organizarea in parteneriat cu 
Inspectoratul scolar a unui targ in perioada 
de orientare scolara –luna mai in vederea 
stimularii copiilor pentru a accede catre 
educatie superioara; 
• Organizarea pe timpul verii a unor 
cuyrsuri de vara pentru utilizarea 
calculatoarelor, gratuite/ asigurate in 
parteneriat cu Inspectoratul scolar pentru 
utilizarea calculatoarelor in vederea  creerii 
unui site, utilizarea resurselor de internet 
pentru crearea de reclame active atat pentru 
scolari cat si pentru toti ce interesati de 
deprinderea unor abilitati minime de utilizare 
calculator, programe scurte pentru utilizarea 
unor elemente basic pentru elaborarea de 
CV-uri si postarea lor pe site-uri de 
specialitate, elemente de baza pentru 
valorificarea produselor agricole utilizand 
retele media( de tip pagina Facebook) 
• Crearea unei pagini de Facebook 
stimulata si intretinuta de Primaria Ulmu 
pentru valorificarea produselor locale, catre 
zonele urbane alaturate, cu livrare periodica( 
abonamente pentru oua, lapte, verdeturi, 
mici legumicultori, producatori de sapunuri 
naturale manufacturale, mici obiecte 
decorative, la nivel individual catre zonele 
Urbane) 
• Conlucrarea cu un laborator din zona de 
interes Buzau si/ sau Braila pentru crearea 
unui punct de recoltare analize diverse cel 
putin o zi pe saptamana;  
 

 
 Impredictibilitatea programelor de 

scolarizare judeteana;
 Departarea de caile de acces judetene si 

determina cadrele didactice sa nu aleaga comuna 
Ulmu pentru a desfasura activitatile didactice in 
favoarea unor comune mai apropiate;
 Clasele simultane sunt mai greu de 

gestionat de catre profesori si o eventuala scadere 
a numarului de elevi va determina o mai mare 
instabilitate a corpului profesoral si educativ. 
 Inexistenta unui bloc al specialistului  bine 

gospodarit, cu chirie asigurata de catre UAT Ulmu 
pe perioada de 1-5 ani pentru cadrele didactice ce 
aleg Ulmu sa se aseze ca rezidenta permanenta; 
Acesta se poate folosi si de catre personal sanitar;   
• Tendinta de scadere a populatiei si 
imbatranirea ei determina interes scazut pentru 
cadrele medicale pentru a deschide cabinete sau 
de a gestiona prin medici de familie starea de 
sanatate a populatiei; 
• Tendinta generala provenita din obiceiuri de 
a trata eventuale afectiuni in loc de a desfasura 
actiuni de preventie.  

 



 

PLANIFICARE STRATEGICA 

Problema identificata Solutie  Sursa 

recomandata 

Observatii 

TRANSPORTURI 
Retea de drumuri 
comunale nemodernizata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reteaua de canalizare  ce 
se doreste a se implementa 
in zona poate afecta 
infrastructura existenta 
 
 
 
 
LIPSA INFRASTRUCTURA 
APA (Jugureanu) 
 
 
 
 
 
 
 
LIPSA CANALIZARE 
(Comuna Ulmu) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Investiţii pentru canalizarea 
apelor pluviale în localităţile 
comunei  

Program propus: 
Implementarea proiectului de 
refacere infrastructura 
comunala de dumuri: 
-Reabilitare si modernizare 
drumuri de interes local din 
comuna Ulmu 
- Modernizare drumuri de 
interes local din comuna 
Ulmu-eteapa a II-a 
 
Asigurarea unor resurse proprii din 
buget, incepand din 2022 ca si 
fond rulment pentru asigurarea 
mentinerii infrastructurii existente 
la paramentrii de functionare 
normali, mentinand siguranta 
rutiera la un standard minim 
acceptabil;  
 
Existenţa programelor 
guvernamentale de susţinere a 
unor investiţii în domeniul 
reabilitării si extinderii reţelelor de 
apă, canalizare si epurare a apelor 
uzată;  
Program propus: 
 Extinderea si modernizarea 
serviciilor publice de 
alimentare cu apă, canalizare 
si epurare a apelor uzate  
-Alimentare cu apa sat 
Jugureanu,com. Ulmu 
-Canalizare comuna Ulmu 
Programul răspunde cerinţelor 
cuprinse în directivele europene, 
accesarea unor noi linii de 
finanţare pentru alimentarea cu 
apă potabilă intreaga 
comuna(Jugureanu);  
Existenţa unui Masterplan privind 
alimentarea cu apă şi evacuarea 
apelor uzate în judeţul Braila ; 
Existenţa unui Masterplan privind 
extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de apă şi canal  
determina necesitatea de a 
conlucra cu organismele specifice 

AFIR – masuri de 
dezvoltare rurala 
– perioda 
estimata pentru 
depunere- 2022-
cofinantare 
probabila eligibila 
- 98%  
 
Alternativ 
 
POIM 2.5 - 
Creşterea 
gradului de 
siguranţă şi 
securitate pe 
toate modurile de 
transport şi 
reducerea 
impactului 
transporturilor 
asupra mediului-
sau echivalent in 
noua planificare 
2020-2027- 
cofinantare 
probabila eligibila 
-75%  
 
Alternativ 
 
CNI 
Depunerea spre 
finantare a 
proiectului pe 
CNI, chiar si pe 
liste de asteptare 
si finantarea 
partiala a 
acestora permite 
realizarea de 
evolutii anuale in 
reteaua stradala, 
astfel incat in  
orizontul de timp 
2021-2027 
intreaga retea de 
drumuri 

ORIZONT DE 
IMPLEMENTARE  
2021-2024 
 
Etapa 1 
2021-2023 
Etapa 2 
2022-2024 
 
Proiectele 
propuse au 
perioada de 
implementare 
de peste 4 ani, 
valoarile 
maxime ale 
proiectului nu 
pot acoperi 
integral 
valoarea 
bugetelor 
propuse si  
estimate;  
De asemenea 
trebuie tinut 
cont ca privitor 
la Cofinantare 
in cazul 
proiectelor 
AFIR, POIM, 
Programele 
Regionale, etc 
aceasta  este 
mica si de 
aceea,  
indiferent de 
orizontul de 
timp, este 
preferabil sa se 
implementeze 
proiecte din 
surse 
nerambursabile 
decat realizarea 
din bugete 
proprii intrucat 
valoarea 
proiectelor 



 
Parametrii tehnici ai 
drumurilor şi podurilor -
capacitate portanta, lăţime, 
număr mare de rampe şi 
pante, traseu în curbe -
specific zonei generează 
risc crescut de accidente şi 
un nivel crescut de 
trepidaţii ce crează 
disconfort şi probleme 
construcţiilor riverane; 
 
Resurse bugetare 
insuficiente pentru 
întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor 
comunale şi a celor de 
hotar; 
 
Existenţa unor domenii cu 
potenţial de absorbţie 
ridicat (agricultură, 
pomicultură, turism, 
meşteşuguri tradiţionale) 
necesita amenajarea 
dumurilor tehnologice si 
infrastructura adecvata; 
 
Programe APIA si AFIR ce 
prevad investitii in drumuri 
tehnologice si perdele 
forstiere pentru prevenirea 
eroziunii terenurilor 
 

pentru implementarea proiectului 
si la nivel de comuna. 
 
Este importanta coordonarea 
proiectelor de infrastructura pe 
faze de lucrari cu indeplinirea 
proiectelor de APA-CANAL pentru 
evitarea deteriorarii drumurilor cu 
lucrari de apa canal sau orice alte 
interventii coordonate.   
 
Desi proiectele sunt in faze 
inaintate este necesara la nivel de 
comuna asigurarea unor pachete 
de sprijin pentru gospodarii in 
realizarea racordurilor individuale 
astfel incat la finalizarea retelelor 
sa se asigure si implementarea 
retelelor la nivel de gospodarie 
individuala( sprijin acordat de 
bugetul local cu un procent sau 
suma forfetara pentru realizarea 
efectiva a racordurilor); 
 
 
 
 
Proiect propus: 
Refacere drumuri tehnologice 
si perdele forestiere de-a 
lungul drumurilor intersatesti-
intre Jugureanu si Ulmu  

comunale sa fie 
modernizata 
 
 
 
Program national 
si regional-APA-
CANAL 
 

implementate 
poate fi mai 
mare si 
impactul este 
net superior 
celor realizate 
din bugete 
proprii, de la 
bugetul local.  
 
2021-2025 
 
 
 

Crearea pistelor de biciclete 
pe zona pietonala este 
obligatorie, pentru 
asigurarea sigurantei 
circulatiei sau  alternativ in 
zona pietonala pe anumite 
tronsoane pentru 
stimularea circulatiei cu 
bicicleta, ca masura de 
protectie a mediului  
Inexistenta santurilor si 
podetelor pentru 
asigurarea fluidizarii 
circulatiei pe drumuri 
comunale;  
 

Proiecte propuse: 
-Amenajare trotuare, santuri 
si podete ; 
-Creare piste biciclete pe zona 
pietonala utilizand acolo unde 
este posibil, pe zona  rigolelor  
de colectare apa pluviala si 
sau zona de trotuare separate;   
 

-Programul 
Operational 
Regional –
Masurile de 
Mediu- Energie 
Verde  si Mediu  
ADR  SE Braila 
-Programul de 
Siguranta 
circulatiei pe 
drumurile 
publice( crearea 
de trotuare) 

2022-2024 

Investiţii pentru crerea 
retelei de gaze naturale în 
localităţile comunei 
Oportunitatea dezvoltarii 

Proiect propus: 
Infiintare sistem inteligent de 
gaze, comuna Ulmu jud. 
Braila; 

POIM – retele 
inteligente Gaze 
Naturale 

2022 



infrastructurii de gaze 
naturale prin Programele 
de Infrastructura 
Mare(POIM) 
 

 

ENERGIE ELECTRICA -
MEDIU 
Oportunitatea finantarilor 
prin Administratia Fondului 
de Mediu pentru 
modernizarea retelelor de 
energie electrica, productia 
de energie electrica si 
termica; 
 

Proiecte propuse: 
-Crearea sistemelor de 
productie energie electrica si 
termica in scopul asigurarii 
consumurilor proprii;  
 
- se acorda pentru productia 
de energie electrica din 
resurse regenerabile ( 
eventual utilizand FONDURI 
NORVEGIENE) 

AFM 
 
 
Fonduri 
Norvegiene 
 
Buget Local 

Este necesara 
crearea unui 
plan general 
initial de 
investitii ce 
schiteaza cadrul 
general si din el 
pe masura ce 
apar 
oportunitati de 
finantare sa se 
extraga faze de 
proiect, fucntie 
de sursa de 
finantare, 
pentru existenta 
unei logici 
generale de 
finantare si 
etapizare 
corecta a 
proiectelor. 
 
2021-2023 

Investiţii pentru crearea 
unor baze sportive și sală 
de sport- finalizare proiect 
sala multisportiva;  
 

Proiect propus: 
Amenajare teren de joc 
multifunctional in localitatea 
Ulmu Jud. Braila 
 
 

GAL Campia de 
Vest a Brailei 

Apartenenta la 
GAL Campia de 
Vest a Brailei 
permite 
accessarea 
pentru finalizare 
a unor proiecte 
de 
infrastructura 
sportiva 
 
2021-2022 
 

Accesarea unor linii de 
finanţare pe componenta 
de protecţie a mediului - 
gestionarea deşeurilor 
reciclabile  locale 

Proiect propus: 
 Infiintarea unei platforme de 
gunoi de grajd cu compostare 
gunoi grajd  
cu scopul de a poate contribui la 
admiterea unor noi entitati ce vor 
activa in domeniul zootehnic, cel 
mai mare impediment pentru 
infiintarea fermeloor zootehnice 
reprezinta, pe langa lipsa fortei de 
munca gestionarea gunoiului de 
grajd. Lipsa fortei de munca poate 
fi suplinita prin investitii in 

POIM  
 
 
 
POR prin Agentia 
Dezvoltare 
regionala Sud Est 
Braila 
 
 
 
 
 

Perioada de 
implementare la 
semnarea 
contractului 
este necesar sa 
fie de minim 3 
ani pentru 
lucrarile de 
montaj-
constructii , 
pentru evitarea 
riscului de 
neimplementare 



echipamente specifice dar 
problema gunoiului de grajd se 
poate depasi prin infiintarea de 
catre comuna a unei platforme 
locale, cu compostarea gunoiului 
de grajd in vederea obtinerii  
productiei de energie termica, apa 
calda  pentru cladirile 
administrative si chiar infiintarea 
unei mici sere de legume (in 
parteneriat cu o ferma locala), ce 
poate furniza local catre o cantina 
ce serveste masa calda „bunicilor 
singuri ai ” localitatii. 
Proiecte propuse: 
Infiintare platforma betonata 
si capacitate productie 
energie electrica din deseuri 
de origine animala si granule 
de gunoi de grajd ca 
ingrasamant pentru 
agricultura ecologica;  

POR –
Infrastructura 
gestionare 
deseuri 

a proiectului, 
dat fiind durata 
mare pentru 
realizarea 
achizitiilor si 
asigurarea unor 
contracte de 
constructii ce 
pot asigura 
finalizarea 
lucrarilor in 
termen- risc de 
pierdere 
finantare; 
 
2024-2026 

Tendinţa de reducere a 
consumului de apă; 
 
 
 
 
-Aducerea iluminatului 
public la standardele 
naţionale şi internaţionale 
în vigoare şi reducerea 
consumurilor de energie 
electrică prin 
implementarea proiectului 
integrat de creare parc 
energetic ongrid de 
alimentare institutii scolare 
-Accesarea de fonduri 
pentru reducerea 
consumurilor de energie 
electrică în imobilele 
administraţiei publice locale 
–proiect integrat 
 
 Amplasarea de europubele 
pentru selectare gunoi;  
Extinderea reţelei de 
iluminat în zonele periferice 
ale comunei si a 
obiectivelor din afara 
perimetru Ulmu  incluzand 
sat Jugureanu;   
 

Proiecte propuse: proiect de 
gestionare a consumurilor de 
resurse neregenerabile prin 
modificarea robinetilor si 
implementarea celor cu 
senzori. Precizam ca solutia desi 
aparent de mic impact, are o 
valoare estimata in bugetul 
comunei majora in sensul reducerii 
cheltuielilor cu utilitatile in cladirile 
administrative cu minim 50% pe 
termen lung, prin urmare 
resursele existente se pot reloca 
catre dezvoltarea alor proiecte.  
 
 
In coroborare cu proiectul descris 
mai sus, resturile menajere se pot 
utiliza pentru productie integrata 
de energie utilizabila in spatiile 
publice si/sau locale 
 

 
 
Agentia Fondului 
de Mediu 
 
 
FONDURI 
NORVEGIENE 
 
 
GAL Campia de 
Vest  
Brailei(conditional 
de existenta unor 
programe viabile 
de dezvoltare 
locala) 
 
 
 
 
 
 
 

Finantarile 
pentru 
gestionare 
deseuri se 
realizeaza 
Consiliul 
Judetean Braila 
care detine deja 
masterplan 
pentru 
gestionare 
deseuri, se pot 
propune doar in 
cadrul strategiei 
judetene 
componente 
suplimentare 
specifice 
comunei ULMU. 
 
2022-2025   



Încheierea de parteneriate 
cu localităţi din spaţiul UE 
pentru schimb experienta 
in implementarea masurilor 
de mediu si gestionare 
deseuri; 

Punerea în valoare a unor 
obiective cu valoare 
turistică, istorică sau 
arhitecturală prin 
includerea la nivel de 
inspectorat scolar in trasee 
excursii scolare geografice, 
istorice precum si 
includerea siturilor din zona 
comunei in excursii scolare 
de observare a faunei si 
florei spontane de stepa, 
departe de zona poluata a 
oraselor;  
Participarea scazuta 
comunei la toate actiunile 
de acordare sprijin emise 
de autoritati de cultura 
si/sau entitati private, prin 
depunerea de proiecte pe 
obiective de cultura mici 
asigura dezvoltarea unor 
obiceiuri culturale pe 
termen lung si reabilitatea 
identitatii culturale a zonei.  
 
 

 
Proiecte propuse: 
 
-Infiintare festival de 
reafirmare patrimoniu cultural 
local prin festival Stan Poetas 
-Infiintare muzeu comuna 
Ulmu cu obiecte de patrimoniu 
regasite in perimetrul 
Comunei;  
-Reabilitare camin cultural 
Jugureanu 
- Imprejmuire, alei si iluminat 
Public cimitir 
(PentruValorificarea singurelor 
monumente cu valoare regionala 
locala-Crucile din perioada 
antebelica-obiectiv religios si de 
patrimoniu cu importanta locala) 
 
 
 
 
 

Autoritatea 
Nationala de 
Administrare a 
Fondului de 
Cultura 
Autoritatea 
fondului de 
cultura National 
Alocari anuale 
pentru cultura pe 
proiecte mici – 
este necesara 
participarea 
activa si 
constanta la 
acestea intrucat 
bugetele sunt 
mici si doar prin 
depunerea 
constanta a 
proiectelor pe 
fiecare din 
obiectivele 
Autoritatii se 
poate asigura o 
solutie de 
bugetare pentru 
actiuni culturale.  
 
Buget local 

Lipsa de 
experienta in 
dezvoltarea de 
proiecte cu 
fonduri  publice, 
externe 
europene cat si 
din alte surse 
se poate 
contracara prin 
contact 
continuu cu 
autoritati 
similare 
„campioane „la 
atragerea de 
fonduri de acest 
tip.  
 
 
 
2022-2024 

 
Infrastructura relativ slab 
dezvoltata, comuna nu este 
situata pe drumurile 
nationale si judetene, ceea 
ce ingreuneaza accesul 
diversilor operatori majori 
de trasport, cu baza 
logistica mare.  
Infrastructura deficitara 
pentru combaterea 
efectelor unor catastrofe 
naturale si sau 
evenimentelor de tip 
situatii de urgenta;  
 
 
Pozitionarea intr-o zona in 
care iarna au loc caderi 

 
Proiecte propuse: 
-Infiintare REMIZA PSI 
Primaria Ulmu; 
-Achizitia unor echipamente 
specifice pentru deszapezire 
proprii   
Aceste echipamente pot asigura 
fluenta transportului fie pentru 
aprovizionare fie pentru circulatia 
pietonala. Populatia poate avea un 
loc de munca stabil in alte 
localitati cu mentinerea locuintei in 
Ulmu 
 
 
 
Prima masurile APIA specifice se 
pot accesa la nivel de UAT 

 
 
GAL Campia de 
Vest a Brailei 
Finantarea 
scazuta ca si 
valoare poate fi 
accesata prin 
GAL 
AFIR  
 
 
 
 
 
APIA- Masura 
Impadurire 

 
Realizarea unor 
economii din 
resursele 
interne pentru 
intretinere 
drumuri locale 
 
2022-2024 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 



abundente de zapada  ce 
necesita eforturi majore 
pentru deszapezire 
determina pe alocuri 
afectarea drumurilor 
asfaltate in prezenta 
clorurii calcinate, sau chiar 
a sarii si a nisipului, prin 
eroziune parti carosabile. 

masurile de sprijin pentru 
impadurire si creare perdele 
forestiere. Fondurile disponibile au 
cofinantare extrem de mica( 1-
10% maxim) si pot favoriza 
crearea de perdele forestiere in 
zone neagricole, perdele de 
protectie pentru zona sateasca, 
resursa ecologica de combustibil 
usor regenerabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr scăzut de personal 
specializat în aparatul 
administraţiei comuna  
 
Lipsa unor dotări 
corespunzătoare pentru 
servicii de urgenţă  
 
Lipsa unui management 
administrativ precum si 
cresterea gradului de 
transparenta administrativa 
in relatia cu cetatenii; 
 
Organizarea unor consultări 
periodice cu membrii 
comunităţilor locale şi cu 
O.N.G.-urile cu privire la 
priorităţile siguranţei 
persoanei şi a ordinii 
publice. 
 
Scăderea numărului 
populaţiei rurale conduce la 
pierderea interesului pentru 
modernizarea spaţiului de 
locuit. Majoritatea 
proiectelor investitionale 
sunt dependente functie de 
numarul de locuitori/ 
gospodarii, ceea ce 
determina ca inconditiile 
scaderii continue a 
populatiei datorita migratiei 
sau a scaderii demografice 
sa existe un interes scazut 
al administratiei regionale 
pentru implementarea de 
proiecte majore.  

Programe propuse: 
Participare la cursuri de 
specialitate pentru achizitii 
publice, cursuri de specialitate 
pentru gestionarea si 
solutionarea dosarelor de 
asistenta sociala derulate prin 
AJOFM(gratuite) precum si 
participarea la programele 
aplicate de Dezvoltarea 
capacitatii administrative 
 
-Inscrierea in programele 
regionale gestionate de ADR 
SE pentru intarirea capacitatii 
administrative 2022-2027 prin 
dotarea compartimentului 
local pentru prevenirea 
dezastrelor si intervenii in 
situatii urgenta 
 
-Participarea la Proiectele 
derulate de ADR Sud Est 
Braila in vederea refacerii 
site-ului comunei intregrand 
solutii ce vizeaza utilizarea 
semnaturii electronice, 
utilizarea cititoarelor de bare 
in vederea reducerii 
birocratiei, a consumului de 
hartie, cu scop general de a 
reduce cheltuielile publice si 
in vederea scaderii timpului 
de raspuns catre cetateni. 
Masura vizeaza in aceiasi masura 
si compartimentele de Registru 
Agricol, Emitere Certificate de 
Urbanism, alte comunicari. 
 

POCA Program 
Dezvoltarea 
Capacitatii 
Administrative  
2022-2027 
POCU-2022-
Dezvoltare 
Capital Uman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programe 
derulate de ADR-
SE Braila 
 
 
Programe 
derulate de ADR-
SE Braila 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
scolar 
 
ADR Sud Est –
programe de 
invatamant 
alternativ 
 

2022-2023 



 
Pierderea populatiei active 
in lipsa unor masuri active 
de stimulare a repopularii 
satelor cu generatii noi 
determina capacitate 
redusa de a asigura 
salariati;  
 
Crearea unei pagini de 
Facebook stimulata si 
intretinuta de Primaria 
Ulmu pentru valorificarea 
produselor locale, catre 
zonele urbane alaturate, cu 
livrare periodica( 
abonamente pentru oua, 
lapte, verdeturi, mici 
legumicultori, producatori 
de sapunuri naturale 
manufacturale, mici obiecte 
decorative, la nivel 
individual catre zonele 
Urbane) 
Conlucrarea cu un 
laborator din zona de 
interes Buzau si/ sau Braila 
pentru crearea unui punct 
de recoltare analize diverse 
cel putin o zi pe 
saptamana;  
 
 

Aplicarea unor masuri de 
stimulare a natalitatii pe mai 
multe paliere 
- acordarea de reduceri/ 
stimulente femeilor inscrise in 
campul muncii –mame a mai 
mult de 2 copii; 
-aplicarea iunor masuri de 
stimulare a infiintarii de locuri 
de munca prin promovarea la 
nivel de comuna a 
mestesugurilor ce permit 
traiul in urma veniturilor 
realizate  in comuna cu 
valorificarea prin magazinele 
online- cu precadere catre 
femeile singure            ( eventual 
cele cu soti plecati in diaspora) 
pentru a preveni plecarea acestora 
din comuna.  
-Organizarea unor seminarii 
cu participarea Consiliului 
Judetean pentru stimularea 
manufacturii locale; 
-Organizarea unor cursuri pro 
bono pentru folosirea 
internetului eventual 
impreuna cu participarea 
cadrelor didactice de 
specialitate – pentru lucrul pe 
internet pentru crearea site-
uri, magazine electronice , 
crearea unui  link din site-ul 
primariei catre pagini ale 
producatorilor care doresc sa 
fie inscrisi pe pagina ca si 
producatori locali( doar 
pentru cei ce vand online 
produse specifice comunei 
 

Participarea la 
targuri si 
seminarii  pe 
diverse 
specialitati a 
aparatului 
Adminitrativ local 
 
 
 
AFIR –Masurile 
active tranzitorii 
 
 

Sistem de agricultura 
performanta slab 
reprezentata de ferme 
medii; 
Polarizare ridicata  pe 
ferme foarte mari si ferme 
mult prea mici ca sa existe 
subzistenta 
 
Grad redus de accesare a 
proiectelor investitionale 
destinate agriculturii atat in 
femele mici cat si in cele 
mari 
 

Atragerea in zona comunei si sau 
infiintarea de catre fermele locale 
a unor depozite private pentru 
legumicultura cu temperatura 
controlata care sa asigure in sezon 
preluarea productiei si apoi 
livrarea catre marketuri  in 
extrasezon.  
Comuna poate pune la dispozitia 
investitorilor doritor in concesiune 
teren pentru realizarea investitiilor 
 
Stimularea infiintarii de OUAI cu 
preluarea infrastructurii de irigatii 

AFIR Masura 
16.4 
4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta solutie 
este 
dependenta de 
dorinta 
agricultorilor din 
zona de a 
investiin aceste 
tipuri de 
depozite si de a 
utiliza piata 
locala  
 
 
2022-2027 
 



 
Grad redus de accesare 
proiecte investitonale 
pentru crearea de ferme 
zootehnice mari pentru 
bovine si ovine de carne; 
Lipsa unor unitati de 
depozitare  sau firme care 
sa realizeze tot fluxul 
operational pentru 
conservarea marjei de 
profit( valorificarea agricola 
se desfasoara imediat dupa 
productie, cu marja mica 
de profit; 
Lipsa organizarii in 
cooperative de productie; 
Prelucrarea primara a 
produselor inexistenta, 
lipsa unitatilor de productie 
branzeturi, abatorizare; 
Slaba reprezentare a 
agriculturii ecologice; 
 
Slaba reprezentare a 
pomiculturii  care poate 
aduce pe unitatea de 
hectar valoare adaugata 
mai mare decat cultura 
campului;  Dezvoltarea 
in zona Ulmu a unor livezi 
cu pomi fructiferi, de 
recomandat livezi intensive 
adaptate arealului- caisi, 
piersici  precum si migdali, 
nuci si aluni pentru care 
exista capacitati de 
preluare (Buzau) si 
Ramnicul Sarat pentru 
nucifere. 
 
 
Lipsa unor culturi 
alternative precum plantele 
medicinale care pot aduce 
de asemenea valoare 
adaugata mare pe unitatea 
de produs, mai ales ca  
zona de stepa  si teritoriul 
protejat al zonei poate 
conduce la cultivarea unor 
specii aparte;  
 
Lipsa amenajarilor pentru 
irigatii si piscicole 

existente in vederea cresterii 
suprafetelor irigate 
 
Zona dispune de resurse ridicate 
pentru infiintare fermelor de 
bovine si ovine; 
-Proiecte propuse: Accesarea 
de catre Primarie a proiectelor 
de tip AFIR  5.1 pentru 
crearea abatoarelor mobile si 
a sectiilor sanitare locale 
pentru siguranta animalelor pot 
creste atat plaja de venituri la 
buget local cat si efectivul de 
animale din gospodarii cu efecte 
majore in scaderea numarului de 
asistati sociali prin conditionarea 
celor ce au capacitatea de a munci 
de lucrul in capacitatile nou 
create. 
 
Actiuni specifice de inlesnire a 
intalnirii agricultorilor in cadrul 
targurilor locale; Modernizarea 
pietelor locale si crearea in pietele 
locale a unor capacitati 
suplimentare de depozitare cu 
temperatura controlata care sa 
stimuleze productia si capacitatile 
de dezvoltare pe verticala; 
 
Stimularea infiintarii unor plantatii 
pomicole prin cedarea terenurilor 
din agricultura conventionala cu 
specii specifice  
  
Plantatiile pomicole se infiinteaza 
cu sprijin AFIR Masura 4.1a si 4.2a 
cu sprijin de pana la 90% . Exista 
specii  pomicole care inlgobeaza 
volum mic de munca si personal, 
complet automatizat incluzand 
recoltarea cu echipamente 
industriale, pentru specii ce au 
capacitate de stocare pe termen 
lung asa cum sunt nuciferele pot 
reprezenta o resursa alternativa a 
autilizarii agresive a terenurilor 
agricole exclusiv pentru productia 
industriala de baza, fara ca forta 
de minca indisponibila sa 
reprezinte un impediment.  
 
Programul Operational de Pescuit 
stimuleaza infiintarea de la 0 a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masuri de sprijin 
specific prin AFIR 
 
 
Buget Local 
pentrui 
organizarea de 
informari si 
seminarii pe 
aceste teme, 
implicarea 
profesorilor de 
biologie alte 
organizatii locale 
specializate in 
faunistica si 
Floricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POP AM 
 

 
Proiecte 
complexe ce 
vizeaza 
dezvoltatrea si 
cresterea 
capacitatii 
administrative 
pentru 
rezolvarea 
programelor 
comunitatii. 
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micsoreaza sistemul de 
productie vegetal scazand 
productiile medii la hectar; 
 
 
Lipsa perdelelor forestire 
care sa conduca la 
favorizarea umiditatii si 
diminuarea vitezei vantului, 
modificarea circulatiei 
aerului in sens favorabil si 
stagnarea norilor; 
 
Lipsa unor amenajari 
piscicole determina 
restrangerea activitatilor 
agricole;  
 
Infrastructura de drumuri 
tehnologice neintretinute; 
 
Islazul comunal 
neimprejmuit  cu gard 
electric determina pagube 
in culturi agricole; 
 
Lipsa unor apicultori in 
zona care sa sprijine 
formele de polenizare 
naturala, dezvoltarea unor 
apicultori determinand in 
zonele cu culturi de floarea 
soarelui si cresterea 
veniturilor familiilor 
acestora;   
   
Slaba inaintare a a planului 
national de cadastrare a 
Romaniei impiedica 
utilizarea integrala a 
terenurilor si utilizarea la 
maxim a potentialului 
agricol, mai ales in randul 
terenurilor detinute de 
persoane plecate in afara 
tarii si/ sau utilizarea sau 
vinderea lor catre cei 
interesati datorita slabei 
cadastrari; 
 
Resursele limitate pentru 
cei ce initiaza proiecte cu 
fonduri europene in sensul 
restrangerii acceului la 
eligibilitate pentru firmele 

amenajarilor piscicole pe zona in 
care panza fratica este la 
suprafata. Zona are traditie in 
piscicultura prin iazurile naturale 
existente. Proiectul poate fi 
infiintat la nivel de Autoritate 
Publica sau de beneficiar privat si 
poate utiliza ca hrana pentru 
speciile standard specifice zonei 
dunarene hrana rezultata din 
fermele vegetale existente;  
 
Participarea la programele de 
Cadastrare in noua alocare 
bugetara pentru cadastrarea 
perimetrelor agricole inlesnesc 
favorizarea utilizarii integrale a 
terenurilor, cresterea capacitatii de 
dezvoltare a fermelor prin 
favorizarea inscrierii la APIA  a 
suprafetelor eligibile( pana in 
prezent exista terenuri ce nu se 
pot solicita la plata din lipsa 
documentelor de cadastru pentru 
finalizarea actelor de succesiune, 
vanzare cumparare, etc.); 
 
Proiect propus: 
Modernizarea pietei locale 
stimuleaza cresterea volumului 
marfurilor tranzactionate si creste 
numarul de mici producatori cu 
efect in cresterea bazei de 
impozitare locala si nationala.  
 
Imprejmuirea izlazului local cu 
gard electric in folosul crescatorilor 
locali;  
 
-Participarea comunei la 
programul National de 
Cadastrare a Romaniei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programele AFIR 
destinate tinerilor 
fermieri precum 
si masuri similare 
6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
Masurile AFIR de 
tip 16.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POIM –
Programele de 
Cadastrare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



noi infiintate, datorita lipsei 
documentatiilor in lipsa 
unui PUZ si PUG comunal.  
 
Insuficienta solidaritate a 
fermierilor pentru crearea 
de organisme puternice de 
tip Asociatii si Cooperative 
pentru a diminua forta 
furnizorilor de Imputuri 
precum si pentru a obtine 
capacitati mai bune de 
gestionare a preturilor de 
vanzare produse 

 
 
 
 
 
 
 
 
AFIR-Masuri 
16.4, 9.1. si alte 
masuri active; 
 

Stimularea incubatoarelor 
de afaceri pentru 
infiintarea de noi afaceri 
care sa creasca baza de 
impozitare locala in 
vederea cresterii veniturilor 
la bugetul local 
 
Slaba specializare in clase 
de mecanica agricola in 
parteneriat cu societatile 
de profil din zona; 
 
 
Organizarea pe timpul verii 
a unor cursuri de vara 
pentru utilizarea 
calculatoarelor, gratuite/ 
asigurate in parteneriat cu 
Inspectoratul scolar pentru 
utilizarea calculatoarelor in 
vederea  creerii unui site, 
utilizarea resurselor de 
internet pentru crearea de 
reclame active atat pentru 
scolari cat si pentru toti ce 
interesati de deprinderea 
unor abilitati minime de 
utilizare calculator, 
programe scurte pentru 
utilizarea unor elemente 
basic pentru elaborarea de 
CV-uri si postarea lor pe 
site-uri de specialitate, 
elemente de baza pentru 
valorificarea produselor 
agricole utilizand retele 
media( de tip pagina 
Facebook) 
 
 

Aplicarea pe programele locale 
gestionate de Agentia de 
Dezvoltare Regionala ce vizeaza 
stimularea afacerilor mici si start-
up inovative in parteneriat cu 
Primaria ce vizeaza cresterea 
promovarii afacerilor locale ; 
Resurse de la Buget local pentru 
diseminare informatii.  
Proiecte propuse: 
Se poate achizitiona un sistem 
de afisaj de tip TV ce poate fi 
amplasat in afara Primariei si 
pe acesta sa ruleze spoturi cu 
informari continue despre 
masurile active disponibile pentriu 
investitii, exemple de succes din 
zona Braila, filmulete educative 
despre diverse manufacturi, 
filmulete disponibile in mediul 
virtual gratuite pentru stimularea 
micilor afaceri.  
 
-Crearea invatamantului Dual 
cu clase tehnologice determina 
formarea unor noi paturi de mici 
manufacturieri, agricultori au rolul 
de a stimula dezvoltarea unor 
produse complementare ce pot 
rezulta din ferme 
 
Stimularea prin seminarii periodice 
pentru diseminarea informatiilor 
de baza; 
Invitarea PLAFAR sectia 
Braila, FARES Orastie pentru a 
discuta de posibilitatea de a 
infiinta in zona a unor plantatii de 
plante medicinale, bine 
remunerate 

Inspectoratul 
scolar 
 
ADR Sud Est –
programe de 
invatamant 
alternativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participarea la 
targuri si 
seminarii  pe 
diverse 
specialitati a 
aparatului 
Adminitrativ local 
 

Acest tip de 
proiect are 
impact major 
coroborat cu 
alte masuri 
2021-2026 
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2023 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2022 



 
 
 
 

 -Stimularea persoanelor fara 
ocupatie in a se inscrie ca si 
colectori de plante medicinale 
din flora spontana specifica zonei 
in vederea cresterii veniturilor 
acestora, in parteneriat cu 
PLAFAR, FARES Orastie; 
Participarea unor seminarii locale 
organizate de Asociatia 
Crescatorilor de Albine Filiala 
Braila din Romania pentru 
promovarea stuparitului in zona 
Braila, pentru fructificarea 
patrimoniului Floristic al zonei de 
stepa. 
-Acordarea de teren lotizat de 
catre Primarie pentru 
instalarea noilor familii 
eventual conditionat de a 
avea un loc de munca in 
comuna Ulmu a cel putin a 
unui membru de familie; 
-Crearea pe site-un primariei a 
unor informari periodice 
privind oferta scolara;  
- Organizarea in parteneriat 
cu Inspectoratul scolar a unui 
targ in perioada de orientare 
scolara –luna mai in vederea 
stimularii copiilor pentru a 
accede catre educatie 
superioara; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2027 
 

 
Departarea de caile de 
acces judetene si 
determina cadrele didactice 
sa nu aleaga comuna Ulmu 
pentru a desfasura 
activitatile didactice in 
favoarea unor comune mai 
apropiate; 
• Clasele simultane 
sunt mai greu de gestionat 
de catre profesori si o 
eventuala scadere a 
numarului de elevi va 
determina o mai mare 
instabilitate a corpului 
profesoral si educativ.  
Inexistenta unui bloc al 
specialistului  bine 
gospodarit, cu chirie 
asigurata de catre UAT 
Ulmu pe perioada de 1-5 
ani pentru cadrele didactice 

Proiecte propuse: 
Reabilitarea infrastructurii si 
crearea de infrastructura noua ca 
spatii generale de locuit pentru 
cadre didactice si personal 
adiacent, cadre medicale si sau 
acordarea de spatii gratuite catre 
cabinetele de analize, cabinete de 
specialitate, cu titlul” Refacem 
blocul specialistului” in scopul 
asigurarii infrastructurii de baza 
pentru populatie  
 
-Crearea unui spatiu social in 
comuna Ulmu 
 
-Infiintarea unei cantine 
sociale in comuna-proiect 
coroborat cu fermele din zona  
-Contruirea unei capele in 
zona(Proiect in coraborare cu 
Episcopia Dunarii) 
 

Programul 
Operational 
Regional 

Orizont 
implementare 
2022-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024-2025 
 
 
 
2022-2025 



ce aleg Ulmu sa se aseze 
ca rezidenta permanenta; 
Acesta se poate folosi si de 
catre personal sanitar;    
Tendinta de scadere a 
populatiei si imbatranirea ei 
determina interes scazut 
pentru cadrele medicale 
pentru a deschide cabinete 
sau de a gestiona prin 
medici de familie starea de 
sanatate a populatiei; 
Tendinta generala 
provenita din obiceiuri de a 
trata eventuale afectiuni in 
loc de a desfasura actiuni 
de preventie. 
Prevenitia obezitatii in 
randul populatiei scolare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Construirea unei Sali de sport 
pentru scoala Comunei Ulmu 
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