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Către: Consiliul Județean Brăila / Primăria Municipiului Brăila 
 

 

 

 

 Asociația Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectul “START UP SMART 2.0,” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia, analizăm masuri necesare pentru 

stimularea mediului de afaceri la nivel local, identificand solutii pentru dezvoltarea activitatii 

economice si in special a start-up-urilor din județul Brăila. 

 Vă trimitem atașat propunerea noastră privind identificarea unor masuri de sprijin necesare 

stimulării afacerilor din județul Brăila. Soluțiile au fost identificate în cadrul unei dezbateri publice 

organizate în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri local.  

 Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri din județul Brăila prin considerarea următoarelor 

propuneri: 

 promovarea mai bună a achizițiilor publice planificate și efectuate de către autoritațile locale, 

pentru a oferi șanse mai mari firmelor din Brăila să presteze servicii și lucrări la nivel local. 

 digitalizarea autorităților locale și a Consiliului Județean. 

 înființarea unui departament pentru relația cu mediul de afaceri în cadrul CJ Brăila. 

 

 Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți 

răspunsul dumneavoastră la email office@smart.org.ro. 

 

 Cu stimă, 

 

Iulian Cazacu 

Președinte 
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Propuneri de masuri de sprijin necesare stimularii afacerilor 

din judetul Braila 
 

 

 

 

Context 
Numarul firmelor din judetul Braila in anul 2019 se ridica la 24224 (1,16% din totalul 
agentilor economici din Romania), avand o cifra de afaceri totala de 9 miliarde lei (0,61% din 
cifra de afaceri la nivel national). Cea mai mare pondere o detin microintreprinderile (aprox. 
88%), intreprinderile mici cu 10-49 angajati (aprox. 10%), intreprinderile mijlocii cu 50-249 
angajati (aprox. 1,64%), intreprinderile mari cu peste 250 angajati (0,2% din totalul unitatilor 
active la nivel de judet). Profitul inregistrat de aceste firme a fost de 875,9 milioane lei, adica 
0,76% din profitul net realizat in Romania. Municipiul Braila concentra in anul 2019 un 
procent de 72,77% din totalul agentilor economici din judet, cifra de afaceri a acestora 
reprezentand 73,70% din cifra de afaceri la nivel de judet. Sectoarele economice 
reprezentative sunt constructiile metalice, confectiile metalurgice, masini si echipamente, 
reparatii si constructii de nave, turismul, productia si distributia de energie electrica, 
productia si distributia de alimente si bauturi, mobilier si articole de mobila. Numarul 
angajatilor din judetul Braila era in anul 2019 de 39183 persoane, adica 0,99% din totalul de 
angajati la nivel national. Activitatile industriale sunt concentrate mai ales in zonele urbane, 
in special de mari dimensiuni si sunt foarte putin prezente in mediul rural. Domeniile 
industriale principale in judet sunt alimentar, in care isi desfasoara activitatea aproximativ 
20% din întreprinderi si productia de imbracaminte. Un alt sector important este industria 
constructiilor metalice si a produselor din metal care concentreaza 11,26% din totalul 
intreprinderilor. Sectoare cu potential de dezvoltare existente la nivelul judetului sunt 
metalurgic, masini si echipamente, productia si distributia de energie electrica, alimentara 
si bauturi, mobilier si articole de mobila. 
 
Agricultura detine o pondere importanta in economia regiunii. Sectorul privat detine cea 
mai mare parte din terenul agricol si realizeaza cea mai mare parte a productiei agricole 
(91% din productia agricola totala a regiunii, in 2018). Cerealele pentru boabe ocupa cea 
mai mare suprafata (55,9%). Dintre acestea, graul este cultivat pe 19,5% din totalul 
suprafetei agricole, iar porumbul pe 26,2% din suprafata. Braila este judetul cu cea mai mare 
suprafata de teren agricol irigata din tara, astfel incat in ceea ce priveste infrastructura si 
resursele, exista un cadru propice pentru dezvoltare.1 

                                                           
1 Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judetului Braila 2021 - 2027. 
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Criterii 
 
Stimularea economiei locale reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, deoarece 
resursele financiare ale acestora provin, in mare masura, de la mediul privat sub forma de 
taxe si impozite. De asemenea, firmele genereaza si un efect de multiplicare in societate, 
prin plata de salarii, contractarea si subcontractarea de servicii si lucrari. 

 

Opţiuni 
 
1. Non-intervenția 
 
In conditiile in care firmele care activeaza in judetul Braila nu sunt sprijinite prin facilitati 
care pot fi adoptate la nivel local, acestea isi vor reveni mai greu din lipsa sau incetarea 
activitatii in context COVID, sau se vor reloca in judete care sunt prietenoase cu mediul de 
afaceri. In consecinta, autoritatile locale vor avea incasari mai mici fata de anii precedenti, 
iar serviciile publice vor avea de suferit. 
 
2. Adoptarea unui pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Braila 
 
Pentru sprijinirea afacerilor din judetul Braila, exista oportunitati de finantare prin programe 
de sprijin cu fonduri europene: PNDR, POR, POC, Masurile 1, 2 din pachetul COVID, 
finantarea pentru firmele din doemniul HORECA. Aceste finantari apar rar, intr-un ciclu de 
bugetare UE de 7 ani. Firmele din judet au nevoie de sprijin anual, predictibl, pentru a-si 
dezvolta activitatea sau pentru a initia afaceri noi (start-up-uri). Asadar, autoritatile locale 
pot lansa un pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Braila, care sa contina 
urmatoarele actiuni: 

 promovarea mai intensa a achizitiilor publice planificate si efectuate de catre 
autoritatile locale pentru a oferi sanse mai mari firmelor din judetul Braila sa 
presteze servicii si lucrari la nivel local. 

 digitalizarea UAT-urilor si Consiliului Judetean pentru a diminua termenele de 
obtinere a avizelor necesare IMM. 

 infiintarea unui departament pentru relatia cu mediul de afaceri. 

 diminuarea taxelor locale conform OUG 181 / 26.10.2020. 

 diminuarea taxelor auto pentru vehiculele utilitare. 

 reorganizarea rolului politiei locale in spiritul legii prevenirii, prin care sa se 
efectueze actiuni preventive. 

 
 
Recomandări 
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Adoptarea unui pachet de masuri care sa sprijine firmele din judetul Braila ar ajuta atat 
bugetul local, cat si cetatenii din judet, care vor beneficia de optiuni mai multe pentru 
gasirea unui loc de munca. Masurile minime cuprinse in acest pachet constau din 
promovarea mai buna a achizitiilor publice planificate si efectuate de catre autoritatile 
locale, pentru a oferi sanse mai mari firmelor din Braila sa presteze servicii si lucrari la nivel 
local, digitalizarea autoritatilor locale si a Consiliului Judetean, infiintarea unui departament 
pentru relatia cu mediul de afaceri in cadrul CJ Braila. 

 

 


