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REGIO sprijină dezvoltarea urbană durabilă în județul Brăila

Programul Operațional Regional (Regio) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, finanțează strategiile integrate de dezvoltare urbană ale municipiilor reședință de județ. 

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente următoarelor obiective tematice: 
economie cu emisii reduse de carbon, conservarea și protecţia mediului prin promovarea utilizării eficiente 
a resurselor, promovarea incluziunii sociale prin combaterea sărăciei, a discriminării și investițiile în 
educație, formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

În municipiul Brăila sunt în implementare 10 proiecte incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
municipiului,  cu o valoare totală de aproximativ 263,79 milioane lei.

În cadrul obiectivului tematic „economie cu emisii reduse de carbon” se finanțează proiectele de 
mobilitate urbană, proiecte care vizează modernizarea transportului electric pe Bulevardul Independenței, 
Calea Galați, Șoseaua Baldovinești și pe traseul cuprins între parcul Monument și Șoseaua de Centură. 
Astfel,  prin implementarea a 4 proiecte de modernizare a transportului electric se vor realiza acțiuni de 
modernizare a căii de rulare a tramvaiului și a părții carosabile adiacente acesteia, a stațiilor de transport în 
comun,  a rețelelor de utilități, a spațiilor pietonale, se vor achiziționa autobuze electrice și tramvaie și vor 
fi amenajate piste pentru bicicliști. 

În cadrul obiectivului tematic de conservare și protecție a mediului, se finanțează 3 proiecte care propun 
modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea zonelor urbane degradate, aflate în centrul istoric al 
municipiului, în cartierele Hipodrom și Lacu Dulce. Aceste investiții vor asigura transformarea terenurilor 
degradate și neutilizate în spații verzi, zone de agrement și petrecere a timpului liber, precum și 
modernizarea străzilor adiacente în scopul creșterii accesibilității cetățenilor spre aceste zone.

În cadrul obiectivului tematic de educație se implementează 3 proiecte, după cum urmează: construirea 
unei creșe în Cartierul Buzăului, beneficiari direcți fiind 70 de copii, consolidarea, reabilitarea, extinderea și 
dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 1, beneficiari direcți fiind 60 de preșcolari, precum și 
reabilitarea Colegiului Tehnic “Costin D. Nenițescu” prin investiții realizate pentru mai multe corpuri de 
clădire, dotarea a 50 de săli de clasă, laboratoare și cabinete cu mobilier nou și echipamente, beneficiari 
direcți fiind peste 1.100 elevi.

Contractele de finanțare au fost încheiate de UAT Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020 și 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, perioada maximă de 
implementare fiind decembrie 2023. 
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