PROIECTE IN EVALUARE

Denumire proiect
“REALIZARE
INFRASTRUCTURA
RUTIERA IN
MUNICIPIUL
BRAILA”

Perioada
implementare
19 luni

“REABILITAREA
CASTELULUI DE APA
DIN GRADINA
PUBLICA BRAILA”

18 luni

“REALIZAREA
CENTRULUI
COMUNITAR
"BUNICI SI NEPOTI"
DIN MUNICIPIUL
BRAILA, STRADA
ANGHEL SALIGNY
NR.17”

19 luni

Program de finantare

Obiectivele proiectului

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 - „sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor –
poli urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1.
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub-domeniul:
“poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –“sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor –
poli de crestere”,
Domeniul de interventie. 1.1
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub-domeniul:
“poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii durabile
a oraselor - poli urbani de
crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

-Fluidizarea traficului si imbunatatirea sigurantei
circulatiei pe arterele de transport;
-Modernizarea infrastructurii aferente transportului
public local;
-Alinierea infrastructurii rutiere de la nivelul
municipiului Braila la sistemul european de
transport.

Valoarea totala a
proiectului
16.248.227,00 lei

- Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii publice urbane prin reabilitarea unei
cladiri actualmente degradata si pregatirea acesteia
pentru desfasurarea de noi activitati socio-culturale
in vederea redarii comunitatii ca observator
astronomic si spatiu de documentare si informare
cu o tematica relevanta pentru comunitate.

6.822.645,69 lei

-Reabilitarea cladirii situata in Braila, strada Anghel
Saligny nr.17;
-Amenajarea si dotarea acestei cladiri cu destinatie
de centru comunitar
-Oferirea de servicii de formare profesionala,
consiliere si indrumare pentru igiena, sanatate si
gasirea unui loc de munca
-Asigurarea bazei materiale adecvate pentru
derularea unui program scoala dupa scoala
-Crearea cadrului necesar comunitatii defavorizate

4.981.880,00 lei

RENOVAREA
IMOBILULUI SITUAT
IN STR. ANCOREI,
NR.12(P+1)
PENTRU
ASIGURAREA UNOR
LOCUINȚE SOCIALE
DE CALITATE

19 luni

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii durabile
a oraselor - poli urbani de
crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

“EXTINDERE
CENTRU SOCIAL
MULTIFUNCȚIONAL
LACU DULCE”

18 luni

“RENOVAREA
IMOBILULUI,
SITUAT IN
MUNICIPIUL BRAILA
STR. RAMNICU
SARAT, NR.115, IN
VEDEREA
AMENAJARII UNOR

19 luni

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii durabile
a oraselor - poli urbani de
crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013 ,
Axa prioritara 1 -„sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor –
poli urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1.
“planuri integrate de dezvoltare
urbana”,
Sub-domeniul:

de petrecere, intr-un mod constructiv, a timpului
liber.
- Cresterea rolului social al polului de dezvoltare si a
calitatii infrastructurii sociale la nivelul municipiului
Braila.
In urma realizarii lucrarilor de renovare și
recompartimentare a imobilului situat in Municipiul
Braila, str. Ancorei, nr.12, constructia va avea la:
- Parter: un numar de 7 apartamente cu o camera,
o incapere pentru centrala termica, hol de intrare,
coridor și scara de acces la etaj, magazie
depozitare;
-Etaj: un numar de 6 apartamente cu o camera, 1
apartament cu doua camere, coridor, și casa scarii,
ce vor asigura conditii optime de locuit
beneficiarilor acestora.
-Creşterea calităţii infrastructurii sociale, prin
satisfacerea nevoilor de servicii sociale pentru
persoane defavorizate, inclusiv cele de etnie romă;
-Amenajarea şi dotarea unei săli cu destinaţia de
spălătorie, dotarea unei săli pentru oferirea de
servicii de asistenţă medicală primară , oferirea de
servicii de consiliere si educare pentru igienă,
sănătate şi găsirea unui loc de muncă şi asigurarea
bazei materiale adecvate pentru derularea unui
program after school.
-Cresterea rolului social al polului de dezvoltare si a
calitatii infrastructurii sociale la nivelul municipiului
Braila.
In urma realizarii lucrarilor de renovare si
recompartimentare a imobilului situat in municipiul
Braila, str. Ramnicu sarat nr.115, constructia C1 va
avea un numar de 4 garsoniere, 9 apartamente cu
o camera, 12 apartamente cu doua camere si 2

3.274.917,60 lei

636.771,00 lei

3,652,557.44 lei

LOCUINTE SOCIALE
DE CALITATE”

“REABILITAREA,
MODERNIZAREA SI
DOTAREA
AMBULATORIULUI
DE SPECIALITATE
SPITALUL DE
PSIHIATRIE “SF.
PANTELIMON”,
MUNICIPIUL
BRAILA”
“EXTINDERE PE
VERTICALA SCOALA
CU CLASELE I-VIII
“ION CREANGA”
JUDETUL BRAILAMUNICIPIUL
BRAILA”

“CONSTRUIRE
CENTRU DE
INFORMARE SI
PROMOVARE
TURISTICA DIN
MUNICIPIUL

23 luni

17 luni

14 luni

“ poli de dezvoltare urbana”

apartamente cu trei camere, cu baie si bucatarie
proprie. Astfel proiectul vizeaza imbunatatirea
calitatii vietii persoanelor care fac parte din
categoriile sociale aflate in situatia de a solicita
locuinte sociale, in general, si implicit a categoriilor
sociale defavorizate, inclusiv romi, in particular.

POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 “imbunatatirea infrastructurii
sociale”,
Domeniul de interventie 3.1
“Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii
serviciilor de sanatate”

- imbunatatirea infrastructurii de sanatate prin
lucrari de interventie ce constau in reabilitarea,
modernizare si dotarea cu echipament specific
ambulatoriului de specialitate al Spitalului de
Psihiatrie Braila;
-depistarea din timp a bolilor psihice si scaderea
numarului de pacienti redirectionati din cauza lipsei
de capacitate.

POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 “imbunatatirea infrastructurii
sociale”,
Domeniul de interventie 3.4.
“Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare, si
a infrastructurii penru formare
profesionala continua”
POR 2007-2013 ,
Axa prioritara 5 - “dezvoltarea
durabila si pormovarea
turismului”,
Domeniul de interventie 5.3
“promovarea potentialului

-Cresterea suprafetei aferente desfasurarii
procesului educational prin mansardarea cladirii
peste ultimul nivel;
-Dotarea cu echip IT si didactic a spatiului nou
creat;
-Imbunatatirea performantei energetice a cladirii
existente prin anvelopare si inlocuire parte vitrata
necorespunzatoare dpdv al economiei de energie.

-Infiintarea centrului de informare si promovare
turistica din municipiul Braila in scopul cresterii
numarului turistilor in municipiul Braila si in zonele
cu potential turistic limitrofe prin oferirea unor
servicii integrate, moderne, permanente si la
standarde europene turistilor si potentialilor turisti;

14.929.200,32

4.397.966,30 lei

622,794.28 lei

BRAILA”

turistic si crearea infrastructurii
necesare, in scopul cresterii
atractivitatii romaniei ca
destinatie turistica”,
Operatiunea : “crearea
centrelor nationale de
promovare si informare turistica
(CNIPT) si dotarea acestora”

-Instituirea unui sistem integrat si informatizat a
ofertei turistice locale (a municipiului Braila, a
zonelor limitrofe si a zonelor pentru care orasul
Braila poate constitui o etapa intermediara
obligatorie – de exemplu, Delta Dunarii (avand in
vedere faptul ca acum majoritatea turistilor romani
si straini care trec spre Delta Dunarii nu se opresc in
Braila, aceasta nefiind perceputa ca o destinatie
turistica macar la nivel de popas intermediar);
-Promovarea potentialului turistic local prin
imbunatatirea imaginii de destinaţie turistica a
Brailei, cu scopul de a promova obiectivele turistice
locale in Romania și in strainatate si de a creste
atractivitatea Brailei pentru turism si afaceri.

PROIECTE IN FAZA DE IMPLEMENTARE

Denumire proiect
“MODERNIZARE
BULEVARDUL
DOROBANȚILOR,
MUNICIPIUL
BRAILA”

Perioada
implementare
23.07.2009 –
22.01.2014

“REABILITARE
CASA PETRE
STEFANESCU
GOANGA”

12.08.2011 –
12.07.2014

“RESTAURAREA SI
CONSOLIDAREA
CLADIRII
TEATRULUI MARIA
FILOTTI BRAILA”

13.03.1212 –
13.03.2014

Program de finantare

Obiectivele proiectului

POR 2007-2013,
Axa prioritara 2 –
“Imbunatatirea infrastructurii
de transport regionale si
locale”,
Domeniul de intervenție 2.1
“Reabilitarea si modernizarea
retelei de drumuri judetene,
strazi urbane – inclusiv
constructia / reabilitarea
soselelor de centura”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1

- Modernizarea caii rutiere in lungime de 4,7
km;
- Modernizarea caii de rulare a tramvaiului
in lungime de 4 km cale dubla, prin
adoptarea unei soluţii tehnice care sa
permita și circulaţia auto;
- Consolidarea canalului colector Germani
situat sub calea de rulare a tramvaiului.

Valoarea totala a
proiectului
129.790.162,20 lei

- Introducerea obiectivului in circuitul
turistic cultural;
- Cresterea numarului de evenimente
culturale locale;
- Cresterea numarului de turisti in municipiul
Braila;

1.868.956,81 lei

- Restaurarea si consolidarea Teatrului
„Maria Filotti” Braila si introducerea
obiectivului in circuitul turistic si cultural al
orasului;
- Cresterea numarului de evenimente
culturale locale;

20.119.583,88 lei

“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

“REABILITARE SI
MODERNIZARE
ANEXA CAMIN
PERSOANE
VARSTNICE "SF.
PETRU SI PAVEL",
STR.ZAMBILELOR
NR.1A (FOST
NR.2), BRAILA”

13.03.2012 –
13.12.2013

“REABILITARE
ZONA DE
PROMENADA
CUPRINSA INTRE
STRADA CALEA
CALARAȘILOR ȘI
FALEZA DUNARII”

25.05.201225.11.2013

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

“REABILITARE SI
MODERNIZARE
PARC
MONUMENT”

30.01.201329.08.2014

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli

- Cresterea numarului de turisti in Municipiul
Braila.

- Imbunatatirea calitatii infrastructurii
sociale prin reabilitarea si modernizarea
anexei Caminului pentru persoane varstnice
„Sf. Petru si Pavel” din strada Zambilelor nr.
1A (fost nr.2);
- Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor
varstnice si cresterea gradului de
accesibilitate la serviciile sociale;
- Imbunatatirea conditiilor de munca ale
angajatilor din cadrul Anexei Caminului
pentru persoane varstnice „Sf. Petru si
Pavel”.
- Reabilitarea fântânilor arteziene
construcţii, hidroizolaţii, finisaje, placaje;
- Reabilitarea fântânilor parte mecanică și
hidraulică;
- Refacerea volumetriei fântânii circulare în
zona bazinului superior;
- Refacerea zonelor de promenadă afectate
de tasări;
- Refacerea în totalitate a pavajelor aferente
zonelor de promenada;
- Refacerea lucrărilor de infrastructură apă,
canalizare, iluminat;
- Realizarea amenajărilor pentru persoane
cu dizabilităţi.
- Reabilitarea sistemului de irigatii;
- Modernizarea retelei de apa;
- Modernizarea retelei de canalizare;
- Reabilitarea fantanii arteziene;

2.478.801,60 lei

16.083.364,48 lei

9.353.533,60 lei

“REABILITARE
CLADIRE ȘCOALA
CU CLASELE I- VIII
SFÂNTUL ANDREI”

06.07.201305.12.2014

urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”

- Reabilitarea gardului prefabricat din beton;
- Refacerea aleilor carosabile si pietonale;
- Amenajarea peisagera;
- Amenajarea de locuri de relaxare si spatii
de joaca pentru copii;
- Montare mobilier stradal.
-Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale
prin lucrări de intervenţie ce constau în
reabilitarea, modernizarea şi amenajarea
imobilului în care-şi desfăşoară activitatea
copiii Scolii cu clasele I-VIII „Sfantul Andrei „
din Brăila

3.877.452,47 lei

PROIECTE FINALIZATE

Denumire proiect
„MODERNIZAREA
SI REABILITAREA
STRAZII CALEA
CALARASILOR DIN
MUNICIPIUL
BRAILA, PE
TRONSONUL
CUPRINS INTRE BD.
DOROBANTILOR SI
BD.
INDEPENDENTEI”

“SISTEM DE
SUPRAVEGHERE IN
VEDEREA
CRESTERII
SIGURANTEI SI
PREVENIRII
CRIMINALITATII IN
MUNICIPIUL
BRAILA”

Perioada
implementare
31.12.2010 30.08.2012

31.12.2010 –
30.11.2012

Program de finantare

Obiectivele proiectului

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

Modernizarea si reabilitarea strazii Calea
Calarasilor pe tronsonul cuprins intre Bd.
Dorobantilor si Bd. Independentei prin:
- Reabilitarea si modernizarea a 1,33 km de
cale dubla linie de tramvai;
- Reabilitarea si modernizarea a 20.800 m.p.
de strada;
- Reabilitarea si modernizarea a 6.500 m.p.
De parcari, trotuare si alveole;
- Reabilitarea retelei de alimentare cu apa
pe o lungime de 1.128 m.l.;
- Reabilitarea retelei de canalizare pe o
lungime de 1.106 m.l.;
- Realizarea unui numar de 173 de locuri de
parcare;
- Reabilitarea a 4 statii de autobuz cu
alveole.
-Implementarea
unui
sistem
de
supraveghere care vizeaza cresterea
sigurantei si prevenirea criminalitatii in
Municipiul Braila, cu precadere in zonele
identificate ca având un potential
infractional ridicat;
-Prevenirea fenomenelor infractionale prin
monitorizare video si interventie rapida in
cazul comiterii unor ilegalitati.

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

Valoarea totala a
proiectului
34.948.901,50 lei

2.122.539,38 lei

“REABILITARE
PASAJ PIETONAL
PLATOU PIATA
INDEPENDENTEI,
MUNICIPIUL
BRAILA”

25.05.201125.07.2012

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

„MODERNIZAREA
SI REABILITAREA
STRAZII CALEA
GALATI DIN
MUNICIPIUL
BRAILA, PE
TRONSONUL
CUPRINS INTRE
BULEVARDUL
DOROBANTILOR SI
STRADA MIRCEA
MALAERU COLT CU
STRADA COSTACHE
NEGRUZZI”

31.12.201030.08.2013

POR 2007-2013,
Axa prioritara 1 –
“ sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli
urbani de crestere”,
Domeniul de interventie 1.1
“planuri integrate de
dezvoltare urbana”
Sub - domeniul:
“ poli de dezvoltare urbana”

- Reabilitarea unei zone alcatuita din platou
pietonal cuprins intre str. Calea Calarasilor si
sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a
Municipiului Braila ce cuprinde:
- Suprafata placata cu granit cu corpuri de
iluminat incastrate;
- Zona verde prevazuta cu un sistem de
irigatii automat;
- Realizarea banci prevazute cu corpuri
luminoase;
- Realizare bazine muzicale cu jeturi de apa
si lumini;
- Reabilitarea fantanii arteziene amplasata
pe tronsonul Bulevardului Independentei
adiacent zonei de pasaj pietonal;
- Realizarea unui sistem de iluminat
ecoeficient aferent suprafetei pietonale.
- Reabilitarea si modernizarea pasajelor
superioare auto si tramvai.
- Reabilitarea si modernizarea retelelor de
alimentare cu apa in zona strazii Calea Galati
si strazii Mircea Malaeru;
- Reabilitarea si modernizarea retelelor si de
canalizare a apelor uzate, in zona strazii
Calea Galati si strazii Mircea Malaeru ;
- Reabilitarea si modernizarea sistemului
rutier care asigura legatura intre cartierul
Brailita si drumul national DN 2B;
- Reabilitarea si modernizarea caii de rulare
a tramvaiului in zona Calea Galati si implicit
a strazii Mircea Malaeru;
- Realizare infrastructura pasaj tramvai;
- Zona care a fost reabilitata si modernizata
in cadrul proiectului transforma cartierele

4.913.488,10 lei

11.737.777,27 lei

“REABILITARE SI
MODERNIZARE
STRADA GRIVITA,
IN MUNICIPIUL
BRAILA”

29.04.200928.01.2012

“REABILITAREA ȘI
DOTAREA CU
ECHIPAMENT
SPECIFIC A
CORPURILOR D, E,
F ALE CENTRULUI
DE ASISTENȚA
PALEATIVA SFANTA
MARIA BRAILA”
“CONSOLIDARE SI
REABILITARE
SCOALA CU
CLASELE I-VIII,
NR.17 ECATERINA
TEODOROIU”

30.05.2009 –
29.09.2011

30.07.2009 –
29.08.2010

POR 2007-2013,
Axa prioritara 2 –
“imbunatatirea infrastructurii
regionale si locale de
transport”,
Domeniul de interventie 2.1.
”reabilitarea si modernizarea
retelei de drumuri judetene
si strazi urbane – inclusiv
constructia / reabilitarea
soselelor de centura”.
POR 2007-2013 ,
Axa prioritara 3 –
“imbunatatirea infrastructurii
sociale”,
Domeniul de intervenție 3.2
“reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”

Vidin si Brailita intr-o „poarta” catre zona
10tandard10tan Braila – Galati.
- Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin
largirea strazii la 4 benzi de circulatie,
sistematizarea intersectiilor, modernizarea
trotuarelor si spatiilor verzi. In paralel au
fost reabilitate retelele de utilitati publice,
apa, canal, iluminat public, telecomunicatii,
etc.
-Fluidizarea traficului urban, reducerea
timpului de transport, eliminarea blocajelor
rutiere si traversarea localitatii in conditii de
siguranta.
- Imbunataţirea calitaţii și a capacitaţii
serviciilor sociale acordate in vederea
asigurarii unui acces egal al cetaţenilor la
aceste servicii.

- Imbunatatirea calitatii infrastructurii
educationale si a dotarii scolii prin
consolidarea, modernizarea si amenajarea
imobilului, protejarea anticoroziva,
termoizolarea distributiei instalatiei de
incalzire, realizarea unor racorduri termice
noi, inlocuirea instalatiei de incalzire si a
registrelor din teava la corpul de cladire
anexa (sala de sport) in care-si desfasoara
activitatea Scoala nr.17 „Ecaterina
Teodoroiu” si completarea echipamentului
IT in vederea asigurarii unui proces

16.459.661,63 lei

3.352.221,91 lei

1.150.384,04 lei

“CONSOLIDAREA SI
REABILITAREA
GRUPULUI SCOLAR
GRIGORE MOISIL”

30.07.2009 –
29.01.2011

“REABILITARE
SCOALA CU
CLASELE I – VIII
NR.18, MIHU
DRAGOMIR”

06.11.2009 –
05.02.2010

“REPARATII
CAPITALE LA
LICEUL CU
PROGRAM
SPORTIV BRAILA”

06.11.2009 –
05.10.2011

POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare

educational la 11standarde europene.
- Imbunatatirea infrastructurii educationale
prin lucrari de interventie ce constau in
consolidarea, modernizarea si amenajarea
imobilului in care-si desfasoara activitatea
„Grupul Scolar Grigore Moisil”.

4.013.544,08 lei

- Imbunatatirea infrastructurii educationale
prin consolidarea si amenajarea cladirilor
imobilului in care isi desfasoara activitatea
Scoala Generala „Mihu Dragomir”.
-Dotarea si amenajarea spatiilor
educationale cu mobilier si echipament IT in
vederea cresterii calitatii si gradului de
confort in salile de clasa.

2.461.561,62 lei

- Reabilitarea, modernizarea si amenajarea
cladirii in care se desfasoara procesul
educational;
- Achizitionarea de echipamente didactice si
IT.
- Asigurarea unui proces educational la
standarde europene.

1.935.365,30 lei

REABILITARE
CLĂDIRE ȘCOALA
CU CLASELE I-VIII
GHEORGHE NAUM
(ȘCOALA 24)

23.03.201022.07.2011

EXTINDERE PE
VERTICALĂ
(MANSARDARE)
ŞCOALA CU
CLASELE I-VIII
„VLAICU VODĂ” ,
BRĂILA

15.04.201015.02.2011

“BRAILA CULTURA, LOCURI,
TRADITII SI
OBICEIURI
STRAVECHI”

06.12.2010 –
06.04.2012

si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”.
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”.
POR 2007-2013,
Axa prioritara 3 –
imbunatatirea infrastructurii
sociale
Domeniul de interventie3.4.
“reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare
si a infrastructurii pentru
formare profesionala
continua”.
POR 2007-2013,
Axa prioritara 5 –
“dezvoltarea durabila si
promovarea turismului”,
Domeniul de interventie 5.3
“ promovarea potentialului
turistic si crearea

- îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
prin lucrări de intervenţie ce constau în
reabilitarea, modernizarea şi amenajarea
imobilului în care-şi desfăşoară activitatea
„Şcoala cu clasele I-VIII nr. 24”.

1.316.522,88 lei

- îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de
educaţie pentru realizarea procesului
educaţional la standarde europene si pentru
cresterea participării populaţiei şcolare la
procesul educaţional;
- îmbunătaţirea si modernizarea condiţiilor
de învăţământ din Școala cu clasele I-VIII
Vlaicu Voda din Municipiul Brăila.

3.168.394,90 lei

- Introducerea lacasurilor de cult locale in
circuitul turistic de tip religios si nu numai;
- Prezentarea si promovarea cladirilor vechi
situate in centrul istoric al municipiului
Braila;
- Promovarea Brailei ca port cultural regional
prin valorificarea patrimoniului multietnic si

513.549,25 lei

infrastructurii necesare in
scopul cresterii atractivitatii
romaniei ca destinatie
turistica”

“IMPLEMENTAREA
SERVICIILOR ONLINE CATRE
CETATENI SI
AUTOMATIZAREA
FLUXURILOR DE
LUCRU INTERNE”

17.08.2009 17.09.2010

“CONSOLIDAREA
CAPACITATII
ADMINISTRATIVE
PRIN PROGRAME
DE INSTRUIRE LA
NIVELUL UNITATII
ADMINISTRATIV
TERITORIALE A
MUNICIPIULUI

27.11.2009 27.11.2010

POS CCE 2007 - 2013
Axa prioritara 3 –
“tehnologia informatiei si
comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public”,
Domeniul de interventie 2
“dezvoltarea si cresterea
eficientei serviciilor publice
electronice”,
Operatiunea 1 –
“sustinerea implementarii de
solutii de e-guvernare si
asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este
necesar”
PODCA 2007 - 2013
Axa prioritara 1 –
“imbunatatiri de structura si
proces ale managementului
ciclului de politici publice”,
Domeniul de interventie 1.3
“imbunatatirea eficacitatii
organizationale”,
Operatiunea –

multicultural;
- Promovarea costumelor traditionale
specifice Brailei si minoritatilor etnice;
- Promovarea traditiilor populare si culinare
specifice Brailei si minoritatilor etnice;
- Promovarea ariei nationale protejate
"Balta Mica a Brailei";
- Ridicarea standardului de viata al
localnicilor municipiului Braila;
- Sprijinirea dezvoltarii economice.
- Implementarea serviciilor publice on-line
ca instrument principal de management al
relatiei Unitatii Administrativ Teritoriale a
Municipiului Braila cu cetatenii si mediul de
afaceri si eficientizarea activitatii aparatului
de specialitate al Primarului prin
automatizarea fluxurilor de lucru interne.

- Cresterea gradului de participare a
angajatilor din UATM Braila si a structurilor
subordonate la programele de instruire
necesare dezvoltarii competentelor, pentru
imbunatatirea eficacitatii organizationale.

3.500.115,71 lei

233.804,00 lei

BRAILA”

“REABILITAREA
SISTEMULUI DE
PRODUCERE A
ENERGIEI TERMICE
PRIN UTILIZAREA
SURSELOR DE
ENERGIE
REGENERABILA LA
CAMINUL DE
PERSOANE
VARSTNICE LACU
SARAT, JUDETUL
BRAILA”
“EXTINDERE SPAȚII
VERZI PRIN
REALIZAREA UNUI
PARC IN
CARTIERUL LACU
DULCE,
MUNICIPIUL
BRAILA”

17.12.2009 –
17.04.2013

30.04.2010 –
30.05.2012

„PRELUAREA
17.12.2009 –
APELOR UZATE DE
18.05.2012
LA LOCUINTELE DIN

“module de pregatire in
domenii ca achizitiile publice,
ecdl, limbi straine,
dezvoltarea de proiecte,
licitarea si managementul
proiectelor, etc.”
Programul de inlocuire sau
de completare a sistemelor
clasice de incalzire cu
sisteme care utilizeaza
energie solara, energie
geotermala si energie
eoliana ori alte sisteme care
conduc la imbunatatirea
calitatii aerului, apei si
solului.

Programul național de
imbunătățire a calității
mediului prin realizarea de
spații verzi in localități

Fondul Roman de Dezvoltare
Sociala

- Inlocuirea sistemului de incalzire si
preparare apa calda menajera bazat pe
agentul termic furnizat de CET cu un sistem
bazat pe utilizarea energiilor regenerabile in
vederea cresterii gradului de confort a
rezidentilor

1.560.102,35 lei

Asigurarea unui climat optim pentru
petrecerea timpului liber prin:
-amenajare spaţii verzi si alei ecologice;
- realizare drumuri de acces;
- realizare retea de alimentare cu apa si
retea de canalizare;
-realizare reţele electrice si montare stalpi
de iluminat;
- montare mobilier stradal: bănci, cosuri de
gunoi, wc ecologic;
- realizare fântână arteziană;
- plantare material arbustiv si arborescent
-îmbunătăţirea situaţiei romilor din
comunitatea Coloniei de la km 10 Brăila;
refacerea sistemului de preluare a apelor

4.568.422,99 lei

639.682,61 lei

COLONIA DE LA
KM.10”

“CENTRU SOCIAL
12.11.2009 –
MULTIFUNCȚIONAL 12.02.2011
PENTRU
COMUNITATEA
ROMA DIN
CARTIERUL LACU
DULCE DIN
MUNICIPIUL
BRAILA”

Programul de intervenții
prioritare pentru
comunitațile rome

uzate;
-salubrizarea si ecologizarea perimetrului din
cadrul comunităţii;
-cresterea gradului de constientizare in
cadrul activitatilor de informare si
participare a membrilor comunitatii.
- Construirea unui centru social
multifuncţional in cartierul Lacu Dulce
destinat comunitaţii rome din zona;
- Desfașurarea de activitaţi in scopul formarii
de aptitudini și comportamente care sa
conduca la creșterea nivelului starii de
sanatate a membrilor comunitaţii și
imbunataţirea nivelului educaţional.

392.464,16 lei

