
 
Interacţiuni culturale 

 
Discuţiile despre întărirea 
relaţiilor culturale, economice şi 
sociale au continuat la întâlnirea 
cu oamenii de afaceri şi de 
cultură gălăţeni, de la Muzeul de 
Artă Vizuală. Ambasadorul 
Chinei a participat, astfel, la 
finalul vizitei sale la inaugurarea 
unei expoziţii de fotografie 
despre Cultura Peking şi 
dezvoltarea provinciei Hong 
Kong. 
Dubla expoziţie de artă 
fotografică - „China – artă şi 
tradiţie” şi „Hong-Kong – 
citadela Chinei” – a oferit 
oaspetelui cinez posibilitatea să 
aprecieze că „schimbul de 
culturi joacă un rol foarte 
important în viaţă”. „Cultura face 
scena, iar celelalte domenii 
joacă roluri pe această scenă”, a 
completat Excelenţa Sa. 

Excelenţa Sa, Liu Zengwen, 
ambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii 
Populare Chineze în România, 
s-a aflat, miercuri, la Galaţi, unde 
s-a întâlnit cu preşedintele 
Consiliului Judeţului, Eugen 
Chebac. 
Aambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii 
Populare Chineze în România a 
amintit în discuţiile purtate cu 
preşedintele CJ, Eugen Chebac, 
faptul că relaţiile dintre cele două 
ţări sunt foarte vechi şi au fost 
întărite mai ales în ultimii 60 de 
ani, după proclamarea Republicii 
Populare Chineze, Galaţiul fiind 
prima dintre cele 24 de regiuni 
româneşti care au stabilit relaţii 
de înfrăţire cu provincii chineze.  
 „Cred că există potenţial pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
relaţiilor economice şi 
comerciale. Ne-am confruntat şi 
noi cu criza economică, dar sunt 
optimist şi cred că putem depune 
împreună eforturi pentru a depăşi 
dificultăţile,” a spus Excelenţa 
Sa, Liu Zengwen. 
„A fost o perioadă în care 
contactele nu au fost atât de 
pregnante şi apropiate, dar 
sperăm în acest mandat să 
reluăm legăturile. De altfel, 
Direcţia de Dezvoltare Regională 
şi-a propus să reevalueze şi să 
relanseze la nivel instituţional, 
economic, relaţiile pe care le 
avem, inclusiv cele cu provincia 
Hubei”, a precizat preşedintele 
CJ Galaţi, Eugen Chebac. 
Un prilej de relansare a relaţiilor 
economice ar putea fi Expoziţia 
Universală de la Shanghai, ce se 
va desfăşura în acest an, în 
perioada 1 mai – 31 octombrie, 

unde va fi prezentă şi 
România cu un pavilion 
special, eveniment de care 
întreprinzătorii gălăţeni îşi 
leagă destule speranţe.  
 

Relaţii economice 
 
Excelenţa Sa, Liu Zengwen, a 
apreciat că în ciuda crizei 
mondiale, relaţiile economice 
dintre România şi China sunt 
foarte bune.  
„Deşi cele două ţări s-au 
confruntat cu o criză 
mondială, în ceea ce priveşte 
relaţiile economice comerciale 
dintre cele două ţări, acestea 
sunt foarte bune. Anul trecut 
volumul total a ajuns la 2,8 
miliarde de dolari, iar în ceea 
ce priveşte exportul României 
către China a sporit cu 20 la 
sută. Este un lucru bun”, a 
spus Liu Zengwen. 
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 Judeţul Galaţi găzduieşte cel mai modern Observator Astronomic din România. Deschis publicului la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii (CMSN), Observatorul oferă cele mai bune mijloace de observaţie a constelaţiilor. Împătimiţii 
acţiunilor care vizează observarea astrelor au la dispoziţie şi un modern Planetariu realizat în cadrul proiectului 
„Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii – obiectiv turistic transfrontalier”. Valoarea acestui proiect european este de 
peste 500 de mii de euro şi a fost implementat de Consiliul Judeţului Galaţi în cadrul Programului de Vecinătate 

România – Republica Moldova, PHARE CBC 2006, în 
parteneriat cu CMSN şi Centrul Infomedia Cahul, Republica 
Moldova. 
 „Observatorul Astronomic şi Planetariul vor contribui la 
dezvoltarea turismului educaţional în zona de graniţă dintre 
judeţul Galaţi şi Raionul Cahul din Republica Moldova”, 
Eugen Chebac, preşedintele CJ Galaţi. 
Observatorul este singurul pentru public din România 
prevăzut cu acoperiş tractabil şi cu un telescop principal cu 
sistem optic Ritchey – Chretien cu diametrul de 400 mm, pus 
pe o montură ecuatorială ASA Direct Drive DDM 85. 
 Din camera de control a telescopului, cu ajutorul unui 
calculator, se comandă montura telescopului, camera 
Mintron pentru video – astronomie şi camera CCD pentru 
observaţii şi astrofotografie. Planetariul are un sistem de 

proiecţie digital In Space System 2C HD şi un 
ecran de proiecţie cu diametrul de 7 m. 
 Pe terasa de observaţii astronomice de 250 
mp, cea mai mare din România, se vor organiza 
observaţii pentru public, cu 2 telescoape Meade 
Dobson de 300 şi 400 mm, 2 telescoape pentru 
observaţii nocturne SkyWatcher Dobson de 200 şi 
250 mm şi observaţii solare în H – alfa cu luneta 
Coronado SolarMax de 60 mm, unică în România. 

Observatorul Astronomic în imagini 

La Galaţi funcţionează cel mai modern 

Observator Astronomic 

Bugetul proiectului: 
peste 503.000 euro 
 
Valoarea grantului: 
Aprox. 446.000 euro 
 
Contribuţia CJ Galaţi: 
peste 57.000 euro 

Obiective 
 
 Un obiectiv comun al Planetariului şi Observatorului Astronomic este dez-
voltarea turismului educaţional şi astroturismului în partea de sud-est a României 
şi a turismului educaţional transfrontalier cu Republica Moldova; 
 Popularizarea astronomiei prin realizarea de observaţii astronomice solare 
şi nocturne, în fiecare zi în care muzeul este deschis publicului; 
 Realizarea de observaţii ştiinţifice cu valoare educativă, în domeniul astro-
metriei şi fotometriei cu cameră CCD; 
 Video-astronomie prin transmiterea de imagini cu conţinut astronomic, pe 
internet sau pe plasma din sala de programe educative şi activităţi interactive a 
observatorului astronomic; 
 Realizarea de observaţii astronomice vizuale şi ştiinţifice cu cameră CCD 
de către studenţii şi astronomii amatori din România. 

În cadrul Observa-
torului vor avea loc 
observaţii astro-
nomice cu publicul 
cu ocazia eveni-
mentelor astro-
nomice: eclipse de 
Soare, eclipse de 
Lună, Perseidele şi 
alte fenomene as-
tronomice 
 
Principalele obser-
vaţii astronomice 
constau in monitori-
zarea asteroizilor, 
în special a celor 
care se apropie 
periculos de 
Pământ 



organizează seminarul, va oferi cadrul strategic necesar 
asigurării unei dezvoltări socio-economice a judeţului Galaţi, 
punând la dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale 
o serie de metode moderne de management a politicilor 

publice, prin crearea unui sistem de 
planificare strategică a dezvoltării locale şi 
judeţene. Acesta va cuprinde un plan de 
măsuri prioritare eşalonat pe diferite 
sectoare de activitate, care va contribui la 
corelarea şi coordonarea politicilor publice 
de interes local şi regional”, a declarat 
preşedintele Eugen Chebac. 
Seminarul de mediu a avut ca obiective 
conştientizarea problemelor privind 
protecţia mediului cu care se confruntă 
autorităţile locale şi prezentarea unor 
soluţii viabile. Astfel, au fost prezentate 
strategiile naţională şi a Uniunii Europene 
privind dezvoltarea durabilă, Master 
Planul pentru infrastructura de apă şi apă 

uzată, managementul deşeurilor în judeţul Galaţi, situaţia 
depozitelor de deşeuri rurale neconforme, programele de 
finanţare active în domeniul protecţiei mediului şi proiecte de 
succes în domeniul protecţiei mediului. 
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Consiliul Judeţului Galaţi a organizat în luna martie 
seminarul „Protecţia mediului - factor de bază în 
dezvoltarea durabilă a judeţului”, parte integrantă a 
proiectului „O nouă abordare strategică a judeţului 
Galaţi”, finanţat de Uniunea 
Europeană din Fondul Social 
European prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative. 
Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, 
Eugen Chebac, valoarea totală 
a proiectului este de 833.400 
de lei, din care valoarea 
aferentă finanţării 
nerambursabile din Fondul 
Social European este de 
708.390 de lei (85%), valoarea 
aferentă finanţării 
nerambursabile din bugetul 
naţional este de 108.342 de lei 
(13%), cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţului 
Galaţi este 16.668 de lei (2%), iar TVA este de 
158.346 de lei. Durata proiectului este de 17 luni. 
„Implementarea proiectului, în cadrul căruia se 

Protecţia mediului - factor de bază în 
dezvoltarea durabilă a judeţului 

 Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri  
Biblioteca V. A. Urechia are 

librărie 
 

În sala mare aflată la parterul 
Bibliotecii V. A. Urechia pot fi 
găsite cărţi lansate la 
saloanele literare organizate 
în fiecare joi la sediul 
bibliotecii. Editura „Axis libri” a 
bibliotecii din Galaţi a edit o 
serie de carţi care, multe 
dintre ele au ajuns şi în 
rafturile filialelor Bibliotecii V. 
A. Urechia din întreg judeţul, 
dar şi în bibliotecile din ţară. 
Cei care doresc să 
achiziţioneze unul dintre 
volumele editate de Editura 
„Axis libri” se poate adresa 
personalului bibliotecii şi va 
intra imediat în posesia cărţii 
dorite. 
 
Istorie veche şi arheologie 

la Dunărea de Jos 
 

Muzeul de Istorie Galaţi, în 
colaborare cu Universitatea 
„Dunărea de Jos” a organizat 
în luna martie o masă rotundă 
cu tema „Istorie veche şi 
arheologie la Dunărea de Jos 
– AGORA II”. 
Destinată  publicului de 
specialitate şi nu numai, 
proiectul şi-a propus 
evidenţierea cercetărilor 
arheologice subacvatice, în 
contextul arheologiei pontice 

egeo-mediteraneene şi a 
producţiei de peşte din evul 
mediu. Moderatorii discuţiilor au 
fost drd. Adrian Adamescu, 
muzeograf în cadrul Muzeului 
de Istorie Galaţi şi lect. univ. dr. 
Decebal Nedu, de la 
Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, Facultatea de Istorie şi 
Teologie. Au susţinut lucrări 
tematice lec. univ. dr. Ovidiu 
Cotoi, de la Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi – 
Facultatea de Istorie şi Teologie 
- „Consideraţii asupra atribuirii 
culturale a vaselor de tip 
briquetage”, drd. Ana Maria 
Buşilă, de la Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iaşi – Facultatea de 
Istorie - „Arheologie 
subacvatică. Repere 
metodologice” şi asistent 
cercetare drd. Iulia Dumitrache, 
de la Universitatea „Al. I. Cuza” 
Iaşi – Facultatea de Istorie - 
„Producţia şi consumul de 
garum în Occidentul medieval”. 
 

Campanie umanitară 
 

În cadrul campaniei umanitare 
„De la inimă la inimă. Dăruieşte 
bucurie copiilor”, preşedintele 
Consiliul Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac, a primit la finele lunii 
martie, vizita unor copii care fac 
parte din familii defavorizate din 
localităţile Buciumeni, Iveşti, 
Târgu Bujor, dar şi de la şcoala 

numărul 15 din municipiul 
Galaţi. Cei mici şi-au propus ca 
în preajma Sărbătorilor Pascale 
să aducă lumina Învierii în 
sufletele celor care le-au întins 
o mână de ajutor. În timp ce 
copiii, beneficiari ai campaniei 
umanitare „De la inimă la inimă. 
Dăruieşte bucurie copiilor”, au 
pregatit pentru conducerea 
Consiliului Judeţului Galaţi un 
mic program artistic, 
preşedintele CJ, Eugen 
Chebac, le va oferi acestora 
daruri.  
 
Bani pentru sportul gălăţean 

 
În şedinţa din 31 martie, plenul 
CJ Galaţi a aprobat asocierea 
cu CSU Metal Galaţi. Prin 
proiectul de hotărâre aprobat de 
consilierii judeţeni s-au alocat 
90.000 de lei noi clubului 
gălăţean care are un palmares 
impresionant. Banii au fost daţi 
din bugetul local al CJ Galaţi. 
Asocierea are ca scop 
promovarea şi dezvoltarea 
activităţii sportive de 
performanţă şi se va derula în 
perioada aprilie – decembrie 
2010. Astfel, CJ se obligă să 
susţină financiar pregătirea 
sportivilor de performanţă 
legitimaţi la CSU Metal Galaţi în 
funcţie de programele 
prevăzute, totul făcându-se din 
bugetul local al CJG. 

 
Şcoli pentru un viitor verde 

 
Elevii Colegiului Naţional 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Galaţi au împărţit la sediul 
Consiliul Judeţului, 
mărţişoare ecologice. 

Acestea au fost realizate 
manual, iar elevii au primit în 
schimb, maculatură. Acţiunea 
s-a desfăşurat în cadrul 
Programului Naţional „Şcoli 
pentru un viitor verde”, 
program care se adresează 
tuturor şcolilor şi grădiniţelor 
din România. Scopul 
activităţii este acela de a 
informa şi de a conştientiza 
preşcolarii, elevii, cadrele 
didactice, părinţii şi 
comunităţile locale în 
legătură cu problemele 
actuale de ecologie. La sediul 
CJ Galaţi elevii de la CN „Al. 
I. Cuza” au fost primiţi de 
preşedintele consiliului, 
Eugen Chebac. 



Chebac. Suma trecută ca redevenţă 
reprezintă aproximativ 3,35 RON pe 
zi pentru microbuze şi pentru 
autobuze 7 RON pe zi, adică un bilet 
pe zi pentru microbuze şi aproape un 
bilet pe zi pentru autobuze. 
„Este adevărat că operatorii şi-ar dori 
nu numai să nu plătească nimic, dar 
dacă am putea să le dăm şi ceva pe 
deasupra, noi Consiliul. Ei vorbeau şi 
de subvenţii, dar aceste subvenţii se 
acordă dacă operatorul face reduceri 
de tarife pentru cadrele didactice din 
mediul rural care fac naveta şi pentru 
elevi, ceea ce ei nu au făcut. Nu 
există pericolul creşterii preţului 
biletelor pentru că şi aşa ele sunt mai 
mari decât această redevenţă 
stabilită la nivelul unui an”, a explicat 
preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi, Eugen Chebac.  

La finele şedinţei de consiliu din data 
de 31 martie 2010, preşedintele CJ 
Galaţi, Eugen Chebac, a susţinut o 
conferinţă de presă în care a abordat 
mai multe subiecte de interes. 
 

Taxă pentru ecologizare la 
Gârboavele 

 
Preşedintele Eugen Chebac a 
explicat de ce a fost nevoie de o 
revizuire a taxei de acces în Pădurea 
Gârboavele. „Acolo exista o taxă de 3 
lei. Ea trebuia actualizată confor legii. 
Acum este de 5 lei şi am introdus şi o 
taxă de 1 leu pentru ecologizare, 
pentru că există o problemă: 
ecologizarea se face de către 
Serviciul Judeţean de Administrare a 
Domeniuliu Public şi Privat 
(SJADPP), dar depunerea la groapa 
de gunoi a resturilor de acolo se face 
pe bani, iar SJADPP are o datorie de 
700 de milioane de lei vechi către 
Ecosal Galaţi. Poate că prin 
introducerea acestei taxe cei care 
merg acolo îşi vor strânge resturile 
menajere şi pet-urile şi să le 
depoziteze în punctele special 
amenajate”, a precizat Eugen 
Chebac. 
La ora actuală, Pădurea Gârboavele 
e află în atenţia conducerii Consiliului 
Judeţului cu două proiecte mari. 
Primul vizează reabilitarea şi 
modernizarea Parcului Zoo, proiect în 
valoarea de 59 de miliarde de lei 
vechi, iar cel de-al doilea se referă la 
aria protejată Gârboavele. „Pe zona 
aceasta protejată avem proiectul 

câştigat deja 
şi intrăm cu el 
în procedurile 
de achiziţie 
pentru 
reabilitarea şi 
menţinerea 
habitatului 
specific ariei 
protejate”, a 
mai spus şeful 
CJ Galaţi. 
 
Transportul 
de persoane 

luat în 
discuţie 

 
Preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi a explicat şi de ce au existat 
discuţii pe marginea proiectului de 
hotărâre care a făcut referire la 
delegarea de gestiune şi aprobarea 
unor tarife pentru cei care realizază 
transportul public de persoane în 
judeţul Galaţi. „Odată cu aprobarea 
planului judeţean de transport public 
pentru persoane trebuia făcut, în 
anul 2008, şi contractul de delegare 
de gestiune. Datorită faptului că nu 
s-a vrut sau nu s-a putut, pentru că 
n-aş vrea să fiu răutăcios, acest 
plan nu s-a realizat şi nu s-a înfiinţat 
Autoritatea Judeţeană de Transport 
Public de Persoane, organism la 
nivelul CJ Galaţi care are în 
supraveghere şi derulare 
contractele pentru alocare de 
trasee. În anul 2009, Autoritatea şi-a 
intrat în drepturi”, a precizat Eugen 

Conferinţa de presă a preşedintelui 
Eugen Chebac 
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Au crescut accesările pe site-ul 
www.cjgalati.ro 

 Potrivit monitorizării efectuate de serviciul trafic.ro, site-ul Consiliului Judeţului Galaţi, www.cjgalati.ro, s-a clasat, în luna 
martie 2010, pe locul 47 la categoria Instituţii Publice. Numărul total de vizite în luna martie a fost de 4.020, afişările paginilor 
site-ului ajungând la aproximativ 25.000. 
 În ceea ce priveşte localizarea accesărilor după ţara din care acestea s-au făcut, statisticile arată că site-ul Consiliului 
Judeţului Galaţi a fost vizualizat din Italia, SUA, Spania, Franţa, Republica Moldova, Canada, Norvegia, Marea Britanie, 
Ucraina, Luxemburg, Belgia, Polonia, China, Senegal, Portugalia, Germania, Serbia, Surinam, Suedia, Cehia, Olanda, Mexic, 
Danemarca, Irlanda, Israel sau Africa de Sud. 
 Aproximativ 52% dintre accesările efectuate din România au fost făcute din judeţul Galaţi, top-ul fiind urmat de 
Bucureşti, Brăila, Vaslui, Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Braşov. 
 Site-ul Consiliului Judeţului Galaţi, www.cjgalati.ro, oferă celor care îl accesează informaţii despre judeţul Galaţi, despre 
preşedintele Eugen Chebac şi atribuţiile acestuia, despre componenţa Consiliului Judeţului Galaţi, hotărârile adoptate în 
şedinţele de plen, manifestările care au loc la CJ Galaţi precum şi toate informaţiile publice referitoare la activitatea Consiliului 
şi ale instituţiilor subordonate, precum şi datele de contact ale CJ şi ale instituţiilor din subordine. 

http://www.cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro


CJ Galaţi are un nou consilier judeţean 
 În ultima şedinţă de plen a Consiliului Judeţului Galaţi a 
fost validat mandatul noului consilier democrat-liberal Mircea 
Cadar. Acesta ocupa locul rămas vacant după decesul 
consilierului David Craiu. Mircea Cadar a fost ales consilier pe 
listele PD-L Galaţi la alegerile din iunie 2008 şi va activa, în cadrul 
Consiliului Judeţului Galaţi, în Comisa de Specialitate nr. 5 – 
Comisia Juridică, pentru Administraţie Publică Locală, de 
Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi de Cooperare 
Instituţională. 
 Noul consilier a depus jurământul în faţa preşedintelui 
Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac şi a participat şedinţa 
din data de 31 martie 2010. 
 

Componenţa comisiei 
 

Ursu Nicuşor (PNL) – preşedinte 
Trandafir Avram (PSD) – secretar 

Grosu Eduard (PC) – membru 
Căluean Anghel-Costel (PD-L) – membru 

Cadar Mircea (PD-L) - membru 

Diplomă de Onoare, post-mortem, 
pentru consilierul David Craiu 

 Plenul Consiliului Judeţului Galaţi a păstrat un 
moment de reculegere în memoria consilierului David Craiu. 
În semn de recunoaştere a meritelor şi a întregii activităţi 
depuse în slujba comunităţii judeţene de-a lungul 
mandatelor de consilier judeţean, conducerea Consiliului 
Judeţului Galaţi a propus acordarea post-mortem, a 
Diplomei de Onoare consilierului David Craiu, trecut în 
nefiinţă în cursul lunii martie. 
 David Craiu a fost ales pentru prima dată consilier 
judeţean în anul 1992 pe data de 8 aprilie. A exercitat 
această calitate în decursul mai multor ani: 8 aprilie 1992 – 
24 mai 1996, 17 iunie 1996 – 26 mai 2000, 31 octombrie 
2005 – 29 mai 2008 şi 25 iunie 2008 – 1 martie 2010. 
 „Domnul Craiu David, în calitate de consilier 
judeţean, prin numeroasele sale intervenţii în cadrul 
şedinţelor comisiilor de specialitate dar şi în cadrul 
şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţului Galaţi, s-a 
remarcat ca un apărător al drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, un adept şi un susţinător fervent al valorilor 
democratice şi formator al conştiinţei morale şi civice”, se 
arată în propunerea făcută de preşedintele CJ Galaţi 
consilierilor judeţeni.  

Taxe de acces în 
Pădurea Gârboavele 

 Pădurea Gârboavele a trecut din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi în administrarea Consililui 
Judeţului Galaţi, în urma prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 805/1998. Consiliul Judeţului Galaţi a realizat de 
la data preluării în patrimoniu şi până în prezent o serie de investiţii în Pădurea Parc Gârboavele. Pentru întreţinerea 
acestor investiţii care necesită efectuarea unor lucrări de  întreţinere, exploatare forestieră (curăţat şi transportat deşeuri, 
pază şi protecţie, întreţinere spaţii de parcare şi a drumurilor de acces, curăţare şi igienizare, tratamente fitosanitare, 
întreţinerea staţiei de apă şi alimentare cu apă, etc.), şi ca o măsură de îmbunătăţire a activităţii, considerăm necesară 
iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se instituie taxa de acces a autovehiculelor în Pădurea Gârboavele.  
 Stabilirea cuantumului acestei taxe a avut la bază indicii preţurilor de consum la servicii, realizaţi în perioada mai 
2007 – februarie 2010. 
 Potrivit hotărârii aprobată de plenul Consiliului Judeţului Galaţi s-a introdus o taxă de 5 lei pe zi/autovehicul şi o 
taxă de ecologizare de 1 leu/zi/ persoană. Taxele au intrat în vigoare la 5 zile de la data adoptării hotărârii. 


