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Decizia privind “O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi” a părut ca urmare a raportului 
de specialitate oferit de direcţiile de specialitate din Consiliul Judeţean, a raportului de 
avizare furnizat de comisia de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi prognoze 
economico-sociale şi a raportului de avizare furnizat de comisia de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană. Acestor aspecte li se adaugă criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
Solicitantului pentru Pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, 
Axa Prioritară 1, Domeniul 1.1, „Strategii de dezvoltare locală” precum şi prevederile 
articolului 91, alin. (3), lit. d şi art. 97, alin. (1) din legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Nevoia unei strategii judeţene a fost expusă la nivel european prin orientările strategice care 
vizau Coeziunea şi în mod particular de  Strategia Lisabona. Aceasta afirmă necesitatea 
unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în 
scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.
Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor 
obiective. 
 
În perioada de pre-aderare, după cum este precizat în textul de prezentare al Programului 
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2012”, administraţia românească,
a depus eforturi de reformare prin programul Phare, Planul de Reformă a Administraţiei 
Publice (RAP).  
 
Acţiunile de pre-aderare s-au concentrat pe definirea unui cadru legislativ şi instituţional care 
să îmbunătăţească performanţele administraţiei publice pe fondul descentralizării şi
deconcentrării. 
 
S-a realizat un progres considerabil în toate sectoarele. Au fost înfiinţate Agenţia Naţională a

Judeţul Galaţi
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Funcţionarilor Publici (ANFP) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA). ANFP este 
responsabilă pentru managementul funcţiei publice, în timp ce INA este responsabil cu 
asigurarea pregătirii continue a funcţionarilor publici şi a celor contractuali din administraţia 
publică. De asemenea, prin programul Phare a fost înfiinţată Unitatea Centrală pentru 
Reforma Administraţiei Publice (UCRAP), o unitate de dimensiuni reduse, condusă de un 
Secretar de Stat, având responsabilitatea generală în privinţa strategiei RAP. 
 
În privinţa reformelor axate pe descentralizare, au fost efectuate schimbările legislative de 
bază, şi mai multe servicii au fost deja transferate la nivel local. Statutul prefecţilor a fost 
modificat, şi, începând cu ianuarie 2006, aceştia au devenit înalţi funcţionari publici. 
Procesul a fost susţinut printr-un program de conversie profesională pentru prefecţi
organizat de INA.  
 
Progresul înregistrat în crearea structurilor care să sprijine introducerea capacităţii de 
formulare a politicilor nu a înregistrat performanţele aşteptate din cauza lipsei de resurse în 
măsură să absoarbă asistenţa tehnică care era virtual disponibilă. Un progres considerabil a 
fost obţinut recent ca urmare a iniţierii unui proiect de twinning (înfrăţire instituţională) cu 
Letonia, axat pe pregătirea în vederea introducerii unei iniţiative privind planificarea 
strategică. A fost adoptată legislaţia necesară pentru crearea în fiecare minister a Unităţilor 
de Politici Publici (UPP), acestea fiind create şi ocupate în multe cazuri de manageri publici, 
care sunt funcţionari publici calificaţi, absolvenţi ai Proiectului Tinerilor Profesionişti (Young 
Professional Scheme, YPS), finanţat de asemenea prin PHARE. 
 
Prezenta strategie corespunde obiectivului general al Axei 1„Îmbunătăţiri de structură şi
proces ale managementului ciclului de politici publice” – „să contribuie la o îmbunătăţire 
durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” şi a domeniului 1.1. 
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” – „de a dezvolta 
capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună
reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-
instituţionale”.  
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Realizarea raportului de faţă a implicat două metode: o cercetare secundară şi trei cercetări 
primare. 
 
Cercetarea secundară a presupus analiza următoarele teme şi obiective: 
 

Tabel nr. II.1. Teme şi obiective de cercetare vizate de studiul secundar 
 

TEME OBIECTIVE
TEMA I 

ANALIZA CADRULUI NATURAL 

Aşezare geografică.
Frontiere 

Coordonate geografice
Poziţionare spaţială faţă de principalele coridoare, axe europene şi alte 
repere cu importanţă economică

Suprafaţă Suprafaţa judeţului
Comparaţii cu celelalte judeţe din regiune şi din ţară

Unităţi administrative 
teritoriale 

Localităţi din mediul rural (numărul de locuitori, suprafaţa, distanţa faţă 
de municipiul Galaţi) 
Localităţi din mediul urban (număr de locuitori, suprafaţa, distanţa faţă 
de municipiul Galaţi) 

Reţeaua hidrografică Apele subterane
Apele de suprafaţă (râuri, lacuri) 

Climă
Prezentarea tipului de climă (temperaturi medii, valori termice maxime, 
direcţia vânturilor) 
Influenţa climei asupra economiei  

Relief Principalele forme de relief
Influenţa caracteristicilor reliefului asupra economiei  

Vegetaţie 
Prezentarea principalelor tipuri de vegetaţie
Specii protejate 
Specii cu valoare economică ridicată

Faună
Prezentarea principalelor tipuri de faună
Specii protejate 
Specii cu valoare economică ridicată

Solurile Prezentarea principalelor tipuri de soluri
Influenţa asupra dezvoltării economice 

Resursele subsolului Prezentarea principalelor tipuri de resurse minerale
Resurse cu valoare economică ridicată

TEMA II 
ANALIZA CADRULUI ECONOMIC 

Cadrul general 

Istoricul economiei judeţului Galaţi
Evoluţia Produsului Intern Brut 
Activităţile economice predominante în judeţul Galaţi
Evoluţia numărului de agenţi economici  
Evoluţia numărului de agenţi economici după tipul de capital, forma 
juridică, mărime, obiect de activitate 
Evoluţia numărului de firme lichidate, radiate, dizolvate 

Structura economiei 
judeţului Galaţi

Ponderea ramurilor economice după Cifra de Afaceri, numărul de 
salariaţi, profit 
Prezentarea ramurilor economice din judeţul Galaţi (nr. firme, 
indicatorii de activitate, cele mai importante firme pentru fiecare 
domeniu) 

Volumul şi structura 
investiţiilor străine în 
judeţul Galaţi

Volumul investiţiilor
Domeniile de investiţii 
Ponderea investiţiilor după ţara de origine 

Structura teritorială a
economiei în judeţul 
Galaţi

Specificul economic al localităţilor din judeţul Galaţi – numărul de 
unităţi economice după obiectul de activitate 

Industria şi IMM
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Întreprinderi mari 

Număr de unităţi, evoluţia numărului de unităţi
Structura domeniului după obiectul de activitate, cifra de afaceri, profit, 
număr de angajaţi
Statistica unităţilor lichidate, radiate, dizolvate 
Prezentarea celor mai importante unităţi economice din domeniu 

Sectorul IMM 

Număr de unităţi, evoluţia numărului de unităţi
Structura domeniului după obiectul de activitate, cifra de afaceri, profit, 
număr de angajaţi
Statistica unităţilor lichidate, radiate, dizolvate 
Prezentarea celor mai importante unităţi economice din domeniu 

Spaţiul rural
Caracteristicile 
definitorii zonei 
rurale a judeţului  

Principalele activităţi agricole 

Activităţi agricole Ponderea diverselor activităţi agricolele după producţia realizată
Structura suprafeţei 
agricole 

Ponderea suprafeţei agricole destinate viticulturii, pomiculturii, creşterii 
de plante etc. 

Structura culturilor Tipuri de culturi cultivate şi ponderea acestora din totalul producţiei 
agricole  

Dotarea sectorului 
agricol (irigaţii, 
mecanizare) 

Infrastructura sectorului agricol (parc de maşini, sisteme de irigare) 

Amenajări piscicole Amenajări piscicole existente
Producţie realizată

Obiceiuri şi tradiţii Meşteşuguri practicate în zonă
Turismul

Cadru general 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică (sosiri,  înnoptări, indicii 
de utilizare netă a capacităţii în funcţiune – dinamica indicatorilor) 
Facilităţi de cazare existente (numărul şi dinamica unităţilor de cazare, 
comparaţii cu alte judeţe din zonă, o prezentare a unităţilor de cazare 
– tarife, facilităţi oferite) 
Numărul de firme care activează în domeniu şi indicatorii de activitate 
(numărul de angajaţi, profit, cifra de afaceri, dinamica acestor 
indicatori) 

Turismul cultural Repere pentru turismul cultural, starea în care se află acestea
Potenţial de dezvoltare 

Turismul de afaceri 
Infrastructura pentru turismul de afaceri (centre de afaceri, săli de 
conferinţe – facilităţi oferite şi tarife) 
Potenţial de dezvoltare 

Turismul rural Infrastructura pentru turismul rural (agropensiuni, căi de acces, tradiţii)
Potenţial de dezvoltare 

Turismul de 
croazieră

Infrastructura pentru turismul de croazieră
Potenţial de dezvoltare 

Activităţi de 
agrement 

Infrastructura pentru turismul de croazieră
Potenţial de dezvoltare 

Alte forme de turism Identificarea altor forme de turism practicate în zonă şi analiza 
acestora (infrastructură, potenţial de dezvoltare, proiecte) 

Serviciile şi comerţul

Serviciile 
Numărul de firme (inclusiv evoluţ ia numărului de firme pe ultimii 3 ani)
Numărul de firme pe categorii de servicii (obiectul de activitate) 
Indicatori privind activitatea firmelor (numărul de angajaţi, profit, cifra 
de afaceri, dinamica acestor indicatori) 

Comerţul 
Numărul de firme (inclusiv evoluţ ia numărului de firme pe ultimii 3 ani)
Indicatori privind activitatea firmelor (numărul de angajaţi, profit, cifra 
de afaceri, dinamica acestor indicatori) 

TEMA III 
ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC ŞI URBANISTIC 

Populaţia Evoluţia numărului de locuitori; situaţie per total judeţ, urban şi rural
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Evoluţia densităţii populaţiei; situaţie per total judeţ, urban şi rural
Structura populaţiei (după vârstă, sex, religie, etnie); situaţie per total judeţ,
urban şi rural 
Evoluţia indicatorilor privind mişcarea naturală a populaţiei; situaţie per total 
judeţ, urban şi rural 
Evoluţia indicatorilor privind mişcarea migratorie a populaţiei; situaţie per 
total judeţ, urban şi rural 

Forţa de muncă

Şomeri (dinamica ratei şomajului, structura pe sexe, vârste, studii); situaţie 
per total judeţ, urban şi rural 
Pensionari (dinamica numărului de pensionari, structura pe sexe, vârste); 
situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Angajaţi (dinamica numărului de angajaţi, structura pe sexe, vârste, studii, 
ramura de activitate); situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Populaţia activă (dinamica numărului de persoane active, structura pe 
sexe, vârste, studii, ramuri de activitate); situaţie per total judeţ, urban şi
rural 

TEMA IV
ANALIZA AMENAJĂRII TERITORIULUI 

Căi de comunicaţie 

Situaţ ia drumurilor naţ ionale, judeţene şi locale – lungime, densitate la 
1.000 km mp de teritoriu, comparaţ ii cu media naţ ională; situaţie per 
total judeţ, urban şi rural 
Situaţ ia căilor ferate – lungime, densitate la 1.000 km mp de teritoriu, 
comparaţ ii cu media naţ ională; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţ ia străzilor - lungime, lăţ ime, suprafeţe, lungime şi suprafeţe
trotuare aferente; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţ ia podurilor, pasajelor, pasarelelor - lungime, lăţ ime şi suprafeţe, 
starea actuală; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţ ia parcărilor - spaţ ii existente şi propuse, suprafeţe; situaţie per 
total judeţ, urban şi rural 
Zone pietonale - spaţ ii existente şi propuse, suprafeţe; situaţie per total 
judeţ, urban şi rural  

Gospodărirea apelor Unităţ i responsabile de gospodărirea apelor
Indicatori de activitate ai unităţ ilor responsabile

Amenajări hidro 
ameliorative 

Principalele amenajări hidro ameliorative
Infrastructura acestora, nevoi 

Amenajarea 
hidroedilitară a
localităţilor 

Lungimea reţelei
Densitate reţea la 1000 locuitori şi la 100 km2 
Lungimea reţelei care necesită să fie modernizată
Procent de pierderi în reţea 
Volum distribuit 
Număr abonaţ i casnici şi agenţ i economici racordaţ i la reţea 
Volum distribuit pe cap de locuitor 

Termoficare 
Număr de persoane deservite
Infrastructura existentă
Procentul de pierderi pe reţea 

Echipare energetică

Reţeaua electrică
lungimea reţelei 
densitate reţea la 1000 locuitori şi la 100 km2 
lungime reţea care necesită să fie modernizată
procent de pierderi pe reţea 
staţii de transformare 

Iluminatul public 
lungimea reţelei 
volumul distribuit 
procent acoperit din lungimea totala a străzilor 
număr de străzi racordate la reţea 
densitate reţea la 1000 locuitori şi la 100 km2 
lungime reţea care necesită să fie modernizată
procent de pierderi pe reţea 
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Alimentare cu gaze 
naturale 

Lungimea reţelei
Densitate reţea la 1000 locuitori şi la 100 km2 
Lungime reţea care necesită să fie modernizată
Procent de pierderi pe reţea 
Volum distribuit 
Număr abonaţ i casnici şi agenţ i economici racordaţ i la reţea 
Gaze distribuite pe cap de locuitor 

Gestionarea deşeurilor Agenţ i economici implicaţ i (infrastructura acestora)
Cantitatea de deşeuri depozitate 

Tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor 

Operatori de telefonie fixă, mobilă; operatori servicii de Internet şi
televiziune prin cablu 
Număr de abonaţi pe tipuri de servicii şi pe operatori economici 

Mediul de trai şi locuire 
Evoluţ ia fondului de locuinţe
Vechimea locuinţelor, riscul seismic 
Autorizaţ ii de construcţ ii eliberate în ultimii trei ani (nr., mp.) 
Locuinţe finalizate 

TEMA V
ANALIZA INFRASTRUCTURII DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE 

Administraţia publică Proiecte iniţiate de administraţia publică (prezentare generală, rezultate)

Consultanţă Firme de consultanţă din zonă, aria de competenţă şi indicatorii de 
activitate (număr de salariaţi, cifra de afaceri, profit) 

Cercetare dezvoltare 
inovare 

Institute de cercetare-dezvoltare
Programe de cercetare iniţiate de Universitate  

TEMA VI
ANALIZA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT; CULTURĂ

Educaţie/ învăţământ 

Numărul unităţilor educaţionale (şcoli, licee, universităţi) din zonă; situaţie 
per total judeţ, urban şi rural 
Infrastructura  unitarilor (săli de sport, biblioteci, cantine, laboratoare, etc.) ; 
situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Resurse umane implicate; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Număr de elevi/studenţ i pe niveluri de învăţământ, evoluţii; situaţie per 
total judeţ, urban şi rural 

Cultură
Obiective culturale, istorice şi religioase; starea obiectivelor culturale
Nr. biblioteci, cinematografe, muzee; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Nr. abonamente la bibliotecă; situaţie per total judeţ, urban şi rural 

TEMA VII
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Situaţia existentă în 
domeniul sanitar 

Numărul unitarilor (spitale, laboratoare, cabinete, etc. ... inclusiv din 
domeniul privat)  
Infrastructura  unitarilor  
Resurse umane implicate 
Percepţ iile rezidenţ ilor 

Asistenţa socială

Numărul unitarilor (centre sociale, asociaţii, fundaţii) din zona
Infrastructura  unitarilor (centrelor sociale) 
Resurse umane implicate 
Beneficiari (număr total, structura pe vârsta, sex a beneficiarilor) 
Percepţ iile rezidenţ ilor 

TEMA VIII
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

Calitatea factorilor de 
mediu şi sursele de 
poluare 

Calitatea aerului
Calitatea apelor subterane 
Calitatea apelor de suprafaţă 
Calitatea solurilor 

Măsuri de protecţie Măsuri de protecţie utilizate în trecut şi rezultatele acestor măsuri
Măsuri necesare 

TEMA IX
ANALIZA CONTEXTULUI REGIONAL, EUROPEAN ŞI NAŢIONAL 

Context european Galaţiul ca parte componentă a Uniunii Europene
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Context naţional Galaţiul ca parte componentă a României
Context regional Galaţiul ca parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

TEMA X
ANALIZA COOPERĂRII INTERNAŢIONALE 

Relaţii de colaborare 
bilaterale 

Ţări care au stabilite relaţii bilaterale cu România, avantaje economice şi
politice 

Participarea la 
organisme şi instituţii 
europene regionale 

Organismele şi instituţiile europene regionale în care România este 
implicată
Drepturi care descind din aceste participări 

Participarea la 
programe cu finanţare 
comunitară

Lista programelor, obiective finanţate, bugete 

TEMA XI
ANALIZA POLITICII COMUNITARE ŞI A ACQUIS-ULUI COMUNITAR 

Agricultura, 
Audiovizualul, Cercetarea 
si tehnologia, Cetăţenia 
Uniunii Europene, 
Concurenta, Cultura, 
Dezvoltarea, Libera 
circulaţie a bunurilor, 
Libera circulaţie a 
capitalurilor, Libera 
circulaţie a persoanelor, 
Libera circulaţie a 
serviciilor, Politica 
externa si de securitate 
comuna, Politica regional, 
Protecţia consumatorului, 
Societatea informational, 
Turism 

Necesitatea politicii, prevederi, obiective 

TEMA XII
ANALIZA POLITICILOR ŞI A OBIECTIVELOR VIZATE DE ACESTEA 

Domeniul dezvoltării 
durabile Obiective, priorităţi

Domeniul oportunităţilor 
egale 

Obiective, priorităţi

Domeniul societăţii 
informaţionale 

Obiective, priorităţi

TEMA XIII
ANALIZA POLITICILOR NAŢIONALE 

Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013 Obiective generale, obiective specifice, priorităţi

Planul de Dezvoltare 
Regională 2007-2013 al 
Regiunii Sud-Est 

Obiective generale, obiective specifice, priorităţi

Strategia de dezvoltare a 
judeţelor/oraşelor din 
zonă (Constanţa, Tulcea, 
Brăila, Buzău, Iaşi) 

Obiective generale, obiective specifice, priorităţi

Strategiile sectoriale de 
dezvoltare (economie, 
turism, educaţie, 
dezvoltare durabilă,
servicii sociale) 

Obiective generale, obiective specifice, priorităţi

TEMA XIV
ANALIZA DOMENIILOR DE INTERVENŢIE A FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 

ALE UNIUNII EUROPENE 
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Politica de Coeziune a 
UE Obiective, priorităţi, rezultate 

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

Obiective, priorităţi, rezultate

Fondul Social 
European 

Obiective, priorităţi, rezultate

Fondul de Coeziune Obiective, priorităţi, rezultate
Fondul European 
pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală

Obiective, priorităţi, rezultate

Fondul European 
pentru Pescuit 

Obiective, priorităţi, rezultate

TEMA XV
ANALIZA ALTOR PLANURI ŞI STRATEGII EUROPENE 

Alte planuri şi strategii 
europene Obiective, priorităţi, rezultate 

Principalele surse accesate au fost: 
 

anuarul statistic al judeţului Galaţi; 
documente strategice ale Uninunii Europene: www. http://www.europeana.ro,
www.euractiv.ro, www.europa.eu, www.europeana.ro;
documente strategice de dezvoltare regională;
documente strategice de dezvoltare locală;
informaţii furnizate de Consiliul Judeţean Galaţi; 
site-uri ale instituţiilor publice din judeţul Galaţi: 
• Consiliul Judeţului Galaţi - www.cjGalaţi.ro;
• Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Galaţi - www.cciagl.ro;
• Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul  Naţional a Judeţului Galaţi -

http://www.Galaţi.djc.ro/;
• Agenţia Regională pentru Protectia Mediului - www.arpmgl.ro;
• Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  - 

www.dgaspcGalaţi.ro;
Institutul Naţional de Statistică – www.insse.ro;
site-uri ale agenţilor economici care activează în domeniul turismului; 
site-uri ale instituţiile educaţionale din judeţul Galaţi. 

 

Ancheta pe bază de chestionar din mediul urban a presupus următoarele teme de cercetare: 
 

percepţia locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la calitatea vieţii în oraşul lor; 
percepţia locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la calitatea vieţii în zona de 
rezidenţă;
planuri de dezvoltare. 
 

Cadrul de eşantionare a fost reprezentat de întreaga populaţie rezidentă în judeţul Galaţi,  
mediul urban cu vârsta de peste 18 ani.  
 
Maniera de sondaj – tristadială:

stadiul I – mediu de provenienţă urban 
stadiul II – filtrare după caracteristicile rezidenţă şi vârstă
stadiul III – cluster la nivel de bloc/stradă

Volum şi structură eşantion: 
volum eşantion – 400 respondenţi
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marja de eroare – +/-4% 
probabilitate de garantare – 95% 

 
În municipiul Galaţi operatorii au fost împărţiţi pe 9 zone pivot: 

zona CENTRU 
zona G. COŞBUC NORD  
zona IC FRIMU  
zona MICRO 14  
zona MICRO 17  
zona MICRO 18  
zona MICRO 19  
zona MICRO 39B   
zona SIDERURGIŞTILOR (IREG) 

 
Detalii despre structura eşantionului sunt prezentate în Raportul „Percepţia locuitorilor din 
judeţul Galaţi cu privire la calitatea vieţii în oraşul lor şi zona de rezidenţă; Planuri de 
dezvoltare”. 
 
Cercetarea primară din mediul urban a însemnat un recensământ pe baza unei grile de 
interviu structurate.  
 
Persoana intervievată a fost primarul, viceprimarul, sau secretarul, în această ordine de 
priorităţi;  
 
Din cele 60 de primării din mediul rural au fost intervievate 59, primăria Corod nu a putut fi 
contactată.

Temele de cercetare au fost: 
 

percepţia cu privire la calitatea vieţii în comuna de reşedinţă;
planuri de dezvoltare. 

 
Ancheta pentru mediul de afaceri a studiat: 
 

evoluţia principalilor indicatori financiari ai mediului de afaceri gălăţean; 
efectele crizei asupra performanţei firmelor;  
percepţiile întreprinzătorilor asupra judeţului Galaţi ca şi mediu de afaceri; 
prognoze. 
 

Populaţia ţintă a fost reprezentată de persoanele juridice cu sediul social înregistrat în 
judeţul Galaţi. 
 
Persoana intervievată a fost administratorul, managerul executiv, managerul de producţie, 
sau managerul comercial al firmei, în această ordine de priorităţi. 
 
Metoda de cercetare a fost ancheta telefonică, pe bază de chestionar. Sondajul a fost unul 
de tip probabilistic sistematic (baza de date “Topul firmelor din Galaţi după domeniul de 
activitate, 2008”).  Volumul eşantionului a fost de 155 respondenţi. 
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III.1. CADRUL NATURAL 

III.1.1. Aşezare geografică. Frontiere 
 
Judeţul Galaţi este aşezat în sud-estul ţării între 45°25' şi 46°10' latitudine nordică, 27°20' şi
28°10' longitudine estică. Se mărgineşte în partea de nord cu judeţul Vaslui şi judeţul 
Vrancea, spre sud cu judeţul Brăila şi judeţul Tulcea, la est cu Republica Moldova şi
Ucraina, iar la vest cu judeţul Vrancea. 
 

Aşezarea geografică a judeţului Galaţi în cadrul teritoriului naţional 

Distanţele dintre municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact economic din zonă şi de 
asemenea, distanţele dintre municipiul Galaţi şi localităţile din judeţ pot fi consultate în 
tabelele de mai jos.  
 
Distanţa faţă de capitală este de 241 km pe şosea.  
 
Municipiul poate dezvolta relaţii comerciale internaţionale graţie localizării la aproximativ 11 
km de punctul vamal Giurgiuleşti, la 59 km de Oancea, care fac legătura cu Republica 
Moldova şi la 90 de km de punctul vamal Ismail, care face legătura cu Ucraina. 
 

Tabel nr. III.1. Distanţa între municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact 
economic din zonă, km pe şosea 

 
Reperul km 
Constanţa 191 
Iaşi 242 
Bucureşti 241 
Punctul vamal Giurgiuleşti (rutier, feroviar, 
portuar) 11 

Punctul vamal Oancea, Cahul (rutier) 59 
Punctul vamal Ismail, Tulcea (portuar) 90 
Odesa 290 
Cahul 60 
Chişinău 233 

Sursa: Harta rutieră a României 
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Tabel nr. III.2. Distanţa între municipiul Galaţi şi localităţile din judeţul Galaţi, km pe 
şosea 

Localitatea km 
BĂLĂBĂNEŞTI 77 
BĂLĂŞEŞTI 149 
BĂLENI 47 
BĂNEASA 65 
BARCEA 70 
BEREŞTI 81 
BEREŞTI MERIA 88 
BRĂHĂŞEŞTI 115 
BRANIŞTEA 23 
BUCIUMENI 110 
CĂVĂDINEŞTI 78 
CERTEŞTI 115 
CORNI 75 
COROD -
COSMEŞTI 80 
COSTACHE NEGRI 45 
CUCA 38 
CUDALBI 55 
CUZA VODĂ 30 
DRĂGĂNEŞTI 80 
DRĂGUŞENI 80 
FÂRTĂNEŞTI 45 
FOLTEŞTI 34 
FRUMUŞIŢA 25 
FUNDENI - 
GHIDIGENI 70 
GOHOR 111 
GRIVIŢA 56 
INDEPENDENŢA 25 
IVEŞTI 55 
JORĂŞTI 70 
LIEŞTI 50 
MĂSTĂCANI 40 
MATCA 80 
MOVILENI - 
MUNTENI 92 
NĂMOLOASA 50 
NEGRILEŞTI -
NICOREŞTI 97 
OANCEA 59 
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PECHEA 34 
PISCU 30 
POIANA 106 
PRIPONEŞTI 114 
RĂDEŞTI 102 
REDIU 42 
SCÂNTEIEŞTI 40 
SCHELA 30 
ŞENDRENI 6 
SLOBOZIA CONACHI 30 
SMÂRDAN 8 
SUCEVENI 80 
SMULŢI 65 
SUHURLUI - 
TECUCI 78 
TÂRGU BUJOR 54 
TUDOR VLADIMIRESCU 44 
TULUCEŞTI 14 
ŢEPU 100 
UMBRĂREŞTI 70 
VALEA MĂRULUI 65 
VÂRLEZI 48 
VÂNĂTORI 5
VLĂDEŞTI 50 

Sursa: Harta rutieră a României 
 
Judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape 
de Marea Neagră, la confluenţa a trei mari ape curgătoare - Dunărea, Siret, Prut şi la 
încrucişarea unor mari drumuri comerciale. 
Judeţul Galaţi ocupă o poziţie 
apropiată faţă de două principale 
artere de transport din Europa de 
Est, aşa numitele Coridoarele 
Helsinki sau Coridoare Pan-
Europene. Astfel, judeţul este 
traversat de Coridorul VII Pan 
European, ce corespunde traseului 
Fluviului Dunărea (Nurnberg - Viena 
- Budapesta - Bratislava - 
Budapesta - Belgrad - Drobeta 
Turnu Severin - Vidin/Calafat - 
Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea 
Neagră). Acest coridor se 
completează cu Canalul Rhin - 
Main şi reprezintă principala arteră
de infrastructură fluvială a Uniunii 
Europene.  

Coridorul VII Pan European, Sursa www.unece.org
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În acelaşi timp, judeţul se află în apropierea Coridorului IX Pan European, ce asigură
infrastructura rutieră şi feroviară a Europei pe relaţia Nord-Sud, pornind de la Marea Baltică
(Lituania) şi Golful Finic Sankt Petersburg, în direcţia Moscova - Kiev - Chişinău - România - 
Bulgaria - Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km distanţă de municipiul Galaţi, 
prin judeţul vecin - Vrancea. 
 

Coridorul IX Pan European 
sursa www.unece.org

III.1.2. Suprafaţă 

Judeţul Galaţi are o suprafaţă de 4.466,32 km2, valoare ce reprezintă 1,87% din suprafaţa
României. 
 
Suprafaţa judeţului Galaţi este semnificativ mai mică faţă de majoritatea celorlalte judeţe. 
Acesta ocupă poziţia 34 dintr-un total de 41 de judeţe ordonate descrescător după suprafaţa
geografică ocupată.

III.1.3. Unităţi administrativ teritoriale 
 
La 1 iulie 2009 în judeţ existau: 
 

2 municipii - Galați şi Tecuci 
2 oraşe - Berești şi Târgu Bujor 
61 de comune 
180 de sate (din care 2 sate aparţinând de municipii şi oraşe). 

 
Aşezarea geografică a comunelor este prezentată în figura de mai jos: 
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Sursa: www.comune.ro 

Tabel nr. III.3. Lista comunelor din judeţul Galaţi

Localitatea

1. Bălăbăneşti 13. Corod 25. Ghidigeni 37. Negrileşti 49. Slobozia 
Conachi 

2. Bălăşeşti 14. Cosmeşti 26. Gohor 38. Nicoreşti 50. Smârdan 

3. Băleni 15. Costache 
Negri 27. Griviţa 39. Oancea 51. Smulţi

4. Băneasa 16. Cuca 28. 
Independenţa 40. Pechea 52. Suceveni 

5. Barcea 17. Cudalbi 29. Iveşti 41. Piscu 53. Suhurlui 
6. Bereşti-
Meria 18. Cuza Vodă 30. Jorăşti 42. Poiana 54. Ţepu 

7. Brăhăşeşti 19. Drăgăneşti 31. Lieşti 43. 
Priponeşti 55. T. Vladimirescu 

8. Braniştea 20. Drăguşeni 32. Măstăcani 44. Rădeşti 56. Tuluceşti 
9. Buciumeni 21. Fârţăneşti 33. Matca 45. Rediu 57. Umbrăreşti 
10. 
Cavadineşti 22. Folteşti 34. Movileni 46. 

Scânteieşti 58. Valea Mărului 

11. Cerţeşti 23. Frumuşiţa 35. Munteni 47. Schela 59. Vânători 
12. Corni 24. Fundeni 36. Nămoloasa 48. Şendreni 60. Vârlezi 

61. Vlădeşti 
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III.1.4. Reţeaua hidrografică

Judeţul are o bogată reţea hidrografică care cuprinde:  
 

ape de suprafaţă – Dunărea (22 km), Siretul (150 km) - cu afluenţii săi Bârladul şi
Bârlădeţul, Prut (124 km) - cu afluenţii Horincea şi Elanul. Aceste râuri străbat 
teritoriul judeţului în cursul lor inferior, ceea ce face ca ele să aibă un debit mai mare. 
Media anuală a debitului de apă variază de la 6460 mc/s pentru Dunăre, la 72 mc/s 
pentru râul Prut şi la circa 7 mc/s pentru râul Bârlad. Râul Chineja cu afluenţii săi
Covurlui, Slivna şi Bujoru drenează partea de est a judeţului şi se varsă în lacul 
Brateş, acesta fiind şi cel mai important lac al judeţului; 
ape subterane - rezerve de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de 
mare adâncime în cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul 
judeţului Galaţi: Dunăre, Prut şi Bârlad. 
 

Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, dacă se iau în 
considerare debitele medii multianuale. Dat fiind că folosirea surselor subterane este mai 
puţin costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt rezervate în majoritatea 
cazurilor pentru alimentări cu apă potabilă, iar cele de suprafaţă pentru cerinţele industriale, 
care de regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi alte folosinţe. 
Sursele de apă subterană pot fi: 
 

straturi freatice, straturi de apă cu nivel liber sau de unică presiune; 
straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari); 
straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti); 
straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci). 

 
În lunca Siretului se găsesc câteva limanuri fluviale: Lozova, Mălina, Cătuşa în care 
debuşează râurile cu acelaşi nume. 
 

Tabel nr. III.4. Principalele lacuri naturale şi bălţi ale judeţului Galaţi

Denumirea Suprafaţa (ha)
Lacul Brateş 2.069 
Balta Masa Rădeanu 605 
Balta Şovârca 274 
Balta Mălina 154 
Balta Lozova 145 
Balta Tudor Vladimirescu 101 
Balta Potcoava 49 
Balta Vlaşca 42 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Tabel nr. III.5. Principalele râuri in judeţul Galaţi

Curs de apă Lungime totală pe
teritoriul României (km) 

Lungime la nivelul
judeţului Galaţi

Dunăre  1.075 22 
Prut 742 103 
Siret 559 150 
Bârlad 207 57 
Chineja  79 79 
Berheci 92 92 
Zeletin 83 83 
Geru  62 62 
Corozel  41 41 

Total (km) jud. Galaţi 689
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
În judeţul Galaţi există suficiente resurse de apă pentru a asigura cererea de apă potabilă.
Calitatea apei de suprafaţă în general este potrivită pentru extragerea şi folosirea sa ca apă
potabilă (ape de categoria a-II-a), exceptând râul Bârlad. In mod curent doar municipiul 
Galaţi extrage apă din fluviul Dunărea. 
 
Totalul resurselor de apă teoretice este de 1932,7 milioane mc de apă.

surse de apǎ de suprafaţǎ tehnic utilizabile - 183 milioane mc; 
surse de apǎ subteranǎ – 22,9 milioane mc. 

 
Prelevările de apă au crescut de la 145,170 mil mc înregistraţi în anul 2006, la 206,74 mil 
mc în 2007, (o creştere cu 42,41%). 
 
Principalele folosinţe ale apelor de suprafaţă şi de adâncime în judeţul Galaţi pe sectoare ale 
activităţilor socioeconomice sunt: 
 

alimentări cu apă pentru populaţie - 40560 mii mc;  
alimentări cu apă pentru industrie - 76124 mii mc ;  
alimentări cu apă pentru irigaţii - 74067 mii mc;  
alimentări cu apă pentru piscicultură - 5580 mii mc;  
alimentări cu apă pentru unităţi agrozootehnice – 204 mii mc. 

 
Sursa principală de apǎ de suprafaţǎ a municipiului Galaţi, o constituie fluviul Dunărea, de 
unde apa este preluatǎ prin racordul de aducţiune de apă brută a combinatului SC 
ARCELOR MITTAL SA Galaţi. Pentru urmărirea calităţii apelor de suprafaţă destinate 
captării pentru producerea de apă potabilă şi încadrarea acestora în conformitate cu NTPA 
013/2002, s-au prevăzut un număr de 7 secţiuni pentru potabilizare, prelevarea probelor 
realizându-se în punctul de priză al utilizatorului. Calitatea apei în punctul de priză se 
încadrează în limitele NTPA 013/2002. 
 
Prelevarea apei din subteran pentru municipiul Galaţi se realizează din două surse:  
 

sursa „Vadu Roşca”, judeţul Vrancea, mal drept râul Siret cu 3 subfronturi şi un 
număr de 84 puţuri, dintre care funcţionale - 21, cu funcţionare alternativă, cu 
adâncimi cuprinse între 20 - 60 m. Foraje realizate între anii 1966 - 1968 sunt 
echipate cu electropompe submersibile, fiecare foraj având un debit instalat de 5 - 20 
l/s; 
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sursa „Salcia-Lieşti’’, judeţul Galaţi, cu două subfronturi şi un număr de 70 puţuri, 
dintre care 13 funcţionale, cu adâncimi cuprinse între 18-40 m. Forajele au fost 
realizate între anii 1976 – 1980 şi sunt echipate cu echipamente submersibile, fiecare 
foraj având un debit de 7 - 80 l/s. 

 
În conditiile unui climat semi-arid cu precipitaţii sub 500 mm sau mai puţin de 250 mm în anii 
secetoşi, dezvoltarea sistemului de irigaţii devine imperativă. Judeţul Galaţi dispune de o 
reţea hidrografică bogată care permite dezvoltarea acestuia.  
 
Pe teritoriul judeţului este localizat sistemului de irigatii Campia Covurlui, care are prizele de 
alimentare la râurile Siret, Dunăre şi Prut. Acesta are o importanţă deosebită pentru 
agricultura judeţului Galaţi, întrucât asigură distribuţia apei de irigaţii pe o suprafaţă de 
115.438 ha. 
 
Deşi, climatul este semi-arid, în Galaţi se înregistrează creşteri ale nivelului Dunării, care 
produc inundaţii. Inundaţiile de pe Dunăre din perioada martie-mai 2006 au avut cel mai 
mare debit înregistrat în perioada 1840-2006. Durata acestei viituri este de asemenea cea 
mai mare din istoria înregistrărilor, conducând astfel la o probabilitate totală de depăşire mai 
mare de 1/100 ani. 
 
Inundaţiile îşi pun amprenta asupra mediului economic, în special asupra agriculturii. Produc 
pagube majore, de exemplu inundaţiile din 2006 au afectat Şantierul Naval, Portul Docuri, 
Portul Bazinul Nou, au fost inundate gospodării şi drumuri comunale în localitatea Barboşi
datorită efectului resimţit pe râul Siret. 
 

III.1.5. Clima  
 
În judetul Galaţi clima este temperat continentală, cu unele variaţii interne datorate reliefului 
şi orientării văilor. Părţile de sud şi centrale, reprezintă mai mult de 90% caracteristici 
climatice de câmpie, în timp ce partea de nord a judeţului este într-o regiune deluroasă.
Ambele regiuni de câmpie şi deal se caracterizează prin veri calde şi uscate şi ierni cu 
viscole puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald şi umed de la sud şi sud-vest, 
care generează topirea zăpezii. Cele trei râuri  Siret, Prut şi Dunăre şi bazinele din jurul lor 
afectează în general, prin introducerea climei specifice ce modifică regimul de valori şi
principalele elemente meteorologice: clima este relativ mai umedă şi cu temperaturi mai 
scăzute în timpul verii şi mai puţin rece in timpul iernii.  
 
Judeţul are o temperatură medie anuală de 10,5°C, dar în unele părţi din regiunea de nord 
temperatura medie anuală coboara până la 9-8°C. Timp de aproximativ 210 de zile pe an se 
înregistrează temperaturi de peste 10°C. Extremele climatice sunt mai curând caracterizate 
prin ierni reci cu vânturi puternice, decât prin veri calde şi uscate. În timpul iernii, masele de 
aer rece vin de la Nord şi Nord-Est şi provoacă o scădere a temperaturii de până la 0,2 - 
3°C. În ianuarie, temperatura lunară este cuprinsă între -3 şi 4°C. Media lunară a
temperaturii înregistrate în luna iulie este de 21,7°C.  
 
Circulaţia generală a atmosferei are ca principale caracteristici o frecvenţă înaltă de 
deplasări lente ale maselor de aer temperat-oceanice de la vest şi nord-vest (în special pe 
perioada caldă a jumătăţii anului), precum şi o frecvenţă mare a deplasărilor de aer 
temperat-continental de la Nord-est şi Nord (în special în perioada rece a jumătăţii anului). În 
plus, sunt mai puţin frecvente deplasările de aer arctic şi de aer tropical-maritim. 
 
Direcţia predominantă a vântului este de nord-nord-est, cu 18,4% frecvenţă şi o medie 
anuală de intensitate de 3 Beaufort sau o medie a vitezei între 3,3 şi 5,5 m/s. Vântul se 
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intensifică începând cu octombrie şi îşi atinge valori de vârf în aprilie, în cazul în care media 
este de 5,5 m/s, vântul are intensitate mai mare de 6 Beaufort şi până la 8-7 Beaufort. 
 
Radiaţia solară are valori care variază între 127,5 kcal/cm² în partea de sud şi de 122,5 
kcal/cm² în partea de nord, comparativ cu valoarea anuală de ore solare, care este de 2.145 
de ore în partea de sud şi de 2.100 de ore în nord.  
 
Valoarea precipitaţiilor pentru judeţul Galaţi este mică în comparaţie cu valorile naţionale. 
Acesta este un rezultat al situării est-continentale ce influenţează şi punerea în circulaţie a 
maselor de aer de la vest la nord-vest. În medie, perioada precipitaţiilor pe an este de 66 zile 
de zile, iar media anuală a precipitaţiilor atinge un nivel de 477l, dar cu fluctuaţii 
semnificative în anumiti ani. Precipitatiile sunt inegal distribuite pe parcursul anului, cantităţi
mari de precipitaţii fiind înregistrate în vară, ca furtună cu ploi. 
 
Condiţiile climaterice favorizează cultivarea în principal, a grâului, a porumbului, a orzului, a 
viţei de vie, a plantelor de floarea soarelui şi de soia. 
 

III.1.6. Relief 
 
Luând în considerare poziţionarea de-a lungul exteriorului arcului carpatic, judeţul Galaţi
acoperă întrepătrunderile geo-fizice ale provinciilor estice, sudice şi centrale, fapt ce se 
reflectă în condiţiile climaterice, solului, vegetaţiei şi structurii geologice.  
 
Judeţul prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în partea nordică unde se 
ajunge până la altitudinea de 310 m, şi mai slabă în partea sudică coborând până la 10 şi
chiar 5 m altitudine absolută.

Judeţul Galaţi se înscrie într-un relief predominant de câmpie (69%), aparţinând unor 
subunităţi ale Câmpiei Române (Câmpia Covurlui, Câmpia Şiretului Inferior, Câmpia 
Tecucelului), cu o extindere mare în părţile central - sudică şi vestică. Zonele de Nord şi de 
Nord-vest sunt ocupate în proporţie de 31% de prelungirile Podişului Moldovenesc (podişul 
Covurlui în nord şi Colinele Tutovei în nord-vest). Colinele Tutovei se întind de o parte şi de 
altă a Berheciului inferior, partea dinspre Vest mai este cunoscută şi sub numele de 
Piemontul Nicoreştilor. 
 
În cadrul Podişului Covurlui se disting trei subunităţi geomorfologice cu caractere proprii. La 
nord de Oancea - Corod - Ghidigeni relieful se înalţă până la 310 m, în dealul Poleitul. 
Paralel cu dealul Poleitul, pe partea stângă a pârâului Chineja se întinde şi dealul Brăilei, 
până la Măstăcani. între pârâul Gerului şi Suhurlui se află dealul Corni, care ajunge până în 
dreptul comunei Pechea; în nord - estul judeţului se află dealul Tutcanilor şi Silvanei. 
 
Partea vestică a Podişului, cea de a doua unitate geomorfologică, delimitată la Vest de 
pârâul Gerului şi la est de Lozovita, este fragmentată de văi largi. 
 
Cea de a treia subunitate din Est, cuprinsă între Lozovita şi valea Prutului, are un relief 
unitar, alcătuit din poduri întinse, mai puţin fragmentate. 
 
Câmpia Covurlui situată la Sud de culmile deluroase ale Podişului Covurlui, având în Vest 
Valea Gerului, la Est Valea Prutului, la Sud Câmpia Şiretului. Este o zonă cu poduri largi, 
care face legătura între podiş şi Valea Şiretului. Pe latura sudică a sa, la contactul cu 
Câmpia Siretului, apar mici trepte de abraziune. 
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Terasa superioară, care predomină lunca Şiretului cu 80-90 m, este dezvoltată la sud pe 
linia comunelor Slobozia Conachi şi Tuluceşti şi se întinde până în dreptul satelor Vameş,
Smârdan şi Vânători. Terasa inferioară, cu o altitudine relativă de 50-60 m, se termină printr-
o pantă mai bine conturată şi este locul la care este aşezat parţial oraşul Galaţi. 
 
Câmpia Tecuciului este alcătuită dintr-un complex de patru terase : Podoleni (2-4 m), Tecuci 
(5-8 m), Cernicari (10-20 m), Ghidigeni (60-70 m), este delimitată de cursul Şiretului, pârâul 
Gerului şi o linie ce trece prin Cudalbi, Corni, Valea Mărului, Pochidina şi Vizureni. Fiind 
situată în cursul inferior al Bârladului, ea cuprinde atât terasele şi lunca acestuia, cât şi
pintenul piemontan, terasat al Cosmeştilor din Deal, dintre Şiret şi Bârlad. 
 
Valea Prutului se înscrie ca un culoar lat de circa 10 km, dezvoltat în lungul râului până în 
dreptul confluenţei cu pârâul Chiajna. 
 
Câmpia Siretului inferior (10-20m altitudine) se caracterizează prin meandrarea puternică a
râurilor, ce au albii mlăştinoase cu numeroase revărsări şi inundaţii. 
 

Harta fizică a judeţului Galaţi
sursa: www.bvau.ro



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

26

III.1.7. Vegetaţia  
 
Vegetaţia este în mare parte specifică pajiştilor stepice cu graminee şi diverse ierburi 
xerofile, determinate de condiţiile de climă şi de substratul litologic alcătuit din loess, care 
ocupă cea mai mare suprafaţă, ca şi din nisipuri cum sunt cele de pe valea Bârladului şi
Valea Şiretului. în prezent vegetaţia naturală e înlocuită în cea mai mare parte de culturi. 
Local se mai întâlnesc petice mici de pajişti degradate alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), 
peliniţa (Artemisia austiaca), păiuş (Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate 
reprezentate prin Andropogon ischaemum. În podişul Covurlui şi chiar câmpia Covurlui se 
întâlneşte şi vegetaţie lemnoasă de silvostepă reprezentată de Quercus pendunculiflora şi
Quercus pubescens. 
 
Flora judeţului Galaţi cuprinde 1442 de specii şi 305 subspecii, aparţinând la 502 genuri şi
108 familii de plante superioare; dintre acestea, nouă specii sunt ferigi, două specii sunt 
gimnosperme cultivate, iar 1431 specii sunt angiosperme dintre care 49 specii sunt hibride, 
iar 19 specii sunt subspontane. 
 
Ariile naturale protejate din judeţul Galaţi sunt: 
 

arii naturale protejate de interes judeţean instituite prin Hotărârea Consiliului 
Judeţului Galaţi nr. 46/1994  privind instituirea regimului de protecţie oficială a unor 
zone şi monumente, pe teritoriul judeţului Galaţi: 

1. Grădina Botanică Galaţi
2. Grădina Publică Galaţi
3. Faleza Dunării 
4. Parc CFR Galaţi
5. Parc Mihai Eminescu 
6. Parc Turn TV 

 
arii naturale protejate de tip rezervaţie naturală de pe teritoriul judeţului Galaţi
declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate: 

1. Dunele de nisip de la Hanu Conachi 
2. Pădurea Gârboavele 
3. Pădurea Breana - Roşcani 
4. Locul fosilifer Tirighina Barboşi
5. Locul fosilifer Rateş
6. Pădurea Fundeanu 
7. Pădurea Tălăşmani 
8. Pădurea Buciumeni 
9. Ostrovul Prut 
10. Balta Potcoava 
11. Balta Tălăbasca 
12. Locul fosilifer Bereşti 
13. Lunca Joasă a Prutului (Maţa-Rădeanu) 
14. Balta Pochina 
15. Balta Vlăşcuta 
16. Pădurea Pogăneşti 

 
în anul 2004, prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone, în Galaţi a fost declarat Parcul Natural „Lunca Joasă a
Prutului Inferior” 
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situri de importanţă comunitară declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin  Ordinul 
1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

1. Dunele de nisip de la Hanul Conachi 
2. Lunca Joasă a Prutului 
3. Pădurea Balta-Munteni 
4. Pădurea Breana-Roşcani 
5. Pădurea Gârboavele 
6. Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului 
7. Pădurea Mogoş-Mâţele 
8. Pădurea Pogăneşti 
9. Pădurea Tălăşmani 
10.  Pădurea Torceşti 
11. Râul Prut 
12. Delta Dunării 

 

III.1.8. Fauna 
 
Fauna include toate speciile de animale care trăiesc în libertate, inclusiv cele care au fost 
reproduse artificial într-o anumită regiune, formând o populaţie de animale care se 
înmulţeşte de sine stătător. 
 
Din cele 24 de specii de mamifere identificate din fauna judeţului, 21 au nevoie de măsuri de 
ocrotire, dintre care 79,17% sunt protejate la nivel judeţean, prin Legea nr. 462/2001; 
41,46% sunt incluse în Cartea Roşie, 66,67% sunt listate în anexele Convenţiei de la Berna. 
 
Din cele 230 specii de păsări, întâlnite în judeţul Galaţi, 46 fac obiectul Cărţii Roşii, 
înscriindu-se în prevederile legilor sau convenţiilor interne şi internaţionale. Dintre acestea 
65,65% sunt protejate la nivel judeţean prin Legea nr. 462/2001; 20% se regăsesc în Cartea 
Roşie; 95,65% sunt incluse în anexele Convenţiei de la Berna. 
 
De asemenea 38,46% din cele 13 specii de reptile, 57,14% din cele 14 specii de amfibieni şi
11,43% din cele 35 specii de ihtiofaună, identificate din fauna judeţului, sunt incluse în 
Cartea Roşie a României. 
 
Ariile de protecţie specială avifaunistică declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin H.G. 
1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

1. Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe 
2. Lunca Prutului - Vlădeşti – Frumuşiţa
3. Lunca Siretului Inferior 

 
III.1.9. Solurile 
 
Majoritatea tipurilor de sol au ca rocă parentală loessul, mai puţine fiind formate pe argile şi
pe marne. Textura variază de la o grupă la alta. La cele mai multe predomină textura 
nisipoasă şi mai puţin cea argiloasă. Ph-ul are valori cuprinse între 6-8 fiind slab acid pe 
nisipuri, alcalin la Gohor şi neutru în rest. 
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Spre nordul judeţului predomină cernoziomurile levigat, în zonele înalte din partea central-
nordică a judeţului apar solurile cenuşii (rezultate din degradarea progresivă intensă a
cernoziomurilor levigate) iar în perimetrul de la Hanul Conachi se întâlnesc solurile nisipoase 
sau cele nesolidificate. 
 
Din suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi, 289.328 ha reprezintă teren arabil, iar tipul de sol 
care predomină este cernoziomul cambic şi cernoziomul pretabil la arabil fără restrticţii. 
 
Celelalte tipuri de soluri se pretează la folosinţă ca arabil cu restricţia de ordin natural 
(textură nisipoasă sau argiloasă), terenuri cu exces de umiditate (solurile aluviale şi
coluviale), terenuri cu eroziuni puternice (erodisoluri). 
 
În judeţul Galaţi, terenurile arabile au clase de calitate diferite. Gruparea acestora pe clase 
de calitate se realizează luându-se în considerare natura şi intensitatea factorilor limitativi: 
textura, panta terenului, eroziuni ale solului, alunecările de teren, excesul de umiditate 
freatică, excesul de umiditate de suprafaţă, sărăturarea, neuniformitatea terenului, etc. 
 
În urma aplicării principiilor şi criteriilor de grupare pe teritoriul judeţului Galaţi, s-au 
identificat 5 clase de calitate: 
 

clasa I: 1,3% - terenuri cu pretabilitate bună pentru cultura de câmp; 
clasa II: 18,42%– terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări reduse pentru cultura 
de câmp; 
clasa III: 43,35%–terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate pentru cultura 
de câmp; 
clasa IV: 27,03% – terenuri cu pretabilitate slabă, cu limitări severe pentru cultura de 
câmp; 
clasa V: 9,86% – terenuri cu limitări foarte severe nepretabile pentru cultura de 
câmp, vii, livezi. 
 

Se observă că cele mai multe terenuri au clasa III şi IV de pretabilitate slabă pentru 
agricultură.

Solurile din judeţul Galaţi se pretează la aplicarea irigaţiilor însoţite de sistemul de desecare 
aferent şi necesită aplicarea unor tehnologii agricole adaptate culturilor planificate, care să
asigure o utilizare durabilă a lor şi o protecţie a subsolului. 
 
III.1.10. Resursele subsolului 
 
Resursele judeţului sunt reprezentate de hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) exploatate la 
Schela, Berheci şi Brateş. La Galaţi, Tecuci şi Braniştea se exploatează argile, nisipuri şi
pietrişuri, importante pentru industria materialelor de construcţie. 
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III.2. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 

III.2.1. Cadrul general  
 
Judeţul Galaţi are o economie dinamică şi diversă, existând cel puţin şase sectoare cu 
contribuţii importante în constituirea produsului intern brut judeţean. Agricultura constituie 
una din componentele principale ale peisajului geografic din judeţul Galaţi, fiind totodată una 
din cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei. Industria şi serviciile sunt concentrate 
în centrele urbane, în cadrul judeţului existând unităţi industriale tradiţionale, cum sunt 
industria metalurgică, industria construcţiilor navale şi platforme de foraj marin, industria 
confecţiilor şi cea alimentară.

Poziţia judeţului Galaţi, la intersecţia unor importante rute comerciale ce traversează
continentul de la Est la Vest şi de la Nord către Sud, a determinat dezvoltarea vieţii 
economice în principal în jurul şantierului naval, a portului fluvial, în jurul combinatului 
siderurgic şi a portului mineralier din municipiul Galaţi. Acest lucru a favorizat dezvoltarea 
semnificativă a activităţilor economice specifice mai ales industriei metalurgice, construcţiilor 
navale şi producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze şi apă, dar şi a industriei 
alimentare şi a băuturilor. 
 
Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le deţine judeţul Galaţi sunt 
accesul la principalele coridoare de comunicaţie europeană (pe cale fluvială la canalul Rhin-
Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; prin căile ferate se asigură
transferul de la ecartamentul european către cel folosit în ţările ex-sovietice), vocaţia 
multiculturală a zonei, alături de potenţialul turistic, mediul de afaceri dinamic şi rata scăzută
a şomajului. 
 
Principalele puncte slabe ale judeţului Galaţi ca mediu economic, identificate de către 
persoanele juridice în cadrul studiului de piaţă efectiuat în anul 2010 sunt: infrastructura 
(14,80%), dezvoltarea economică scăzută (13,60%), neseriozitatea autorităţilor locale 
(10,20%), nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor (10,20%) şi lipsa investiţiilor (8,50). 
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Grafic nr. III.2.1. Puncte slabe ale judeţului Galaţi din punctul de vedere al atractivităţii 

sale ca mediu de afaceri, 2010 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Percepţiile agenţilor economici privind atractivitatea judeţului Galaţi ca mediu pentru 
dezvoltarea afacerilor sunt următoarele: 
 

cei mai mulţi agenţi economici consideră că la nivelul judeţului Galaţi, este uşor să
găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul lor de activitate (50,58% sunt în 
acord şi acord total cu această afirmaţie); 
45,74% dintre întreprinzători sunt de părere că la nivelul judeţului Galaţi, este uşor să
găseşti forţă de muncă pregătită pe domeniile de administrare a afacerii; 
55,22% dintre respondenţi au infirmat faptul că la nivelul judeţului Galaţi este uşor să
găseşti angajaţi ieftini; 
cea mai mare parte a mediului de afaceri (80,23%) este nemulţumită de 
infrastructura rutieră;
de asemenea, cea mai mare parte dintre persoanele respondente (57,14%) sunt 
nemulţumiţi de infrastructura feroviară;
cei mai mulţi agenţi economici consideră că la nivelul judeţului Galaţi, accesul la 
piaţa de aprovizionare cu materii prime necesare afacerii pe care o dezvoltă este 
uşor (63,75 sunt în acord şi acord total cu această afirmaţie); 
în ceea ce priveşte accesul la o piaţă de desfacere, cei mai mulţi respondenţi sunt de 
părere că accesul este dificil (44,10% sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
“La nivelul judeţului Galaţi, accesul la piaţa de desfacere se face uşor”); 
la nivelul judeţului Galaţi, găseşti uşor terenuri de achiziţionat/închiriat pentru 
dezvoltarea afacerii (51,85% sunt în acord şi acord total cu această afirmaţie); 
aproximativ 50% dintre respondenţi consideră că la nivelul judeţului Galaţi, preţurile 
la terenurile potrivite pentru dezvoltarea afacerii lor sunt mari; 
chiriile pentru spaţiile potrivite dezvoltării afacerii respondenţilor sunt mari (55,56% 
dintre agenţii economici sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „La nivelul 
judeţului Galaţi, chiriile pentru spaţii potrivite dezvoltării afacerii mele sunt mici”); 
la nivelul judeţului Galaţi, sistemul bancar este bine dezvoltat (70,18% sunt în acord 
şi acord total cu această afirmaţie); 
cei mai mulţi agenţi economici consideră că la nivelul judeţului Galaţi, accesul la 
firme de consultanţă este uşor de realizat” (79,31% sunt în acord şi acord total cu 
această afirmaţie); 
cei mai mulţi dintre respondenţi (59,75%) sunt în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, administraţia publică locală este interesată de 
susţinerea mediului de afaceri”; 
cei mai mulţi dintre respondenţi (76,19%) sunt în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, nivelul taxelor şi impozitelor locale este mic”; 
53,01% dintre agenţii economici consideră că per ansamblu, judeţul GALAŢI este o 
zonă atractivă pentru dezvoltarea afacerii lor. 
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Grafic nr. III.2.2. Gradul de acord privind afirmaţia “La nivelul judeţului Galaţi, este 

uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul meu de activitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.3. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, este 
uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pe domeniile de administrare a afacerii” 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.4. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, este 

uşor să găseşti angajaţi ieftini” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.5. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

infrastructura rutieră este bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.6. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

infrastructura feroviară este bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.7. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, accesul 

la piaţa de aprovizionare cu materii prime necesare afacerii mele este uşor” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.8.  Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, accesul 

la piaţa de desfacere se face uşor” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.9. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, găseşti 

uşor terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.10. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

preţurile la terenurile potrivite pentru dezvoltarea afacerii mele sunt mici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.11. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, chiriile 

pentru spaţii potrivite dezvoltării afacerii mele sunt mici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.12. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

sistemul bancar este bine dezvoltat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.13. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

accesul la firme de consultanţă este uşor de realizat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.14. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 
administraţia publică locală este interesată de susţinerea mediului de afaceri” 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.15. Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, nivelul 

taxelor şi impozitelor locale este mic” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.16. Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, judeţul GALAŢI

este o zonă atractivă pentru dezvoltarea afacerii mele” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Agenţii economici din judeţul Galaţi consideră că cea mai atractivă regiune pentru 
dezvoltarea afacerii lor este zona Sud-Est (în 26,14% din cazuri). Regiunea cea mai puţin 
atractivă este Sud (nominalizată doar în 0,57% din cazuri). 
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Grafic nr. III.2.17. Regiunea cea mai atractivă pentru dezvoltarea afacerii dvs 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 
Cele mai importante argumente oferite în favoarea: 
 

Bucureştiului sunt: potenţialul mare de piaţă (32,5%) şi gradul mare de dezvoltare 
economică (17,5%); 
Regiunii Centru sunt: infrastructura bine pusă la punct (37,5%) şi potenţialul mare de 
piaţă (25%); 
Regiunii Nord Vest sunt: gradul mare de dezvoltare economică (42,86%) şi
mentalitatea oamenilor (25%); 
Regiunii Sud Est sunt: infrastructură navală bine dezvoltată (13,04%) şi gradul mare 
de dezvoltare economică (10,87%); 
Regiunii de Vest sunt: gradul mare de dezvoltare economică (57,14%) şi
infrastructura bine pusă la punct (28,57%).  
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Grafic nr. III.2.18. Argumente oferite în favoarea Bucureştiului 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.19. Argumente oferite în favoarea zonei de Centru 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.20. Argumente oferite în favoarea zonei de Nord Vest 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.21. Argumente oferite în favoarea zonei de Sud Est 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.22. Argumente oferite în favoarea zonei de Vest 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

În prezent, Produsul Intern Brut (PIB) al judeţului înregistrează un trend ascendent cu o 
creştere semnificativă faţă de anul 2004. Politicile macroeconomice implementate la nivel de 
regiune şi judeţ au condus la îmbunătăţirea climatului de afaceri şi a caracterului funcţional 
al economiei. Printr-o coordonare a acestora a rezultat o creştere în ritmuri ridicate a PIB-
ului (asigurând reducerea graduală a decalajelor faţă de ţările Uniunii Europene) însoţită de 
reducerea pronunţată a inflaţiei. 
 
Astfel în perioada 2004-2007, nivelul PIB-ului la nivel naţional, regional şi judeţean a avut 
următoarea evoluţie: 
 

Tabel nr. III.2.1. Nivelul PIB la nivel naţional, regional şi judeţean 
milioane lei preţuri curente 

PIB 2004 2005 2006 2007 

România - total 247.368,0 288.954,6 344.650,6 416.006,8 

Regiunea de Sud-Est 
pondere în total ţară (%) 

29.843,3 
12,0 

32.852,1 
11,7 

38.508,7 
11,2 

44.273,0 
10,6 

Judeţul Galaţi
ponderea total ţară (%) 
pondere total regiune (%) 

6.101,2 
2,4 
20,4 

6.459,0 
2,2 
19,6 

7.159,3 
2,0 
18,5 

8.602,0 
1,6 
19,4 

PIB regional pe locuitor - lei 10.470,2 11.541,7 13.569,8 15.641,8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Baza de date Tempo online 
 
Pe toată perioada 2004 - 2007, PIB-ul judeţului Galaţi, la fel ca cel la nivel de ţară şi regiune 
a înregistrat un trend ascendent, creştea fiind semnificativă în anul 2007 prin comparaţie cu 
anul 2004 (40,9%). 
 
Judeţul Galaţi, a realizat în anul 2007, o valoare a PIB-ului de 8.602 mil. lei preţuri curente, 
situându-se din acest punct de vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor ţării. În ceea ce 
priveşte contribuţia la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud-Est, ponderea 
judeţului este de 1,6% şi respectiv 19,4%. 
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În ceea ce priveşte contribuţia ramurilor în totalul valorii adăugate brute (ce intră în 
componenţa PIB), la nivelul judeţului Galaţi industria şi agricultura deţin cea mai mare 
pondere în totalul valorii adăugate brute, iar celelalte ramuri au contribuţii modeste.  
 
Industria contribuie cel mai mult la formarea produsului intern brut al judeţului. Luând ca 
indicator produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru industrial al ţării 
ca mărime. Astfel, industria metalurgică din judeţul Galaţi realiza în anul 2008 aproximativ 
55,6% din producţia de oţel a României, 55% din cea de laminate şi 90,4 % din producţia de 
tablă şi benzi laminate la rece, mai mult de jumătate din producţia metalurgică fiind 
exportată. Construcţiile navale, ramură de tradiţie în zonă, furnizează flotei fluviale şi
maritime nave de până la 65.000 tdw (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) 
şi platforme de foraj marin. 
 
În ceea ce priveşte numărul de comercianţi, statisticile realizate în cadrul Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi arată că în perioada decembrie 1990 - decembrie 
2009, la nivelul judeţului Galaţi au fost preluaţi în evidenţă un total de 46.473 comercianţi. Au 
fost radiaţi 17.374 de comercianţi. 
 

Tabel nr. III.2.2. Operaţiuni efectuate de Registrul Comerţului, 
în perioada Decembrie 1990 - Decembrie 2009 

Număr înmatriculări Radieri 

46.473 17.374 
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Astfel, la sfârşitul anului 2009 în judeţul Galaţi erau preluaţi în evidenţă juridică şi financiară
un număr de 29.099 comercianţi. 
 
În comparaţie cu restul ţării, Galaţi se situează pe poziţia a 16-a dintr-un total de 41 de 
judeţe şi municipiul Bucureşti, după numărul de comercianţi înmatriculaţi, cu o pondere de 
2,4 din totalul comercianţilor înregistraţi la nivel naţional. 
 

Tabel nr. III.2.3. Topul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe judeţe, 
în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 

Nr. 
crt. Judeţul Număr înmatriculări Pondere în total

ţară
1. Mun. Bucuresti 367.077 18,7
2. Cluj 90.734 4,6
3. Constanta 81.485 4,2
4. Timis 69.799 3,6
5. Prahova 65.569 3,3
6. Iasi 64.342 3,3
7. Brasov 61.371 3,1
8. Bihor 60.496 3,1
9. Dolj 51.507 2,6
10. Arges 50.139 2,6
11. Maramures 49.806 2,5
12. Mures 49.196 2,5
13. Bacau 48.941 2,5
14. Suceava 48.720 2,5
15. Arad 47.925 2,4
16. Galaţi 46.473 2,4

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)
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Aşa cum se poate observa din tabelul III.2.4., judeţul Galaţi ocupă locul al doilea în cadrul 
Regiunii de Sud-Est ca număr de comercianţi înregistraţi, fiind depăşit doar de judeţul 
Constanţa.  
 
În ceea ce priveşte provenienţa capitalului în cadrul unităţilor economice înregistrate la 
nivelul judeţului, statisticile oferite de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galaţi arată că 99,52% dintre acestea beneficiază de capital privat, 0,17% de capital 
majoritar de stat şi 0,31% de capital mixt (stat + privat.) 
 

Tabel nr. III.2.4. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe surse de 
provenienţă a capitalului, 

în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 

Judeţul Total 

din care:

Capital privat Capital majoritar de 
stat Capital mixt 

(stat+privat)din care: din care:

PF Societăţi
comerciale SC APJ RA Societăţi

comerciale 
Societăţi

comerciale 
Galaţi 46.473 10.802 35.275 35 137 30 51 143 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Abrevierile utilizate în desemnarea diferitelor categorii de comercianţi în următoarele capitole 
au următorele semnificaţii: 
 

PF – Persoane fizice; în această categorie sunt incluse persoanele fizice şi asociaţiile 
familiale înregistrate până la data de 25.04.2008, persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 
SNC – Societate în nume colectiv 
SCS – Societate în comandită simplă
SCA – Societate în comandită pe acţiuni 
SA – Societate pe acţiuni 
SRL – Societate cu răspundere limitată
RA – Regie autonomă
SC – Societate cooperativă
APJ – Alte persoane juridice, care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului: 
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, grupurile de interes economic, grupurile 
europene de interes economic, societăţile europene, societăţile cooperative 
europene, cooperativele agricole, organizaţiile cooperatiste. 

 
Deşi în viaţa economică a judeţului Galaţi sunt reprezentate mai toate tipurile de comercianţi
stabilite de legislaţia naţională, două forme de organizare juridică reprezintă aproximativ 
99,57% din totalul comercianţilor la nivel de judeţ; este vorba de comercianţii înregistraţi ca
persoane fizice (23,24% din totalul comercianţilor) şi societăţile comerciale - 76,32% din 
totalul comercianţilor. 
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Tabel nr. III.2.5. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de 
comercianţi, 

în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 

Judeţul Total 
din care:

PF societăţi comerciale: 35.469 RA SC APJ SNC SCS SRL SA
Galaţi 46.473 10.802 1.574 6 33.024 865 30 35 137 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

PF, 23.24

Societăţi
comerciale, 

76.32

Altele, 0.43

 
Grafic nr. III.2.23. Ponderea înregistrărilor la Registrul Comerţului pe categorii de 

comercianţi
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

După ‘89, în economia judeţului s-au produs mutaţii importante prin înfiinţarea unui număr
mare de societăţi comerciale cu capital privat şi reorganizarea întreprinderilor în societăţi
comerciale cu capital de stat. Statisticile prezentate relevă faptul că întreprinzătorii privaţi au 
preferat mai ales forma de organizare a societăţilor cu răspundere limitată şi cea de 
persoană fizică autorizată în defavoarea celorlalte alternative de înregistrare juridică a unei 
afaceri. 
 
În cadrul categoriei „societăţi comerciale”, ponderea cea mai ridicată este deţinută de 
societăţile cu răspundere limitată (93,11%), urmate de societăţile în nume colectiv (4,44%), 
societăţile pe acţiuni (4,44%) şi cele în comandită simplă (0,02%, Grafic nr. III.2.24.). 
 
Istoricul înmatriculărilor şi radierilor de unităţi economice din ultimii cinci ani arată
transformările prin care economia judeţului a trecut şi provocările la care a trebuit să facă
faţă.



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

42
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Grafic nr. III.2.24. Ponderea înregistrărilor pe categorii de societăţi comerciale în 

perioada decembrie 1990 – decembrie 2009 
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Tabel nr. III.2.6. Număr de înmatriculări şi radieri în perioada 2005 – 2009 
 

Anul Număr înmatriculări Număr radieri 

2005 4.031 1.739 
2006 2.974 4.289 

2007 3.261 642 
2008 3.401 855 

2009 2.782 2.286 
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro) 

 
Înmatriculările de societăţi comerciale au cunoscut o dinamică relativ constantă în ultimii ani, 
cu scăderi minore în anii 2006 şi 2009. Evoluţia radierilor de societăţi comerciale prezintă
caracteristici opuse, cu o creştere spectaculoasă în 2006, urmată de o reducere 
semnificativă în 2007 şi o creştere uşoară în 2008 şi 2009. 
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Grafic nr. III.2.25. Evoluţia numărului de înmatriculări şi radieri în perioada 2005 – 2009 
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)
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O imagine a evoluţiei recente este oferită de situaţia numărului de înmatriculări şi radieri la 
nivelul judeţului Galaţi în anul 2009. 
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Grafic nr. III.2.26. Evoluţia numărului de înmatriculări şi radieri pe parcursul anului 

2009 
Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Numărul de înmatriculări prezintă o evoluţie aproximativ constantă, cu scăderi minore în 
lunile ianuarie, aprilie, septembrie şi decembrie. Numărul de radieri cunoaşte o dinamică
aproximativ identică pe întreaga perioadă a anului, cu excepţia ultimului trimestru, când 
cunoaşte o creştere extrem de puternică, probabil sub influenţa crizei financiare şi a
introducerii impozitului forfetar. 
 

Tabel nr. III.2.7. Numărul de societăţi care şi-au suspendat activitatea în anul 2009 
 

Forma juridică PF/PFA AF/IF/ÎI SRL SNC SA 

Număr societăţi 181 54 3.392 42 7

TOTAL 3.676 
Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

De altfel, evidenţa numărului de societăţi comerciale care şi-au suspendat activitatea în anul 
2009 oferă o serie de indicii asupra modului în care economia judeţului a fost afectată de 
criza financiară. Din totalul societăţilor cu activitate suspendată, peste 90% sunt organizate 
ca SRL – societăţi cu răspundere limitată, fapt ce demonstrează că afacerile mici din judeţ
au avut mult de suferit în urma înrăutăţirii condiţiilor economice.  
 
Evoluţia numărului de comercianţi în ultimii cinci ani, după provenienţa capitalului, este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. III.2.8. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului  
pe surse de provenienţă a capitalului, în perioada 2005 – 2009 

 

Anul Total 

din care:

Capital privat Capital majoritar de 
stat Capital mixt 

(stat+privat)din care: din care:

PF Societăţi
comerciale SC APJ RA Societăţi

comerciale 
Societăţi

comerciale 
2005 4.031 1.691 2.340 0 0 0 0 0 
2006 2.974 873 2.101 0 0 0 0 0
2007 3.261 1.033 2.228 0 0 0 0 0 
2008 3.401 1.114 2.286 0 1 0 0 0
2009 2.782 1.422 1.359 0 1 0 0 0 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Se observă faptul că în totalitatea lor, societăţile comerciale înfiinţate din 2005 până în 
prezent beneficiază de capital integral privat, înmatriculările pe bază de capital majoritar de 
stat sau capital mixt (stat + privat) fiind inexistente în ultimii ani în judeţul Galaţi. 
 
Graficul care ilustrează evoluţia numărului de înmatriculări la Registrul Comerţului pe surse 
de provenienţă a capitalului în anii 2005 – 2009 arată o similitudine între scăderea lentă a
numărului total de înmatriculări şi scăderea numărului de înmatriculări de societăţi
comerciale, în contrast cu creşterea uşoară a numărului de persoane fizice autorizate, aşa
cum se poate observa mai jos: 
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Grafic nr. III.2.27. Evoluţia numărului de înmatriculări pentru PF şi SC în perioada 
2005-2009 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)
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Forma de organizare PF (persoană fizică autorizată) cunoaşte o uşoară creştere în ultimii 
ani, fiind preferată tuturor celorlalte forme de organizare comercială. Acest lucru poate fi 
considerat ca rezultat fie al înăspririi regimului fiscal pentru societăţile comerciale, fie al 
manifestării liberei iniţiative în domeniul afacerilor mici, de familie. 
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Grafic nr. III.2.28. Evoluţia numărului de înmatriculări pentru PF şi SC pe parcursul 
anului 2009 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Acelaşi tip de grafic, dar pentru lunile anului 2009, ne oferă imaginea situaţiei cea mai 
apropiată de momentul prezent. 
 
Este de remarcat tendinţa uşor superioară a înmatriculărilor de PF (persoane fizice 
autorizate) faţă de înmatriculările de societăţi comerciale, situaţie caracteristică pentru tot 
anul 2009. 
 
Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de comercianţi, în perioada 
2005 – 2009 ne arată că dintre formele juridice de organizare a unei noi activităţi economice 
la nivelul judeţului sunt preferate cele de persoana juridică autorizată, societatea pe 
răspundere limitată şi societatea pe acţiuni.  
 

Tabel nr. III.2.9. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de 
comercianţi, 

în perioada 2005 – 2009 

Anul Total 
din care:

PF societăţi comerciale: RA SC APJ SNC SCS SRL SA
2005 4.031 1.691 0 0 2.310 30 0 0 0
2006 2.974 873 0 0 2.083 18 0 0 0 
2007 3.261 1.033 0 0 2.212 16 0 0 0
2008 3.401 1.114 0 0 2.268 18 0 0 0 
2009 2.782 1.422 0 0 1.354 5 0 0 1

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)
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Aceste situaţii relevă un flux puternic de capital privat la nivelul judeţului în intervalul de timp 
analizat.  
Dezvoltarea sectorului privat oferă judeţului Galaţi oportunităţi reale de dezvoltare durabilă şi
creştere a calităţii vieţii locuitorilor săi. În acelaşi timp, dezvoltarea afacerilor private susţine 
echilibrul dintre funcţiile complementare ale statului şi sectorul privat, echilibru diferit în 
raport cu specificul şi nivelul de dezvoltare al fiecărei economii. 
 
Într-un studiu recent1, Banca Mondială preciza că dezvoltarea sectorului privat înseamnă
„regândirea judicioasă a rolului statului şi nu o privatizare realizată la întâmplare. Politicile 
guvernamentale sănătoase care asigură spaţiu de manevră pentru iniţiativa privată şi care 
instituie un cadru de reglementare, care canalizează iniţiativa privată într-un mod de care să
beneficieze întreaga societate, sunt esenţiale”. Se poate aprecia că fiecărei economii îi este 
caracteristic, pe termen mediu, un nivel optim, posibil de atins, al ponderii sectorului privat, 
astfel încât efectele asupra dezvoltării să fie maxime. 
 
Situaţia societăţilor comerciale înmatriculate şi valoarea capitalului social subscris în 
perioada 2005 – 2009 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
Tabel nr. III.2.10. Situaţia societăţilor comerciale înmatriculate şi valoarea capitalului 

social subscris în perioada 2005 – 2009 

Anul 
Total societăţi

comerciale 
înmatriculate 

Valoarea 
capitalului social 
subscris mii lei 

Valoarea medie a capitalului 
social subscris/societate mii 

lei 
2005 2.340 21.908,2 9,4 
2006 2.101 5.372,7 2,6 
2007 2.228 15.409,7 6,9 
2008 2.286 25.470,0 11,1 
2009 1.359 6.385,3 4,7 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Se observă tendinţa aproximativ identică a valorii totale a capitalului social subscris şi a
valorii medii a capitalului social subscris pe societate. Ambii indicatori cunosc o scădere 
puternică în 2006, urmată de o creştere mai mare în anul 2008. Anul următor aduce însă cei 
doi indicatori aproape de nivelul din 2006. 
 
Managerii firmelor gălăţene sunt de părere că cele mai potrivite domenii pentru dezvoltarea 
judeţului Galaţi sunt: industria metalurgică (cu un procent de 32,93%), industria alimentară
(cu un procent de 31,14%), agricultura (29,34%) şi industria navală (cu un procent de 
26,35%). Domenii precum  industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice, industria chimică şi
serviciile „sport”, impresariat sportiv au obţinut cele mai puţine nominalizări. 
 
Cel mai mare punctaj obţinut în urma ierarhizării domeniilor alese este 59, aferent industriei 
metalurgice. Agricultura şi industria navală au obţinut un punctaj apropiat, 58 şi respectiv 57. 
În clasament, nu departe de aceste trei domenii, se situează şi industria alimentară cu un 
punctaj de 52. 

 
1 Strategia dezvoltării sectorului privat – Aprilie 2002, Banca Mondială, Washington, SUA. 
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Grafic nr. III.2.29. Domeniile considerate a fi cele mai potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a judeţului Galaţi2

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

2 Graficul contabilizează răspunsurile afirmative; ex: Industria metalurgică este consuiderată un 
domeniu potrivit pentrun dezvoltarea judeţului de către 32,93% dintre respondenţi. 
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Tabel nr. III.2.11.  Ierarhizarea domeniilor potrivite pentru dezvoltarea judeţului Galaţi

Denumire domeniu Locul 1 Locul 2 Punctaj
Industria alimentară 16 20 52 
Industria băuturilor alcoolice si nealcoolice 0 1 1
Industria de confecţii textile si de pielărie 3 4 10 
Industria lemnului/mobilier 0 1 1
Industria chimică 1 0 2
Industria materialelor de construcţie si a sticlei 4 8 16 
Industria metalurgică 18 23 59 
Industria de maşini si echipamente 1 2 4
Industria electrotehnică 1 3 5
Industria navală 21 15 57 
Agricultura 25 8 58 
Piscicultura 2 4 8
Reciclarea deşeurilor 3 1 7
Comerţul interior si exterior 3 5 11 
Turismul 6 3 15 
Serviciile financiar-bancare 1 2 4
Serviciile din domeniul informaticii si tehnicii de calcul 6 3 15 
Servicii de cercetare-dezvoltare 0 1 1
Servicii imobiliare si construcţiile de locuinţe 7 6 20 
Servicii media/artistic/impresariat artistic 8 0 16 
Servicii educaţionale 1 0 2
Servicii "sport", impresariat sportiv 0 0 0
Altul 2 7 11 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.30. Ierarhizarea domeniilor potrivite pentru dezvoltarea judeţului Galaţi

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.2.2. Structura Economiei judeţului Galaţi

În perioada conducerii centralizate a economiei s-a acordat o atenţie deosebită producţiei 
industriale. Dezvoltarea industriei grele a fost una dintre priorităţile economiei planificate, 
însă acest sector a suferit o puternică transformare şi recesiune după 1989. 
 
În perioada 1990 - 2008, capacităţile de producţie industrială din judeţul Galaţi, în condiţiile 
unei restructurări determinate de noile condiţii economice, au suferit transformări cu efecte 
importante, precum restrângerea unor domenii de producţie şi chiar închiderea unor unităţi
de prelucrare în unele sectoare manufacturiere. 
 
În prezent, pe ansamblul economiei naţionale, judeţul Galaţi este principalul producător de 
cocs metalurgic, de fontă, de oţel brut şi de laminate finite pline; este al doilea producător din 
ţară la producţia de nave maritime; de asemenea, se situează printre primele judeţe la 
producţia de legume şi fructe conservate. 
 
Potrivit datelor statistice furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, în judeţ
funcţionau în anul 2008 un număr de 12.915 unităţi economice (întreprinderi) active. 
Repartizarea acestora pe tipuri de activităţi economice şi clase de mărime este prezentată în 
tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.12. Unităţi economice active din industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii, pe activităţi şi clase de mărimi, anul 2006 

 

Activităţi Total 

Din care: pe clase de mărime, după
numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi
peste 

Judeţul Galaţi 12.915 11.360 1.236 271 49
Industrie extractivă 8 6 2 - -
Industrie prelucrătoare 1.214 838 268 91 17 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 11 1 2 1 7
Construcţii 696 517 118 54 7 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi
motocicletelor şi a bunurilor personale şi
casnice 

7.356 6.774 528 51 3

Hoteluri şi restaurante 585 529 51 6 - 
Transport, depozitare şi comunicaţii 700 571 99 20 10 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

1.408 1.293 79 33 2 

Învăţământ*) 47 41 7 - -
Sănătate şi asistenţă socială*) 166 159 7 1 - 
Alte activităţi de servicii colective, sociale 
şi personale 271 239 23 8 1

Diverse activităţi 453 392 52 7 2 
*) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială,
organizate ca societăţi comerciale.                

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

51

Este de remarcat faptul că cele mai multe întreprinderi îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (57,0%). Domenii economice importante cum sunt 
industria prelucrătoare sau construcţiile deţin ponderi semnificativ mai mici: doar 9,4% din 
întreprinderi activează în industria prelucrătoare şi numai 5,4 % în construcţii. 
 
În ceea ce priveşte repartizarea pe clase de mărime, dacă luăm în considerare numărul de 
salariaţi, obţinem următoarea situaţie: 88,0% microîntreprinderi, 9,6% întreprinderi mici, 
2,1% întreprinderi mijlocii şi 0,4% întreprinderi mari. Numărul ridicat de microîntreprinderi 
relevă existenţa unei iniţiativei private semnificative la nivelul judeţului Galaţi, fapt ce oferă
perspectiva dezvoltării de durată a economiei locale.  
 
În ceea ce priveşte repartizarea pe clase de mărime a întreprinderilor la nivelul domeniilor 
economice se poate observa următoarea structură:

în industria extractivă 71,4% din unităţile active sunt micro, iar restul de 28,6% sunt 
întreprinderi mici; 
în industria prelucrătoare, 69,0% din unităţile active sunt microîntreprinderi, 22,1% 
sunt mici şi numai 7,5% sunt mijlocii, respectiv 1,4% sunt mari; 
în ramura de energie electrică şi termică, gaze şi apă, situaţia este inversă: 60,0% 
din întreprinderile active sunt întreprinderi mari, celelalte categorii de mărime având 
procente inferioare şi de valori aproximativ egale; 
în construcţii 74,3% din unităţile active sunt microîntreprinderi; 
în mod similar, în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 92,1% din unităţile active sunt 
microîntreprinderi; 
în domeniul hotelurilor şi restaurantelor 90,4% din unităţile active sunt 
microîntreprinderi; 
restul domeniilor de activitate păstrează aceeaşi structură, microîntreprinderile 
reprezentând în fiecare caz cel puţin 80% din totalul unităţilor active. 

 
Este de remarcat ponderea ridicată a activităţilor de comerţ şi numărul redus de unităţi ce îşi
desfăşoară activitatea în industrie, construcţii şi agricultură. Această situaţie cunoaşte variaţii 
nesemnificative de la an la an. Astfel, potrivit datelor statistice din anul 2007, la nivelul 
judeţului Galaţi, unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii erau în 
număr de 12.357, ele desfăşurându-se pe următoarele activităţi: 
 

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi
motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice – 54%; 
tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate în principal întreprinderilor – 11%; 
industrie prelucrătoare – 9%, 
construcţii – 7%, 
transport, depozitare şi comunicaţii – 6%, 
hoteluri şi restaurante – 4%, 
diverse activităţi – 3%, 
alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale – 2%, 
intermedieri financiare – 1%, 
sănătate şi asistenţă socială – 1%, 
învăţământ – 0,43%, 
energie electrică şi termică, gaze şi apă – 0,12%, 
industrie extractivă – 0,08%. 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
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Aceeaşi realitate este confirmată şi de evidenţele înmatriculărilor efectuate la nivel de judeţ
în anul 2007. După cum se poate observa din tabelul de mai jos, aproximativ o treime 
(29,2%) din înmatriculări vizează comerţul cu ridicata ca domeniu de activitate. 
 

Tabel III.2.13. Situaţia statistică a înmatriculărilor efectuate în anul 2007 
 

Denumirea activităţii Înmatriculări 
în anul 2007 Pondere

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 594 29,2% 

Construcţii 309 15,2% 
Transport şi depozitare 275 13,5% 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 143 7,0% 
Industria prelucrătoare 139 6,8% 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 136 6,7% 
Învăţământ 75 3,7% 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 73 3,6% 
Informaţii şi comunicaţii 66 3,2% 
Hoteluri şi restaurante 65 3,2% 
Tranzacţii imobiliare 45 2,2% 
Intermedieri financiare şi asigurări 34 1,7% 
Alte activităţi de servicii 30 1,5% 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 25 1,2% 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 14 0,7% 

Sănătate şi asistenţă socială 8 0,4% 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 3 0,1% 

Industria extractivă 1 0,0% 
Total judeţul Galaţi 2035 100% 

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Procente importante deţin şi sectoarele construcţiilor şi cel de transport şi depozitare cu 
15,2% şi respectiv 13,5% din totalul numărului de înmatriculări. Restul sectoarelor de 
activitate economică deţin ponderi reduse, sub 10%. 
 
Aşa cum se poate remarca şi din tabelul de mai jos, situaţia rămâne identică şi în anul 2008, 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul înregistrând cele mai multe înmatriculări (34,2%). 
 

Tabel nr. III.2.14. Situaţia statistică a înmatriculărilor efectuate în anul 2008 
 

Denumirea activităţii Înmatriculări 
în anul 2008 Pondere

Raportat 
la 2007 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 1164 34,2% 95,96% 
Construcţii 613 18,0% 98,38% 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 290 8,5% 5,45% 
Transport şi depozitare 280 8,2% 95,80% 
Industria prelucrătoare 198 5,8% 42,45% 
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Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 174 5,1% 27,94% 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 149 4,4% 98,67% 
Hoteluri şi restaurante 107 3,1% 46,58% 
Informaţii şi comunicaţii 106 3,1% 60,61% 
Învăţământ 79 2,3% 21,54% 
Alte activităţi de servicii 73 2,1% 62,22% 
Tranzacţii imobiliare 51 1,5% 50,00% 
Intermedieri financiare şi asigurări 43 1,3% 43,33% 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 31 0,9% 24,00% 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 20 0,6% 42,86% 
Sănătate şi asistenţă socială 15 0,4% 87,50% 
Industria extractivă 7 0,2% 133,33%
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 3 0,1% 200,00%

Total judeţul Galaţi 3403 100% 
Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

În anul 2009 situaţia este similară, domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul 
beneficiind de aproximativ 39,8% din totalul numărului de înmatriculări. Interesantă este 
apariţia domeniului agricultură, silvicultură şi pescuit pe locul secund, cu 10% din totalul 
numărului de înmatriculări, în timp ce construcţiile deţin doar 7,9%. 
 
Dacă analizăm variaţia numărului de înmatriculări în funcţie de domeniile de activitate în 
2009 faţă de 2008, putem observa că judeţul Galaţi a avut cu 86,6% mai multe societăţi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit, cu 15% mai multe societăţi cu activitate în alte servicii şi cu 
12,9% mai multe societăţi specializate în activităţi de spectacole, culturale şi recreative. 
Variaţii pozitive se mai înregistrează doar în domeniile intermedieri financiare şi asigurări, 
sănătate şi asistenţă socială şi activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport. 
 

Tabel nr. III.2.15. Situaţia statistică a înmatriculărilor efectuate în anul 2009 
 

Denumirea activităţii 
Număr

înmatriculări 
în anul 2009 

Pondere Raportat 
la 2008 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 1108 39,83% -4,8% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 278 9,99% 86,6% 
Construcţii 221 7,94% -63,9% 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 218 7,84% -24,8% 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 182 6,54% 4,6% 

Industria prelucrătoare 164 5,90% -17,2% 
Transport şi depozitare 137 4,92% -51,1% 
Informaţii şi comunicaţii 103 3,70% -2,8% 
Hoteluri şi restaurante 92 3,31% -14,0% 
Alte activităţi de servicii 84 3,02% 15,1% 
Tranzacţii imobiliare 48 1,73% -5,9% 
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Intermedieri financiare şi asigurări 47 1,69% 9,3% 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 35 1,26% 12,9% 
Învăţământ 33 1,19% -58,2% 
Sănătate şi asistenţă socială 16 0,58% 6,7% 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 12 0,43% -40,0% 

Industria extractivă 2 0,07% -71,4% 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2 0,07% -33,3% 

Total judeţul Galaţi 2782 -
Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Pe întreaga perioadă analizată se remarcă în mod clar o creştere constantă a numărului de 
societăţi ce activează în comerţ, servicii şi construcţii. Ultimul an marchează şi creşterea 
numărului de înmatriculări de societăţi ce desfăşoară activităţi de agricultură, silvicultură şi
pescuit, semn al revirimentului acestui domeniu economic. 
 
Analiza numărului de înmatriculări pe cei trei ani luaţi în considerare (2007 - 2009) arată că
un grup restrâns de activităţi au cunoscut o creştere continuă şi uniformă, fără scăderi. Aşa
cum arată şi graficul următor, o serie de domenii economice s-au bucurat de o atenţie 
crescută din partea întreprinzătorilor în fiecare an. Este vorba de activităţile de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport, activităţile de sănătate şi asistenţă socială, cele 
de de spectacole, culturale şi recreative, activităţile specifice intermedierilor financiare şi
asigurărilor, activităţile de agricultură, silvicultură şi pescuit şi alte activităţi de servicii. Acest 
lucru indică o creştere a importanţei serviciilor şi agriculturii în dauna activităţilor industriale, 
fapt ce conduce la un grad mai mare de diversificare a economiei judeţului, cu urmări 
pozitive asupra potenţialului său de dezvoltare. 
 

Grafic nr. III.2.31. Activităţi cu creştere constantă a numărului de înmatriculări 
Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi
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În structură, industria judeţului Galaţi, la sfârşitul anului 2008, se caracteriza prin dominanţa
industriei prelucrătoare, cele mai puternic dezvoltare ramuri ale industriei prelucrătoare fiind:  
 

industria metalurgică;
industria mijloacelor de transport; 
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; 
industria alimentară, a băuturilor şi tutunului; 
industria de maşini şi echipamente; 
industria textilă şi a produselor textile; 
industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibilului 
nuclear. 

 
Este ilustrativ faptul că la nivelul anului 2008, peste 33% din populaţia ocupată îşi desfăşura 
activitatea în subramurile industriale. Importanţa diferitelor domenii de activitate ale 
economiei judeţului este relevată şi de numărul de salariaţi angajaţi în aceste activităţi, aşa
cum rezultă din tabelul III.2.16. 
 

Tabel nr. III.2.16. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale 
 

TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008
119.777 1.117.827 119.900 120.801 122.404 128.334

Agricultură, vânătoare 3.447 3.387 2.030 1.611 1.658 1.471 
Silvicultura, exploatare 
forestieră 615 219 422 343 279 181 

Piscicultura şi pescuitul 242 72 60 77 70 34 
Industria extractivă 1.059 136 586 537 595 502 
Industria prelucrătoare 39.999 40.590 40.470 39.709 37.824 38.313 
Energia electrică şi termică,
gaze şi apă 4.248 3.808 4.346 4.165 4.038 4.150 

Construcţii 10.185 11.765 11.401 11.932 12.937 14.323 
Comerţ cu ridicata şi
amănuntul, repararea şi
întreţinerea autovehiculelor, 
motocicletelor şi a bunurilor 
personale şi casnice 

15.950 15.218 18.104 19.288 19.722 21.004 

Hoteluri şi restaurante 1.883 1.311 1.742 1.724 1.679 2.611 
Transporturi şi depozitare 10.643 10.134 9.306 8.488 8.700 8.507 
Poşta şi comunicaţii 2.341 2.672 2.081 2.023 1.812 1.757 
Activităţi financiare, bancare 
şi de asigurare 1.210 1.138 1.704 1.530 1.784 1.900 

Tranzacţii imobiliare, 
închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

4.375 4.995 5.112 6.415 6.539 7.631 

Administraţia publică şi
apărare; asistenţă socială
obligatorie 

3.276 3.394 3.615 3.591 4.650 5.000 

Învăţământ 10.106 9.520 9.794 9.438 9.839 10.069 
Sănătate şi asistentă
socială 7.970 7.341 7.253 7.707 8.022 8.515 

Celelalte activităţi ale 
economiei naţionale 2.228 2.127 1.874 2.223 2.256 2.366 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Reducerea numărului de salariaţi dintr-un domeniu echivalează în termeni economici cu 
scăderea cifrei de afaceri şi a profitabilităţii respectivei activităţi. Este cazul activităţilor de 
agricultură, silvicultura şi pescuit, unde se înregistrează reduceri de mai mult de 50% a 
numărului de salariaţi. Scăderi importante sunt semnalate şi în industria extractivă.

În schimb, alte ramuri economice păstrează un număr relativ constant de salariaţi pe 
întreaga perioadă de monitorizare. Este cazul activităţilor din industria prelucrătoare, energie 
electrică şi termică, gaze şi apă, activităţilor specifice pentru hoteluri şi restaurante. Acest 
fapt indică menţinerea respectivelor sectoare la parametri constanţi de performanţă 
economică în perioada analizată.

Creşteri ale numărului de salariaţi sunt înregistrate în construcţii, în activităţile de comerţ cu 
ridicata şi amănuntul, în cele financiare, bancare şi de asigurare, precum şi în administraţia 
publică.

Tabel nr. III.2.17. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi industriale 
- număr persoane - 

Activitatea 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 45.306 44.534 45.402 44.411 42.457 43.627
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 1.059 136 586 537 595 502

extractivă de produse 
energetice 980 56 521 444 472 320 

extractivă de produse 
neenergetice 79 80 65 93 123 182 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 39.999 40.590 40.470 39.709 37.824 36.912
industria alimentară, a
băuturilor şi tutunului 3.889 4.407 4.871 4.656 4.550 4.621 

industria textilă şi a produselor 
textile 4.280 4.170 2.311 1.787 1.614 1.786 

industria pielăriei şi a
produselor din piele 187 234 243 239 211 203 

industria de prelucrare a 
lemnului (exclusiv producţia 
de mobilă)

533 307 238 287 370 284 

fabricarea celulozei, hârtiei şi
a produselor din hârtie; 
editarea şi tipărirea 
publicaţiilor 

489 578 440 552 437 361 

industria de prelucrare a 
ţiţeiului, cocsificarea 
cărbunelui şi tratarea 
combustibilului nuclear 

1.541 1.524 1.416 1.276 1.168 1.154 

industria chimică şi a fibrelor 
sintetice şi artificiale 785 735 671 525 530 579 

industria de prelucrare a 
cauciucului şi a maselor 
plastice 

76 73 5 70 176 263 

industria altor produse din 
minerale nemetalice 304 398 524 370 328 401 

industria metalurgică 15.580 15.022 14.277 13.044 12.173 11.847
industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 3.554 3.962 3.549 4.400 4.582 3.812 
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metal (exclusiv maşini, utilaje 
şi instalaţii ) 
industria de maşini şi
echipamente 2.498 2.367 2.214 2.163 2.140 1.345 

industria de echipamente 
electrice şi optice 120 445 254 343 578 357 

industria mijloacelor de 
transport 5.001 4.786 6.338 6.100 5.772 5.127 

alte activităţi industriale 1.162 1.582 3.119 3.897 3.195 4.772 
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 4.248 3.808 4.346 4.165 4.038 6.213 

producţia , transportul şi
distribuţia de energie electrică
şi termică, gaze şi apă caldă

2.548 2.119 3.034 2.884 2.808 2.889 

captarea, tratarea şi distribuţia 
apei 1.700 1.689 1.312 1.281 1.230 3.324 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Astfel, deşi per total activităţile industriale păstrează un număr relativ constant de salariaţi, 
unele ramuri au cunoscut o reducere drastică a acestora în ultimii ani. Acest fapt relevă un 
viitor incert pentru respectivele activităţi. În această situaţie se regăsesc industria extractivă
de produse energetice, industria textilă, industria de prelucrare a lemnului, industria de 
prelucrare a ţiţeiului, industria chimică, industria metalurgică şi cea de captare, tratare şi
distribuţie a apei.  
 
Pe de altă parte, unele ramuri industriale au cunoscut creşteri semnificative ale numărului de 
salariaţi, semn că productivitatea şi cifra vânzărilor se află pe o tendinţă pozitivă. Este cazul 
industriei extractive de produse neenergetice, alimentare, pielăriei, de prelucrare a 
cauciucului şi a maselor plastice, construcţiilor metalice şi a produselor din metal, celei de 
echipamente electrice şi optice, mijloacelor de transport şi activităţilor de producţie, transport 
şi distribuţie de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă.

Cea mai mare parte a mediului de afaceri din judeţul Galaţi este mulţumită de pregătirea 
forţei de muncă pentru domeniile în care îşi desfăşoară activitatea şi de asemenea, este 
mulţumită de pregătirea acesteia pentru domeniile de administrare a afacerii. Nemulţumirea 
agenţilor economici în ceea ce priveşte salariaţii constă în dificultatea găsirii angajaţilor 
ieftini. 
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III.2.3. Volumul şi structura investiţiilor străine în judeţul Galaţi

Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Sud-Est, ce se află pe poziţia a doua în 
clasamentul naţional al investiţiilor străine directe, după capitala Bucureşti. Regiunea 
beneficiază de atractivitatea deosebită pe care o reprezintă portul Constanţa şi porturile pe 
Dunăre, de la Galaţi şi Brăila. 
 
Raportat la numărul de societăţi comerciale cu participare străină la capital înregistrate pe 
total ţară, judeţul Galaţi deţine o pondere redusă, de numai 0,8%. În cadrul Regiunii de Sud-
Est, o pondere superioară judeţului Galaţi înregistrează doar judeţul Constanţa (3,2%). 
 

Tabel nr. III.2.18. Societăţi comerciale cu participare străină la capital şi valoarea 
capitalului social subscris, 

în perioada 1991 – 2008, sold existent la 31 Decembrie 2008 
 

Judeţ Număr societăţi
comerciale 

Valoarea capitalului 
social subscris mil. lei 

Galaţi 1.255 2.391.489,4 

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)

Majoritatea investiţiilor importante în judeţul Galaţi s-au făcut prin achiziţii şi nu prin investiţii 
pe loc gol. Companiile transnaţionale au preferat această metodă întrucât mediul de afaceri 
instabil din România presupunea un risc pe care nu au fost dispuse să îl accepte. Prin 
colaborarea cu un partener român au redus acest risc. Timp de câţiva ani au tatonat mediul 
de afaceri, după care, în funcţie de rezultatele obţinute au pătruns pe piaţa braşoveană cu 
filiale proprii. 
 
Investiţiile pe loc gol (aşa-numitele “greenfield”) au fost mai frecvente în cazul investitorilor 
mici care au putut să se adapteze rapid schimbărilor existente pe piaţă. Abia după anul 
2000, au început să apară investiţii pe loc gol de mare anvergură de genul lanţurilor de 
magazine precum Selgros, Kaufland, Real, Plus, Penny Market. 
 
Cea mai importantă investiţie străină din judeţul Galaţi până în prezent o reprezintă
preluarea combinatului siderurgic din municipiul Galaţi de către Mittal Stell Holding, investitor 
străin ce are ca ţară de origine Antilele Olandeze şi care şi-a propus să transforme această
fabrică într-un centru de excelenţă pentru metale, ceea ce va necesita 200 milioane dolari 
investiţii pentru producţia de metal.  
 
Din anul 2001 până în prezent, combinatul a cunoscut mai multe denumiri: LNM Holdings, 
Mittal Steel şi în prezent Arcelor Mittal. Astfel, combinatul a devenit parte a celui mai mare 
grup mondial din industria de profil - ArcelorMittal, ce operează în peste 60 de ţări şi care a 
avut în 2009 o cifră de afaceri de 65,1 miliarde dolari şi o producţie de oţel de de 73,2 
milioane tone, reprezentând aproximativ 8% din producţia modială de oţel. 
 
Un al doilea sector de activitate în care au fost angajate investiţii străine semnificative este 
comerţul, prin apariţia marilor lanţuri de magazine cum sunt Selgros, Kaufland, Real, Plus, 
Penny Market şi altele. 
 
Valoarea investiţiilor derulate de reţelele internaţionale de supermarketuri şi hipermarketuri 
ce şi-au deschis filiale pe teritoriul judeţului Galaţi sunt prezentate succint în tabelul III.2.19. 
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Tabel nr. III.2.19. Valoarea investiţiilor derulate de reţelele internaţionale de 
supermarketuri şi hipermarketuri 

 
Nume supermarket/ 

hipermarket 
Ţara de 
origine Locaţie Data 

deschiderii 
Valoarea 
investiţiei 

Selgros Cash&Carry Germania Municipiul 
Galaţi mai 2007 15 milioane euro 

Kaufland Romania 
SCS Germania Municipiul 

Galaţi mai 2006 8 milioane euro 

Real Hypermarket Germania Municipiul 
Galaţi octombrie 2007 19,6 milioane 

euro 

Plus Discount Germania Municipiul 
Tecuci 

septembrie 
2006 1,5 milioane euro 

Penny Market Germania Municipiul 
Galaţi

septembrie 
2007 1,5 milioane euro 

Sursa: Articole din presa gălăţeană

Un argument în plus pentru atragerea investitorilor în judeţul Galaţi este reprezentat de către 
Zona Liberă Galaţi, ce a fost înfiinţată în 1993 şi amplasată pe malul Dunării la sud-est de 
municipiul Galaţi. 
 
Având o suprafaţă utilizabilă de 139 ha, Zona Liberă Galaţi pune la dispoziţia clienţilor săi, 
prin licitaţii publice organizate periodic, terenuri libere pentru dezvoltarea oricărui tip de 
proiect investiţional. Terenurile pot fi date în concesiune pe o perioadă de 49 de ani cu 
posibilitate de prelungire, sau pot fi închiriate pe perioade între 1 lună şi 5 ani, de asemenea, 
cu posibilitate de prelungire. Terenul Zonei Libere se află în imediata apropiere a căilor de 
acces terestre şi navale şi a utilităţilor de apă-canal, energie electrică, gaz metan. 
 
Zona Liberă Galaţi asigură accesul uşor şi imediat la aproape toate căile de comunicaţie 
existente: 
 

terestru, prin DN 2B - Calea Basarabiei care face legătura dintre România şi estul 
Europei; 
cale ferată de tip european şi de tip rusesc, cu ecartament larg, asigurând astfel o 
excelentă comunicare terestră cu ţările aflate la est de Uniunea Europeană;
naval: este permis accesul direct prin danele fluvio-maritime din dotare la Fluviul 
Dunărea. 

 
Principalele facilităţi oferite de Zona Liberă Galaţi3:

poziţie strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene cu acces rapid şi eficient la 
pieţele de consum din Europa şi Orient; 
acces facil la căi de comunicaţie terestre şi navale; 
terenuri libere pentru orice tip de investiţii la preţuri competitive; 
facilităţi economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri; 
deschidere faţă de propunerile din partea clienţilor; 
standarde înalte în relaţiile cu clienţii. 

 
La momentul ianuarie 2009 suprafaţa totală concesionată către clienţi era de 664.797 mp. 
Gradul de ocupare faţă de totalul disponibil spre concesiune era de aproximativ 75%. În 
restul de 25% sunt incluse şi suprafeţele amenajate din fonduri proprii sau atrase de către 

 
3 Administraţia Zonei Libere Galaţi - http://www.zlgalati.ro
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regie însumând aproximativ 10.500 mp sub formă de facilităţi de depozitare (hale acoperite, 
platforme betonate, platforme lidonit). 
 
Poziţia Zonei Libere Galaţi, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de 
depozitare, antrepozitare şi tranzit între pieţele Europei şi Orientului şi, de asemenea, ca un 
punct ce poate deservi un număr însemnat de consumatori. 
 
În judeţul Galaţi există aşadar mari posibilităţi de a investi, cei interesaţi având la dispoziţie o 
puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forţă de muncă corespunzător calificată,
piaţă de desfacere şi o legislaţie corespunzătoare care garantează drepturile investitorilor 
străini în România. 
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III.2.4. Structura teritorială a economiei în judeţul Galaţi

În judeţul Galaţi, industria şi serviciile sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în timp 
ce în zone rurală sunt practicate mai ales activităţile agricole. 
 
Statistica referitoare la numărul de comercianţi existenţi în mediul urban al judeţului Galaţi
arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul reşedinţă de judeţ Galaţi, unde se 
regăsesc peste 86% dintre aceştia. Celălalt municipiu, Tecuci, grupează doar 11% din 
comercianţi, în timp ce oraşele Bereşti şi Târgu-Bujor deţin procente semnificativ mai 
scăzute – 0,4% şi respectiv 1,5%. 
 

Tabel nr. III.2.20. Număr comercianţi existenţi la 31 decembrie 2009 în mediul urban al 
judeţului Galaţi

Forma juridică Galaţi Tecuci Bereşti Târgu-
Bujor 

PF 3.439 711 47 210 
SRL 14.880 1.784 47 130 
SNC 300 16 0 2
SCS 3 0 0 0 
RA 4 0 0 0
OCM 1 1 0 0 
OCR 7 3 0 1
SA 306 32 3 2 
GIE 6 0 0 0
CA 1 0 0 0 
SC 15 3 1 2
Total 18.962 2.550 98 347

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Efectele crizei economice în anul 2009 sunt vizibile în numărul de societăţi care şi-au 
suspendat activitatea.  
 

Tabel nr. III.2.21. Număr societăţi care au suspendat activitatea în anul 2009 
 

Localitatea Galaţi Tecuci Bereşti Târgu-
Bujor 

Număr societăţi 2.821 292 18 20 
Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Astfel, deşi deţin un număr de comercianţi mult inferior, municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti 
şi Târgu-Bujor au fost mai sever afectate de criza decât municipiul Galaţi. Acest fapt 
evidenţiază decalajele puternice de dezvoltare existente între centrul industrial concentrat în 
municipiul Galaţi şi restul teritoriului judeţean. Disparităţile de dezvoltare economică sunt 
vizibile în distribuţia societăţilor mijlocii şi mari în zona puternic industrializată a municipiului 
Galaţi, în timp ce în restul judeţului agricultura rămâne preponderentă, dar cu eficienţă 
redusă.
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Studiul de piaţă FTC a analizat percepţiile locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la domeniile 
economice care ar trebui dezvoltate în localitatea lor de reşedinţă.

Populaţia municipiului Galaţi este de părere că cele mai potrivite domenii pentru 
dezvoltarea municipiului sunt: industria metalurgică şi reciclarea deşeurilor (Grafic nr . 1 din 
Anexă). Aceste două domenii au ieşit pe primele două locuri în clasamentul domeniilor, cu 
valoarea punctajelor 129 şi respectiv 88 (Grafic nr. 2 din Anexă).  
Domenii precum industria lemnului/mobilier, serviciile media/artistic/impresariat artistic şi
serviciile financiar-bancare sunt considerate potrivite de un număr foarte mic de respondenţi
(Grafic nr. 1. din Anexă), de asemenea, acestea sunt poziţionate pe ultimele trei locuri din 
clasamentul domeniilor, cu cel mai mic punctaj obţinut: 4, respectiv 1 şi respectiv 2 (Grafic 
nr. 2 din Anexă). 
 
Aceleaşi domenii, industria metalurgică şi reciclarea deşeurilor au fost considerate de către 
populaţia din Tecuci ca fiind cele mai potrivite pentru dezvoltarea municipiului. La polul opus 
se află industria chimică, serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul şi servicii 
media/artistic/impresariat artistic (Grafic nr. 3 din Anexă).  
 
Primele trei locuri în clasamentul domeniilor alese pentru municipiul Tecuci sunt ocupate de 
industria alimentară (87 puncte), serviciile educaţionale (25 puncte) şi reciclarea deşeurilor 
(23 puncte) (Grafic nr. 4 din Anexă). 
 
Pentru dezvoltarea oraşului Târgu Bujor, domeniile cele mai potrivite sunt: industria de 
confecţii textile şi pielărie, industria lemnului/mobilierului şi serviciile imobiliare şi construcţiile 
de locuinţe. Spre deosebire de municipiile Galaţi şi Tecuci, unde industria metalurgică a fost 
nominalizată de cele mai multe ori, în oraşul Târgu Bujor acest domeniu nu a fost menţionat 
niciodată (Grafic nr. 5 din Anexă).  
 
În urma ierarhizării domeniilor, s-au clasat pe primele trei locuri următoarele: industria 
lemnului (25 puncte), serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe (25 puncte) şi industria 
de confecţii textile şi de pielărie (21 puncte). Domeniile care nu au acumulat nici un punct şi
astfel s-au clasat pe ultimele locuri sunt: industria metalurgică, industria de maşini şi
echipamente, serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul şi serviciile 
media/artistic/impresariat artistic (Grafic nr. 6 din Anexă). 
 
Cea mai mare parte a populaţiei din oraşul Bereşti susţine că cel mai potrivit domeniu 
pentru dezvoltarea oraşului este industria de confecţii textile şi de pielărie. De asemenea, 
potrivite ar fi şi domeniile: servicii educaţionale şi industria lemnului/mobilierului. Domeniile 
cele mai puţin potrivite sunt: industria de maşini şi echipamente, industria electrotehnică şi
comerţul interior şi exterior (Grafic nr. 7 din Anexă). 
 
Primele trei locuri în clasamentul domeniilor alese pentru oraşul Bereşti sunt ocupate de 
industria de confecţii textile şi de pielărie (39 puncte), serviciile educaţionale (21 puncte) şi
industria lemnului /mobilierului  (18 puncte). Domeniile care nu au acumulat nici un punct şi
astfel s-au clasat pe ultimele locuri sunt: industria metalurgică, industria de maşini şi
echipamente, serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul, reciclarea deşeurilor, 
comerţul interior şi exterior şi turismul (Grafic nr. 8 din Anexă). 
 
Analiza percepţiilor locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la domeniile economice, reflectă
necesitatea întreprinderii unor măsuri în vederea consolidării industriei metalurgice în 
municipiul Galaţi şi Tecuci şi industriei de confecţii textile şi pielărie în Târgu Bujor şi Bereşti.  
Acest fapt va asigura o evoluţie bună pe termen lung în dezvoltarea municipiului/oraşului de 
reşedinţă.
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Domeniul de activitate nominalizat cel mai des ca fiind necesar dezvoltării comunelor din 
judeţul Galaţi este agricultura. Acesta a fost menţionat în 59,32% din cazuri. Au mai fost 
precizate şi domeniile: industria alimentară, industria lemnului, industria metalurgică,
montarea de eoliene, turismul, industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice, servicii 
educaţionale, servicii culturale, servicii “sport” şi comerţul. 
 

Tabel nr. III.2.22. Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere în comunele din 
judeţul Galaţi

Denumire comună Domenii 
BĂLĂBĂNEŞTI -
BĂLĂŞEŞTI Agricultura 
BĂLENI Agricultura 
BĂNEASA Agricultura 
BARCEA Industria alimentară
BEREŞTI MERIA Agricultura (zootehnie) 
BRĂHĂŞEŞTI -
BRANIŞTEA Agricultura 
BUCIUMENI Agricultura, Industria uşoară
CĂVĂDINEŞTI Turism, Industrie alimentară (Industria laptelui) 

CERTEŞTI Agricultura (cultivarea plantelor şi zootehnie) 
CORNI Agricultura (zootehnia) 

COROD Agricultura 

COSMEŞTI Agricultura, Industria alimentară (prelucrarea 
legumelor) 

COSTACHE NEGRI Industria textilă
CUCA Industria alimentară
CUDALBI -
CUZA VODĂ Turismul 

DRĂGĂNEŞTI Comerţ (depozit en-gross pentru legume) 

DRĂGUŞENI Agricultura (creşterea animalelor) 

FÂRTĂNEŞTI Agricultura 
FOLTEŞTI Agricultura 
FRUMUŞIŢA Agricultura 
FUNDENI Agricultura 
GHIDIGENI Agricultura 
GOHOR Agricultura 
GRIVIŢA Agricultura (legumicultura) 
INDEPENDENŢA Agricultura 
IVEŞTI Agricultura 
JORĂŞTI Turismul 
LIEŞTI Agricultura 
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MĂSTĂCANI Agricultura 
MATCA Agricultura (legumicultura) 
MOVILENI Agricultura 
MUNTENI Agricultura 
NĂMOLOASA -
NEGRILEŞTI Servicii "sport" 

NICOREŞTI Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 
(vinificaţie) 

OANCEA Agricultura 
PECHEA Agricultura 
PISCU Industria lemnului 
POIANA Turismul 
PRIPONEŞTI Agricultura 
RĂDEŞTI Montarea de eoliene 
REDIU Agricultura 
SCÂNTEIEŞTI Servicii educaţionale 
SCHELA Agricultura 
ŞENDRENI Industria lemnului, Industria metalurgică
SLOBOZIA CONACHI Agricultura 
SMÂRDAN Agricultura 
SUCEVENI Agricultura 
SMULŢI Montarea de eoliene 
SUHURLUI Industria alimentară
TUDOR VLADIMIRESCU Industria lemnului 
TULUCEŞTI -
ŢEPU Comerţ
UMBRĂREŞTI Agricultura, servicii culturale 
VALEA MĂRULUI Agricultura 
VÂRLEZI Agricultura 
VÂNĂTORI Industria alimentară
VLĂDEŞTI Agricultura 

Sursa: Studiu de piaţă FTC  
 

Pe baza rezultatelor studiului de piaţă FTC a fost realizată harta economică a judeţului. 
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Harta economică a judeţului Galaţi
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Legendă
Simbolul Semnificaţie  

Agricultură

Industria alimentară

Turism 

Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

Industria lemnului 

Comerţ

Industria metalurgică

Industria textilă

Servicii  

Montare eoliene 

Cultură, educaţie 

Sport 

Reciclarea deşeurilor 

Construcţii 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

67

III.2.5. Industria şi IMM 
 
III.2.5.1. Întreprinderi mari 
 
În fiecare an, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi4 editează Topul Firmelor din 
judeţul Galaţi cu scopul promovării întreprinderilor gălăţene ce obţin rezultate economice şi
financiare remarcabile în anul fiscal anterior. Metodologia de elaborare a acestei lucrări ia în 
calcul cifra de afaceri, profitul brut şi numărul de angajaţi, firmele fiind repartizate pe grupe 
de activitate şi pe grupe de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii şi întreprinderi mari). Ca regulă, sunt admise să participe la Top doar firmele din 
judeţul Galaţi care au realizat profit brut, conform bilanţului pe ultimul an fiscal. 
 
Ediţia din 2008 a Topului Firmelor din judeţul Galaţi relevă existenţa în judeţ a unui număr de 
30 de întreprinderi mari. Această categorie include agenţi economici care au peste 250 de 
angajaţi, realizează o cifră de afaceri anuală de peste 8 milioane euro sau au un rezultat 
anual al bilanţului contabil care depăşeşte 5 milioane euro.  
 
Repartizarea acestor întreprinderi pe domenii de activitate este prezentată în tabelul de mai 
jos. Se observă ponderea ridicată pe care o deţin serviciile în cadrul domeniilor de activitate 
economică a întreprinderilor mari din judeţ. Acestea sunt urmate de industria metalurgică,
industria alimentară şi construcţii. 
 

Tabel nr. III.2.23. Repartizarea întreprinderilor mari pe domenii de activitate, 2008 
 

Domeniul de activitate 
Număr de 

întreprinderi 
mari 

Pondere

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, 
termice, a gazelor naturale şi a apei 2 6% 

Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii) 6 20% 

Industria de maşini şi echipamente 1 3% 
Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de 
îmbrăcăminte şi a blănurilor 1 3% 

Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 4 14% 
Construcţii 4 14% 
Servicii 9 30% 
Comerţ 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2008 

 
În Anexă este prezentată fiecare întreprindere mare după domeniul de activitate în care îşi
desfăşoară activitatea conform clasificării CAEN. Pentru fiecare întreprindere sunt 
prezentate adresa, cifra de afaceri netă şi numărul mediu de salariaţi, aşa cum sunt ele 
înregistrate în evidenţele Ministerului de finanţe la nivelul anului 2008. 
 
În tabelele III.2.28. şi III.2.29 precum şi în graficele III.2.40. – III.2.48 sunt redate rezultatele 
studiul de piaţă FTC pe mediul economic, subeşantionul Întreprinderi Mari. 
 

4 Organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică,
creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri 
în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. 
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Evoluţia indicatorilor din anul 2009, comparativ cu anul 2008 este apreciată cu medii în jur 
de 3, ceea ce indică faptul că aceşti indicatori au rămas relativ constanţi.  

Tabel nr. III.2.24. Evoluţia indicatorilor întreprinderilor mari pe parcursul anului 2009, 
raportat la anul 2008  

 

Denumire indicator Media (1-minim, 5-
maxim) 

Cifra de afaceri  2.50 
Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 2.92 
Numărul de clienţi 3.21 

Cota de piaţă 3.45 
Termenul de încasare a creanţelor 3.57 
Lichiditatea 2.79 

Rata rentabilităţii 3.00 
Profitul 2.64 
Rata profitului 2.57 

Cheltuielile cu dobânzile 3.22 
Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 3.20 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 
Principalele măsuri la care au fost nevoite întreprinderile mari să apeleze pe parcursul anului 
2009  sunt: reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi (57,14%), ajustarea 
planurilor de investiţie (57,14%) şi reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului (50%). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

69

57.14

57.14

50.00

35.71

35.71

35.71

35.71

35.71

28.57

28.57

28.57

21.43

21.43

21.43

14.29

14.29

14.29

14.29

14.29

14.29

7.14

7.14

Reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale
altor utilităţi

Ajustarea planurilor de investiţii
Reducerea/eliminarea altor avantaje

materiale ale personalului
Reducerea numărului de personal productiv

Reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale
altor materiale consumabile

Creşterea termenelor de plată adebitelor
Renegocierea cu banca privind prelungirea

liniei de credit
Renegocierea cu banca privind extinderea

liniei de credit
Reducerea numărului de personal

administrativ
Creşterea termenelor de plată a impozitelor

şi taxelor
Renegocierea contractelor de distribuţie prin

reducerea sumelor de plată
Reducerea cheltuielilor de protocol în 2009

Plata cu întârziere a  salariilor
Reducerea cheltuielilor de

marketing/promovare
Trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic

Reducerea salariilor personalului
administrativ

Reducerea salariilor personalului productiv

Reducerea cheltuielilor de chirie în 2009

Creşterea termenelor de platăa ratelor

Împrumutul firmei de către administrator
Reducerea cheltuielilor de instruire a

personalului
Ajustarea preţurilor prin reducerea lor

 
Grafic nr. III.2.32.  Măsurile la care au fost nevoite firmele să apeleze pe parcursul 

anului 2009 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Pentru anul 2010, managerii întreprinderilor mari se aşteaptă ca principalii indicatori ai firmei 
să rămână cel puţin la acelaşi nivel, întrucât media pentru fiecare criteriu este egală cu 
aproximativ 3.  
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Tabel nr. III.2.25. Evoluţiile aşteptate privind principalii indicatori în 2010 
 

Denumire indicator Media 
Cifra de afaceri  3.07
Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 3.08
Numărul de clienţi 3.36
Cota de piaţă 3.21
Termenul de încasare a creanţelor 2.93
Lichiditatea 3.07
Rata rentabilităţii 3.00
Profitul 3.07
Rata profitului 3.00
Cheltuielile cu dobânzile 2.82

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 2.67

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 
Principalele patru măsuri la care se aşteaptă firmele să apeleze în 2010 sunt: reducerea 
altor avantaje materiale ale personalului, reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor 
utilităţi, reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile şi ajustarea 
planurilor de investiţii. 
 

33.33

33.33

33.33

33.33

25.00

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

8.33

8.33

Reducerea/eliminarea altor avantaje
materiale ale personalului

Reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale
altor utilităţi

Reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale
altor materiale consumabile

Ajustarea planurilor de investiţii
Creşterea termenelor de plată a impozitelor

şi taxelor

Plata cu intarziere a  salariilor

Ajustarea preţurilor prin reducerea lor
Reducerea cheltuielilor de

marketing/promovare
Renegocierea contractelor de distribuţie prin

reducerea sumelor de plată
Renegocierea cu banca privind extinderea

liniei de credit

Împrumutul firmei de către administrator

Altămăsură
Reducerea cheltuielilor de instruire a

personalului

Reducerea cheltuielilor de protocol

 
Grafic nr. III.2.33. Măsurile la care se aşteaptă firmele să apeleze pe parcursul 

următoarelor luni 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Întrebaţi care sunt aşteptările cu privire la evoluţia firmei pentru perioada următoarelor luni, 
cei mai mulţi manageri ai întreprinderilor mari (71,43%) au răspuns „să se menţină la fel”. 
 
În ceea ce priveşte producerea celui mai dificil moment în evoluţia firmei, cei mai mulţi
respondenţi (50%) au afirmat că acesta s-a produs deja. 

 

Săse menţină la 
aceiaşi parametri, 

71.43

Spre mai bine, 
28.57

 
Grafic nr. III.2.34. Aşteptările respondenţilor întreprinderilor mari cu privire la evoluţia 

firmei pentru perioada următoarelor lunii 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

Nu măpot pronunţa, 
35.71

Se va produce în 
viitor, 14.29

S-a produs deja, 
50.00

 
Grafic nr. III.2.35. Când vă aşteptaţi să se producă momentul cel mai dificil în evoluţia 

firmei dvs.? 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Întreprinderile mari: 
 

în cea mai mare parte (78,57%) au standarde de calitate implementate; 
în cea mai mare parte (64,29%) nu au un laborator de cercetare dezvoltare; 
în proporţie de 50% au departament de protecţia mediului/reciclare  deşeuri; 
în cea mai mare parte (78,57%) nu au finanţări europene/ajutoare de stat accesate 
pe parcursul ultimilor 3 ani; 
în cea mai mare parte (85,71%) nu au cereri de finanţare fonduri europene depuse, 
în curs de evaluare. 
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Da, 78.57

Nu, 21.43

 
Grafic nr. III.2.36. Standarde de calitate implementate 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

Da, 35.71

Nu, 64.29

 
Grafic nr. III.2.37. Laborator de cercetare-dezvoltare 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

Da, 50.00Nu, 50.00

 
Grafic nr. III.2.38. Departament de protecţia mediului/reciclare  deşeuri 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Da, 21.43

Nu, 78.57

 
Grafic nr. III.2.39. Finanţări europene/ajutoare de stat accesate pe parcursul ultimilor 3 

ani 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

Da, 14.29

Nu, 85.71

 
Grafic nr. III.2.40. Cereri de finanţare fonduri europene depuse, în curs de evaluare 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.2.5.2. Sectorul IMM 
 
Datele furnizate au arătat o creştere progresivă a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii 
active în judeţul Galaţi, în special creşterea numărului de microîntreprinderi, semn al unui 
mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o concurenţă puternică mai ales la nivelul 
micilor întreprinzători. 
 
IMM-uril reprezintă o forţă în economie, având un rol vital în relansarea economică prin 
crearea de noi locuri de muncă. În ceea ce priveşte piaţa muncii se constată o atitudine 
flexibilă din partea IMM-urilor, fiind acel sector în care se concentrează lucrul temporar şi în 
timp parţial. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă
deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă şi creează o cultură a competiţiei 
bazată pe flexibilitate şi productivitate. 
 
În ultimii ani, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a crescut în judeţul Galaţi ca urmare a 
dezvoltării economice şi datorită programelor de finanţare guvernamentale şi europene, în 
timp ce numărul firmelor mari este cu mult mai mic în special datorită restructurării marilor 
întreprinderi de stat.  
 
În Anexă sunt prezentate cele mai reprezentative întreprinderi mici şi mijlocii din judeţul 
Galaţi, după domeniul de activitate, potrivit Topului Firmelor din judeţul Galaţi. 
 
Sectorul IMM este un sector dinamic cu mare capacitate de adaptare la cerinţele pieţei, care 
a determinat crearea de noi locuri de muncă şi care absoarbe forţa de muncă disponibilizată
din celelalte sectoare ale economiei. Având în vedere că un mare număr de IMM sunt nou 
create, se poate spune că în judeţ există un spirit întreprinzător bine dezvoltat, care necesită
însă mai multă educaţie economică şi de cunoaştere a potenţialului pieţei, în special în sfera 
serviciilor. 
 
Aşa cum se poate constata din domeniile de activitate prezentate, implicarea unui număr din 
ce în ce mai mare de IMM-uri în sectorul industrial dovedeşte că acest sector se află în faza 
de dezvoltare, proces cu multiple implicaţii deoarece IMM-urile din sectorul industrial sunt 
companii mai mari ca dimensiune, cu procese organizatorice şi de producţie complexe, care 
induc infrastructură performantă, personal calificat şi stabilitate pe piaţă.

IMM-urile din domeniul serviciilor sunt mai flexibile, majoritatea încadrându-se în clasa 
micro-întreprinderilor cu activităţi de comerţ care îndeplinesc funcţia de intermediari pe piaţă.
Acestea sunt caracterizate de o volatilitate suplimentară (intră / ies sau se restructurează şi
reorientează mult mai rapid). 
 
În tabelele III.2.27. şi III.2.28. precum şi în graficele III.2.41 - III.2.49 sunt prezentate 
rezultatele studiului de piaţă FTC pentru mediul economic, subeşantionul IMM. 
 
Cei mai mulţi dintre managerii întreprinderilor mici şi mijlocii afirmă că evoluţia principalilor 
indicatori ai firmei lor au scăzut uşor, întrucât media celor mai mulţi dintre aceştia este egală
cu aproximativ 2. 
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Tabel nr. III.2.26. Evoluţia indicatorilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe parcursul 
anului 2009, raportat la anul 2008 

Denumire indicator Media (1-minim, 5-maxim)
Cifra de afaceri  2.01 

Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 2.07 

Numărul de clienţi 2.33 

Cota de piaţă 2.29 

Termenul de încasare a creanţelor 3.43 

Lichiditatea 2.34 

Rata rentabilităţii 2.31 
Profitul 2.03 
Rata profitului 2.01 

Cheltuielile cu dobânzile 3.68 

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 3.74 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 
Principalele măsuri la care au fost nevoite întreprinderile mici şi mijlocii să apeleze pe 
parcursul anului 2009  sunt: reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi (59,87%), 
reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile (59,87), reducerea 
cheltuielilor de marketing/promovare (53,29%), ajustarea planurilor de investiţie (52,63%) şi
reducerea numărului de personal productiv (51,32%). 
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59.87

59.87

53.29

52.63

51.32

48.68

38.82

38.82

37.50

37.50

32.24

31.58

30.26

28.29

27.63

27.63

27.63

26.97

26.32

24.34

21.05

20.39

13.16

9.87

3.29

0.66

Reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor
utilităţi

Reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor
materiale consumabile

Reducerea cheltuielilor de marketing/promovare

Ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs

Reducerea numărului de personal productiv

Ajustarea preţurilor prin reducerea lor

Reducerea numărului de personal administrativ

Reducerea cheltuielilor de instruire a personalului

Reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale
personalului

Reducerea cheltuielilor de protocol în 2009

Împrumutul firmei de către administrator

Renegocierea cu banca privind prelungirea liniei
de credit

Creşterea termenelor de platăa impozitelor şi
taxelor

Reducerea salariilor personalului productiv

Reducerea salariilor personalului administrativ

Reducerea cheltuielilor de chirie în 2009

Renegocierea cu banca privind extinderea liniei de
credit

Trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic

Creşterea termenelor de platăa debitelor

Împrumutul la prieteni/cunostinţe

Renegocierea contractelor de distribuţie prin
reducerea sumelor de plată

Creşterea termenelor de platăa ratelor

Plata cu întârziere a  salariilor

Vinderea de active

Împrumutul la instituţii de credit para-fiscale

Altămăsurăadoptată

Grafic nr. III.2.41. Măsurile la care au fost nevoite firmele să apeleze pe parcursul 
anului 2009 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Pentru anul 2010, managerii întreprinderilor mici şi mijlocii se aşteaptă ca principalii 
indicatori ai firmei să rămână cel puţin la acelaşi nivel, întrucât media obţinută de fiecare 
dintre citerii este egală cu aproximativ 3.  
 

Tabel nr. III.2.27. Evoluţiile aşteptate privind principalii indicatori în 2010 
 

Denumire indicator Media (1-minim, 5-
maxim) 

Cifra de afaceri  2.90 
Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 2.99 
Numărul de clienţi 3.00 
Cota de piaţă 2.90 
Termenul de încasare a creanţelor 3.03 
Lichiditatea 2.93 
Rata rentabilităţii 3.11 
Profitul 3.03 
Rata profitului 3.03 
Cheltuielile cu dobânzile 3.06 
Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 3.03 

Principalele măsuri la care se aşteaptă întreprinderile mici şi mijlocii să apeleze pe parcursul 
următoarelor luni sunt: reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile 
(în proporţie de 46,51%), reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi (în proporţie 
de 44,19%) şi ajustarea planurilor de investiţii (în proporţie de 39,53%). 
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Plata cu intârziere a  salariilor
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reducerea sumelor de plată
Împrumutul la prieteni/cunostinţe

Trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic

Reducerea cheltuielilor de chirie

Reducerea salariilor personalului administrativ
Creşterea termenelor de platăa impozitelor şi

taxelor
Suspendarea activităţii firmei

Dizolvarea firmei

Creşterea termenelor de platăa ratelor

Vinderea de active

 
Grafic nr. III.2.42. Măsurile la care se aşteaptă firmele să apeleze pe parcursul 

următoarelor luni 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
39,38% dintre managerii întreprinderilor mici şi mijlocii au răspuns că se aşteaptă ca evoluţia 
firmei lor să se menţină la aceiaşi parametri. Acelaşi procent a afirmat că firma lor va evolua 
spre mai bine. 
 
Cei mai mulţi dintre ei (44,65%) consideră că cel mai dificil moment în evoluţia firmei s-a 
produs deja. 
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Spre mai rău, 13.13

Spre mai bine, 
39.38Săse menţină la 

aceiaşi parametri, 
39.38

Nu măpot pronunţa, 
8.13

 
Grafic nr. III.2.43. Aşteptările respondenţilor cu privire la evoluţia firmei pentru 

perioada următoarelor lunii 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

Se va produce în 
viitor, 30.19

Nu măpot pronunţa, 
25.16 S-a produs deja, 

44.65

 
Grafic nr. III.2.44. Când vă aşteptaţi să se producă momentul cel mai dificil în evoluţia 

firmei dvs.? 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Întreprinderile mici şi mijlocii participante la studiul de piaţă:

în cea mai mare parte (58,13%) nu au standarde de calitate implementate; 
în cea mai mare parte (93,13%) nu au laborator de cercetare dezvoltare; 
în cea mai mare parte (73,56%) nu au departament de protecţia mediului/reciclare  
deşeuri; 
în cea mai mare parte (86,16%) nu au finanţări europene/ajutoare de stat accesate 
pe parcursul ultimilor 3 ani; 
în cea mai mare parte (93,06%) nu au cereri de finanţare fonduri europene depuse, 
în curs de evaluare. 
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Da, 41.88
Nu, 58.13

 
Grafic nr. III.2.45. Standarde de calitate implementate 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Da, 6.88

Nu, 93.13
 

Grafic nr. III.2.46. Laborator de cercetare-dezvoltare 

Da, 26.42

Nu, 73.58

 Grafic nr. III.2.47. Departament de protecţia mediului/reciclare deşeuri 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Da, 13.84

Nu, 86.16

 
Grafic nr. III.2.48. Finanţări europene/ajutoare de stat accesate pe parcursul ultimilor 3 

ani 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

Nu, 93.08

Da, 6.92

 
Grafic nr. III.2.49. Cereri de finanţare fonduri europene depuse, în curs de evaluare 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.2.5.3. Competitivitate economică

Politica de sprijinire a constituirii şi dezvoltării parcurilor industriale a fost promovată pentru a 
soluţiona o parte din problemele cu care se confrunta societatea românească (restructurarea 
activităţii unor mari întreprinderi şi şomaj ridicat). Ca urmare, printre alte măsuri (ca de 
exemplu, sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii) pentru atragerea de investiţii şi
creşterea locurilor de muncă, a fost încurajată crearea de parcuri industriale. 
 
La momentul prezent, la Galaţi se găseşte singurul Parc ştiinţific şi tehnologic de 
software din România. Acesta a fost inaugurat în martie 2004 şi a avut de la început un 
grad de ocupare de 100%.  
 
Parcul de Software de la Galaţi5 este o iniţiativă comună a Guvernului României şi a
autorităţilor locale. Parcul ştiinţific şi tehnologic de software de la Galaţi îşi propune să
contribuie la dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea transferului 
de tehnologie, precum şi la crearea unei alternative viabile pe piaţa muncii din judeţul Galaţi. 
 
În prezent un număr de 34 de firme îşi desfăşoară activitatea în interiorul parcului, unde 
lucrează un număr de aproximativ 300 de persoane, dar procesul formare a echipelor de 
lucru continuă, urmând să se ajunga la un număr de 500 de persoane. 
 
Parcul de software gălăţean s-a constituit ca iniţiativă a consorţiului format din Consiliul 
Judeţului Galaţi, Consiliul Local Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi şi S.C. 
Navrom – Centru de Afaceri S.A. Galaţi. 
 
Clădirea în care se desfăşoară activităţile parcului este complet renovată şi beneficiază de 
conexiuni la reţelele de utilităţi publice, precum şi de cablare structurată pentru transmisie 
voce-date. Investiţia a fost finanţată din surse locale şi guvernamentale (Ministerul 
Administraţiei şi Internelor contribuind cu 10 miliarde lei) şi s-a ridicat la peste 40 miliarde lei. 
Clădirea oferă, într-o primă etapă, 64 de birouri, o sală de conferinţe cu o capacitate de 60 
de locuri, o sală multimedia, o sală de protocol, dar şi spaţii destinate consultanţei, cercetării 
şi instruirii. 
 
Facilităţile acordate de administratorul parcului sunt: 
 

birourile sunt situate într-o clădire complet renovată (între anii 2003-2004) şi dotată
cu cablare structurată pentru transmisie voce-date, router, file server firewall, file 
server Internet, centrală telefonică digitală performantă;
promovarea activităţilor Parcului şi a locatarilor prin intermediul site-ului web, 
buletinului periodic de prezentare a activităţii în parc, materiale de promovare tipărite 
şi difuzate la sediul propriu şi cu ocazia târgurilor şi simpozioanelor de specialitate, 
articole în mass-media; 
publicaţii de specialitate; 
servicii de recepţie-secretariat; 
administrarea centralei telefonice; 
sală pentru conferinţe şi întâlniri de afaceri, simpozioane, cursuri, prezentări; 
conexiune la reţelele de utilităţi publice; 
servicii de pază şi de curăţenie. 

 
Parcul de Software este situat în imediata vecinătate a Zonei Libere Galaţi, având facilităţi
de acces rutiere, feroviare şi navale. 
 

5 Detalii sunt disponibile la adresa www.softwarepark-galati.ro 
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Performanţa întreprinderilor gălăţene este surprinsă de Topul Firmelor din judeţul Galaţi
ediţia 2009 printr-o serie de clasamente şi situaţii centralizate în funcţie de mai mulţi
indicatori economici.  
 
Mai întâi, este util de parcurs topul întreprinderilor după mărimea cifrei de afaceri realizate în 
anul 2008: 

Tabel nr. III.2.28. Topul firmelor din judeţul Galaţi după cifra de afaceri 

Locul Nume întreprindere Cifra de 
afaceri în lei 

Număr
mediu de 
salariaţi

Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 7.170.812.866 13.709 

Producţia de metale 
feroase sub forme 
primare si cea de 
feroaliaje 

2 ARABESQUE SRL 1.742.169.392 3.715 
Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi a
materialelor de construcţii 

3 MAIRON GALAŢI SA 543.875.898 255 
Comerţ cu ridicata al 
metalelor şi minereurilor 
metalice 

4 ELECTROCENTRALE 
GALAŢI SA 330.458.712 443 Producţia de energie 

electrică

5 SANTIERUL NAVAL 
DAMEN GALAŢI SA 315.497.376 3.266 Construcţii şi reparaţii de 

nave 

6 PRUTUL SA 293.759.480 240 

Produse/ Servicii: 
Vânzare de mărfuri; 
Comercializare produse 
agricole 

7 EURO-P.E.C. SA 270.075.283 20 
Distribuţia şi
comercializarea energiei 
electrice 

8 VEGA 93 SRL 266.110.768 1.828 
Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale 

9 BAUROM CONSTRUCT 
SRL 250.003.976 149 

Comerţ cu ridicata 
specializat al altor 
produse 

10 
COMPANIA DE 
NAVIGATIE FLUVIALA 
ROMANA NAVROM SA 

199.945.306 270 Transporturi pe cai 
navigabile interioare 

Analiza domeniilor de activitate ale primelor 10 firme care realizează cele mai mari cifre de 
vânzări relevă faptul că economia judeţului este în acelaşi timp puternică şi diversificată.
Între primele 10 întreprinderi care deţin cele mai mari cifre de afaceri regăsim unităţi din 
domeniul comerţului, unităţi din industrie, construcţii, transport şi agricultură. De asemenea, 
este de remarcat prezenţa în top a unor societăţi de peste 10 000 de salariaţi, alături de 
unităţi cu câţiva zeci de angajaţi.  
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Profitabilitatea este un alt indicator economic ce trebuie luat în considerare. Clasamentul 
întreprinderilor gălăţene după profitul brut obţinut în anul 2008 este prezentat mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.29. Topul firmelor din judeţul Galaţi după profit 

Locul Nume întreprindere Profit brut 
în lei 

Număr
mediu de 
salariaţi

Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 757.846.752 13.709 

Producţia de metale 
feroase sub forme 
primare si cea de 
feroaliaje 

2 METALTRADE 
INTERNATIONAL SRL 142.827.434 325 Comerţ cu ridicata al altor 

produse 
3 ROMPORTMET SA 45.580.111 227 Manipulări 

4 VEGA 93 SRL 38.841.558 1.828 Construcţii de clădiri şi
lucrări de geniu civil 

5 MAIRON GALAŢI SA 36.764.696 255 
Comerţ cu ridicata al 
metalelor şi minereurilor 
metalice 

6 ARCADA COMPANY SA 27.922.489 233 Construcţii de clădiri şi
lucrări de geniu civil 

7 AGRO-DUNAREA SA 26.870.282 39 
Comerţ cu ridicata al altor 
maşini, echipamente şi
furnituri 

8 METEX BIG SA 26.828.555 43 

Închirierea şi
subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau 
închiriate 

9 TANCRAD SRL 24.628.357 197 
Construcţii de autostrăzi, 
drumuri, aerodroame şi
baze sportive 

10 EURO-P.E.C. SA 24.594.065 20 
Distribuţia şi
comercializarea energiei 
electrice 

Ca primă observaţie, combinatul ARCELORMITTAL GALAŢI S.A. rămâne lider al judeţului 
atât la cifra de afaceri, cât şi la profitul brut. Acest fapt evidenţiază importanţa ridicată pe 
care această unitate industrială o deţine atât pentru municipiu Galaţi, cât şi pentru judeţ.

În al doilea rând, în mod similar topului după cifra de afaceri, în topul profitabilităţii întâlnim 
unităţi cu efective de salariaţi de mărimi semnificativ diferite – de la 20 de angajaţi până la 
peste 10 000 de angajaţi. În schimb, repartizarea pe domenii de activitate este diferită, cele 
mai multe din unităţile profitabile fiind specializate fie în comerţ, fie în activităţile de 
construcţii. 
 
De o importanţă aparte pentru dezvoltarea judeţului pe termen mediu şi lung este situaţia 
întreprinderilor după veniturile obţinute din activităţile de export: 
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Tabel nr. III.2.30. Topul firmelor din judeţul Galaţi după venituri din export 

Loc în
clasamentul
pe judeţul 

Galaţi
Nume întreprindere 

Loc în 
clasamentul

pe ţară
Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 1 Producţia de metale feroase sub 

forme primare şi cea de feroaliaje 

2 SANTIERUL NAVAL 
DAMEN GALAŢI SA 22 Construcţii şi reparaţii de nave 

3 TASTROM 2 SRL 116 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

4 AGROPORT SA 138 Comerţ cu ridicata al produselor 
chimice 

5 ANGHEL N.G. SRL 152 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

6 DUTCH MARINE 
TRADING DESIGN SA 269 Activităţi de inginerie şi consultanţă 

tehnică legate de acestea 

7 ARABESQUE SRL 301 
Comerţ cu ridicata al materialului 
lemnos şi a materialelor de 
construcţii 

8 RETEC SA 364 Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

9 SILVSTER C.R. SRL 654 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
10 TREFO SA 689 Alte activităţi metalurgice 

11 COZAMIN SRL 693 Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte 

12 FIERCTC SIBEL SRL 893 Producţia de profile obţinute la rece 

13 MASTER LUX SRL 930 Comerţ cu ridicata de piese şi
accesorii pentru autovehicule 

14 GALFINBAND SA 1017 Tragere la rece a barelor 

15 MAIRON GALAŢI SA 1144 Comerţ cu ridicata al metalelor şi
minereurilor metalice 

16 POINT DISTRIBUTION 
GRUP SRL 1202 

Comerţ cu ridicata al produselor din 
ceramică, sticlărie, şi produse de 
întreţinere 

17 ARUAMAR SHIPPING 
SRL 1218 Activităţi de servicii anexe 

transportului pe apă

18 INTFOR SA 1481 
Producţia de tuburi, ţevi, profile 
tubulare şi accesorii pentru acestea, 
din oţel 

19 GRUPPO DIESEL 
RICAMBI SRL 1488 Comerţ cu ridicata de piese şi

accesorii pentru autovehicule 

20 LUNA PLAST SRL 1561 Fabricarea de articole confecţionate 
din textile 

Din nou, combinatul siderurgic rămâne lider, fiind aşadar unitatea cu cea mai mare cifră de 
afaceri, cel mai mare profit şi cel mai mare exportator al judeţului Galaţi. 
 
După domeniul de activitate, cei mai mulţi exportatori de top ai judeţului desfăşoară activităţi
de comerţ, producţie industrială şi inginerie şi consultanţă tehnică.



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

86

În anul 2003, prin Hotărârea de Guvern nr. 166 s-au acordat o serie de facilităţi fiscale 
studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie. Statistica unităţilor înfiinţate prin 
această prevedere legislativă constituie un bun indicator al potenţialul antreprenorial existent 
în judeţul Galaţi.  
 
Tabel nr. III.2.31. Statistica comercianţilor înfiinţaţi conform HG 166/2003 la 31.12.2006 
 
Nr. 
crt. Judeţ Număr

comercianţi
Procent din 

totalul naţional Număr studenţi

1 Municipiul Bucureşti 1.217 8,86 1.395 
2 Cluj 1.171 8,53 1.235 
3 Iaşi 734 5,34 848 
4 Dolj 589 4,29 691 
5 Maramureş 575 4,19 645 
6 Bacău 536 3,90 588 
7 Timiş 499 3,63 556 
8 Galaţi 455 3,31 504 

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Locul 8 la nivel naţional obţinut de judeţul Galaţi demonstrează interesul pentru afaceri al 
tinerilor şi dorinţa lor de a deveni întreprinzători de succes. Merită subliniat faptul că judeţul 
Galaţi deţine cel mai mare număr de comercianţi înfiinţaţi conform HG 166/2003 din întreaga 
Regiune de Sud-Est. 
 
În acelaşi timp, evaluarea competitivităţii economice a judeţului poate fi realizată şi pe baza 
evoluţiei indicilor de producţie şi de productivitate. Aşa cum se poate observa în tabelul de 
mai jos, în perioada 2003 – 2008 valoarea producţiei industriale a cunoscut o dinamică
pozitivă, deşi indicele de productivitate a scăzut uşor, mai ales spre sfârşitul perioadei de 
referinţă.

Tabel nr. III.2.32. Valoarea, indicii producţiei şi productivităţii muncii în industrie 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Producţia 
industrială
(mii lei 
preţuri 
curente) 

6.494.135,
2

9.535.877,
8

9.103.119,
3

9.016.893,
7

11.152.177,
7

10.982.619,
5

Indicii 
producţiei 
industriale 
(%) 
• an 
precedent = 
100 

100,7 102,7 102,7 96,1 102,1 99,3 

Indicii 
productivităţi
i muncii în 
industrie (%) 
• an 
precedent = 
100 

116,6 104,0 97,0 98,4 98,4 77,2 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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În domeniul construcţiilor, este de remarcat o creştere puternică a valorii lucrărilor din anul 
2003 până în 2007, urmată de o reducere uşoară în 2008. Spre deosebire de industrie, 
sectorul construcţiilor păstrează în tot acest interval indici de productivitate pozitivi.  
 

Tabel nr. III.2.33. Valoarea, indicii lucrărilor şi productivităţii muncii în construcţii 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Valoarea lucrărilor de 
construcţii (mii lei preţuri 
curente) 

339.520 566.877 633.117 868.389 1.396.405 1.222.084 

Indicii lucrărilor de 
construcţii (%) 
• an precedent = 100 

116,0 140,4 99,0 123,6 138,5 - 

Indicii productivităţii 
muncii în construcţii (%) 
• an precedent = 100 

104,5 121,6 102,2 118,1 127,8 -

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În mod similar, valoarea investiţiilor a cunoscut un trend crescător, înregistrând valori 
superioare în aproximativ fiecare an din perioada de referinţă.

Tabel nr. III.2.34. Valoarea şi dinamica investiţiilor 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL INVESTIŢII –
mii lei preţuri curente - 428.273 879.968 979.093 956.114 1.475.771 1.449.529

TOTAL INVESTIŢII
anul precedent = 100 104,0 179,5 104,4 89,3 141,6 - 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Având în vedere că România se confruntă cu o situaţie de criză economică, care a început 
din anul 2008, au fost preluate datele din studiul de piaţă FTC pe mediul economic, care 
analizează evoluţia principalilor indicatori-cheie din activitatea firmelor gălăţene în anul 2009, 
comparativ cu 2008. 
 
Astfel, din graficul de mai jos se poate observa că indicatorii „cifra de afaceri”, „volumul 
vânzărilor ca unităţi de produs”, „număr de clienţi”, „cotă de piaţă”, „lichiditatea”, „rata 
rentabilităţii”, „profitul” şi „rata profitului” au o medie egală cu aproximativ 2, ceea ce indică o
scădere uşoară pe parcursul anului 2009, raportat la anul 2008. Spre deosebire de aceştia, 
„termenul de încasare a creanţelor”, „cheltuielile cu dobânzile” şi „ cheltuielile cu diferenţele 
de curs valutar” , au obţinut o medie egală cu aproximativ 4, ceea ce indică o creştere 
uşoară în 2009, faţă de anul 2008. 
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Grafic nr. III.2.50. Evoluţia indicatorilor firmelor pe parcursul anului 2009, raportat la 

anul 2008 – Centralizator (1 – valoare minimă, 5 – valoare maximă)
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Evoluţia fiecărui indicator al firmelor din judeţul Galaţi, menţionat în graficul de mai sus este 
prezentată în graficele III.2.59 – III.2.69.  
 
Per ansamblu mediul de afaceri din Galaţi prezintă următoarea situaţie: 
 

în ceea ce priveşte cifra de afaceri, 73,5% dintre respondenţi au afirmat că a scăzut 
în 2009, comparativ cu anul 2008. Doar 14,9% dintre aceştia au afirmat că cifra de 
afaceri a firmei a crescut în această perioadă şi restul de 11,5% au declarat că a
rămas relativ constantă;
în ceea ce priveşte volumul vânzărilor, 71,2% dintre agenţii economici au afirmat că
a scăzut în 2009, comparativ cu anul 2008. Doar 14,8% dintre aceştia au afirmat că
volumul vânzărilor a crescut în această perioadă şi aproape acelaşi procent au 
declarat că a rămas relativ constant; 
39,2% dintre agenţii economici spun că numărul de clienţi a rămas relativ constant, 
49,1% afirmă că a scăzut şi 11,7% spun că numărul de clienţi a crescut; 
în ceea ce priveşte cota de piaţă, cei mai mulţi respondenţi (55,9%) afirmă că a
scăzut în 2009, comparativ cu anul 2008 şi doar 13,8% dintre aceştia declară că a
crescut în această perioadă;
cea mai mare parte a mediului de afaceri (55,1%) susţine că termenul de încasare a 
creanţelor a crescut în 2009, faţă de anul 2008; 
56% dintre respondenţi susţin că lichiditatea a scăzut în 2009, faţă de anul 2008, în 
timp ce 12,5% afirmă contrariul; 
60,7% dintre respondenţi afirmă că rata rentabilităţii a scăzut în 2009, faţă de anul 
2008, în timp ce 17,9% afirmă contrariul; 
în ceea ce priveşte profitul, cei mai mulţi respondenţi (74,5%) afirmă că a scăzut în 
2009, comparativ cu anul 2008 şi doar 16,1% dintre aceştia declară că profitul firmei 
a crescut în această perioadă;
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76,2% dintre agenţii economici afirmă că rata profitului firmei a scăzut în 2009, 
comparativ cu anul 2008, 15,7% afirmă că aceasta a crescut şi doar 8,1% susţin că
rata profitului a rămas relativ constantă;
cea mai mare parte a mediului de afaceri (60,9%) susţine că cheltuielile cu dobânzile 
au crescut în 2009, faţă de anul 2008; 
cea mai mare parte a mediului de afaceri (61,4%) susţine că cheltuielile cu 
diferenţele de curs valutar au crescut în 2009, faţă de anul 2008. 
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Grafic nr. III.2.51. Evoluţia cifrei de afaceri pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.52. Evoluţia volumului vânzărilor (ca unităţi de produs) pe parcursul 

anului 2009, faţă de anul 2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.53. Evoluţia numărului de clienţi pe parcursul anului 2009, faţă de anul 

2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.54. Evoluţia cotei de piaţă pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.55. Evoluţia termenului de încasare a creanţelor pe parcursul anului 

2009, faţă de anul 2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.56. Evoluţia lichidităţii pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.57. Evoluţia ratei rentabilităţii pe parcursul anului 2009, faţă de anul 

2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.58. Evoluţia profitului pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.59. Evoluţia ratei profitului pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.60. Evoluţia cheltuielilor cu dobânzile pe parcursul anului 2009, faţă de 

anul 2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.61. Evoluţia cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar pe parcursul 

anului 2009, faţă de anul 2008 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Pe parcursul anului 2009, firmele din judeţul Galaţi au fost nevoite să apeleze la o serie de 
măsuri anticriză. Cele mai întâlnite în mediul de afaceri au fost: reducerea cheltuielilor cu 
telefonul şi ale altor utilităţi (59,4%), reducerea cheltuielilor cu benzină şi ale altor materiale 
consumabile (58,8%), ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs (51,5%) şi
reducerea cheltuielilor de marketing/promovare (50,90%). 
 
Măsurile la care s-au apelat mai puţin au fost: plata cu întârziere a salariilor (13,9%), 
vinderea de active (7,9%) şi împrumutul la instituţii de credit para-fiscale (3%).  
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Grafic nr. III.2.62. Măsurile la care au fost nevoite firmele să apeleze pe parcursul 
anului 2009 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În urma studiului de piaţă realizat de SC FAST TRAINING CONSULTING SRL, s-au obţinut 
prognoze pentru anul în curs în ceea ce priveşte evoluţia indicatorilor-cheie din activitatea 
firmei, precum şi măsurile anti-criză care vor fi luate.  
 
Cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că principalii indicatori ai firmei vor rămâne relativ 
constanţi pe parcursul anului 2010, întrucât mediile acestora sunt egale aproximativ cu 3. 
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Grafic nr. III.2.63. Evoluţiile aşteptate privind principalii indicatori în 2010 – 

Centralizator (1 – valoare minimă, 5 – valoare maximă)
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Aşteptările agenţilor economici din judeţul Galaţi cu privire la evoluţia fiecărui indicator-cheie 
pe parcursul anului 2010 sunt prezentate în graficele III.2.72 – III.2.82. 
 
Astfel: 
 

în ceea ce priveşte cifra de afaceri, 32,34% dintre respondenţi afirmă că va scădea 
pe parcursul acestui an; doar 32,33% dintre aceştia afirmă că cifra de afaceri a firmei 
va creşte în această perioadă şi restul de 35,33% au declarat că va rămâne relativ 
constantă;
în ceea ce priveşte volumul vânzărilor, 29,38% dintre agenţii economici afirmă că va 
scădea pe parcursul acestui an, 35,63% dintre aceştia afirmă că volumul vânzărilor 
va creşte în această perioadă şi aproape acelaşi procent declară că va rămâne 
relativ constant; 
44,85% dintre agenţii economici spun că numărul de clienţi va rămâne relativ 
constant, 21,82% afirmă că va scădea şi 33,33% spun că numărul de clienţi va
creşte; 
în ceea ce priveşte cota de piaţă, cei mai mulţi respondenţi (46,88%) afirmă că va
rămâne relativ constantă pe parcursul acestui an; 
cea mai mare parte a mediului de afaceri (42,11%) susţine că termenul de încasare a 
creanţelor va rămâne relativ constant pe parcursul anului 2010; 
22,44% dintre respondenţi susţin că lichiditatea va scădea pe parcursul acestui an, în 
timp ce 25% afirmă contrariul; cei mai mulţi (52,56%) susţin că lichiditatea va rămâne 
relativ constantă;
cei mai mulţi (38,85%) susţin că rata rentabilităţii va rămâne relativ constantă.
30,57% dintre respondenţi afirmă că rata rentabilităţii va scădea pe parcursul anului 
2010, în timp ce acelaşi procent afirmă contrariul; 
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în ceea ce priveşte profitul, cei mai mulţi respondenţi (42,68%) afirmă că va creşte pe 
parcursul acestui an şi 30,49% dintre aceştia declară că profitul firmei va scădea în 
această perioadă;
30,43% dintre agenţii economici afirmă că rata profitului firmei va scădea pe 
parcursul acestui an, 41,62% afirmă că aceasta va creşte şi doar 27,95% susţin că
rata profitului va rămâne relativ constantă;
cea mai mare parte a mediului de afaceri (35,66%) susţine că cheltuielile cu 
dobânzile vor rămâne relativ constante pe parcursul anului 2010; 
cea mai mare parte a mediului de afaceri (40,29%) susţine că cheltuielile cu 
diferenţele de curs valutar vor rămâne relativ constante pe parcursul anului 2010. 
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Grafic nr. III.2.64. Evoluţia aşteptată a cifrei de afaceri pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.65. Evoluţia aşteptată a volumului vânzărilor (ca unităţi de produs) pe 

parcursul anului 2010 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.66. Evoluţia aşteptată a numărului de clienţi pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.67. Evoluţia aşteptată a cotei de piaţă pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.68. Evoluţia aşteptată a termenului de încasare a creanţelor pe 

parcursul anului 2010 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.69. Evoluţia aşteptată a lichidităţilor pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.70.  Evoluţia aşteptată a ratei rentabilităţii pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.71. Evoluţia aşteptată a profitului pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.72. Evoluţia aşteptată a ratei profitului pe parcursul anului 2010 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.73. Evoluţia aşteptată a cheltuielilor cu dobânzile pe parcursul anului 

2010 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.74. Evoluţia aşteptată a cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar pe 

parcursul anului 2010 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cele mai întâlnite măsuri anti-criză care vor fi luate de către firmele gălăţene pe parcursul 
anului 2010 sunt: reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile 
(48,15% din cazuri), reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi (45,93%), 
ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs (40,74%), reducerea/eliminarea altor 
avantaje materiale ale personalului (24,44%) şi reducerea cheltuielilor de instruire a 
personalului (24,44%). Măsurile care vor fi întreprinse în cele mai puţine cazuri sunt: 
dizolvarea firmei (4,44% din cazuri), creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing 
(2,22% din cazuri) şi vinderea de active (0,74 % din cazuri). 
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Grafic nr. III.2.75. Măsurile la care se aşteaptă firmele să apeleze pe parcursul 

următoarelor luni 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În tabelul de mai jos se poate observa succesiunea în timp a măsurilor vizate. Astfel, firmele 
vor apela mai întâi la ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs, apoi la reducerea 
cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi, apoi la reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale 
altor materiale consumabile.  
 

Tabel nr. III.2.35. Succesiunea în timp a măsurilor vizate 
 

Denumire măsură

Lo
cu

l1

Lo
cu

l2

Lo
cu

l3

Lo
cu

l4

Lo
cu

l5

Pu
nc

ta
j

Reducerea numărului de personal administrativ 2 0 1 1 0 15 
Reducerea numărului de personal productiv 1 2 1 0 0 16 
Trimiterea salariaţilor in şomaj tehnic 1 0 1 0 0 8
Reducerea salariilor personalului administrativ 0 3 0 1 1 15 
Reducerea salariilor personalului productiv 1 0 3 3 0 20 
Reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului 

2 0 7 9 1 50 

Reducerea cheltuielilor de instruire a personalului 2 5 5 5 5 60 
Reducerea cheltuielilor cu telefonul si ale altor utilităţi 4 8 4 9 5 87 
Reducerea cheltuielilor cu benzină si ale altor materiale 
consumabile 

3 3 7 7 13 75 

Reducerea cheltuielilor de chirie 0 0 0 0 0 0
Reducerea cheltuielilor de protocol 0 0 1 0 2 5
Creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor 0 3 0 2 1 17 
Creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori 1 0 2 0 1 12 
Creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing 0 0 0 0 0 0
Plata cu întârziere a  salariilor 1 4 3 0 1 31 
Ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs 21 10 3 2 6 164 
Ajustarea preţurilor prin reducerea lor 4 6 4 56 
Reducerea cheltuielilor de marketing/promovare 3 3 5 2 1 47 
Renegocierea contractelor de distribuţie prin reducerea 
sumelor de plată

3 0 0 2 1 20 

Vinderea de active 0 0 0 1 0 2
Renegocierea cu banca privind prelungirea liniei de 
credit 

1 3 0 2 0 21 

Renegocierea cu banca privind extinderea liniei de 
credit 

3 1 0 0 2 21 

Împrumutul la instituţii de credit para-fiscale 0 0 0 0 0 0
Împrumutul la prieteni/cunoştinţe 1 3 3 1 28 
Împrumutul firmei de către administrator 7 6 2 2 4 73 
Suspendarea activităţii firmei 3 0 0 0 0 15 
Dizolvarea firmei 0 3 0 0 0 12 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.2.76. Succesiunea în timp a măsurilor vizate 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

102

Pentru perioada următoarelor luni, cei mai mulţi respondenţi (50%) se aşteaptă ca evoluţia 
firmei să se menţină la aceiaşi parametri, 36,67% consideră că va evolua spre mai bine şi
doar 11,93% spre mai rău. 
 

Spre mai bine, 
38.07Săse menţină la 

aceiaşi parametri, 
50.00

Spre mai rău, 11.93

 
Grafic nr. III.2.77. Aşteptările respondenţilor cu privire la evoluţia firmei pentru 

perioada următoarelor lunii 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
În ceea ce priveşte momentul cel mai dificil în evoluţia firmelor, cei mai mulţi agenţi
economici susţin că acesta s-a produs deja, 25,73% afirmă că urmează să se producă în 
viitor, iar 23,96% nu se pot pronunţa. 
 
Dintre cei care afirmă că cel mai dificil moment s-a epuizat deja, 58% afirmă că acest 
moment ar fi avut loc în a doua jumătate a anului 2009, iar restul apreciază că acesta s-a 
produs în prima jumătate a aceluiaşi an, sau în 2008. 
 
Cei care consideră că greul abia urmează, sunt de părere că cel mai dificil moment va avea 
loc în prima jumătate a anului 2010 (60%), iar restul consideră că momentul maxim al crizei 
va veni spre sfârşitul anului 2010. 
 

Se va produce în 
viitor, 25.73

Nu măpot pronunţa, 
23.98

S-a produs deja, 
50.29

 
Grafic nr. III.2.78. Când vă aşteptaţi să se producă momentul cel mai dificil în evoluţia 

firmei dvs.? 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cei mai importanţi factori de risc care s-ar putea materializa şi ar avea un impact negativ 
asupra firmei, nominalizaţi de către reprezentanţii mediului de afaceri sunt: pierderea 
clienţilor (34,66%), încasările incerte (11,36%) şi criza economică (9,66%). 
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9.09
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4.55

2.27
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1.70

1.70
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Variaţia preţurilor
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Creditele
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Concurenţa

Executarea silită

Grafic nr. III.2.79. Factorii de risc cu impact negativ asupra afacerilor 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Managerilor firmelor li s-au solicitat sugestii de activităţi concrete pe care ar putea să le 
implementeze administraţia publică locală şi care ar susţine lupta mediului de afaceri cu 
efectele crizei. Aceştia au precizat în cele mai multe din cazuri: reducerea taxelor (27,80%), 
crearea de avantaje pentru întreprinzători (9,70%)  şi facilitarea accesului la fondurile 
europene (5,70%). 
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Grafic nr. III.2.80. Cum credeţi că v-ar fi de folos autorităţile locale pentru a depăşi mai 
uşor efectele negative ale crizei economice? 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.2.6. Spaţiul Rural 
 
III.2.6.1. Caracteristicile definitorii zonei rurale a judeţului  
 
Agricultura constituie una din componentele principale ale peisajului geografic din judeţul 
Galaţi, fiind totodată una din cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei. Condiţiile 
naturale favorabile ale judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care 
constituie o ramură importantă în economia judeţului participând semnificativ la realizarea 
produsului intern brut. 
 
Fondul funciar agricol reprezintă 80,30% din suprafaţa totală a judeţului, aşa cum se poate 
observa şi din tabelul de mai jos:  
 

Tabel nr. III.2.37. Suprafaţa după modul de folosinţă (la sfârşitul anului) 
-hectare- 

2004 2005 2006 2007 2008
Suprafaţa totală, din care: 446.632 446.632 446.632 446.632 446.632
suprafaţa agricolă 358.660 358.645 358.588 358.546 358.500 
păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră 43.823 43.824 43.824 43.824 43.824 

ape şi bălţi 13.412 13.412 13.412 13.412 13.412 
alte suprafeţe 30.737 30.751 30.808 30.850 30.896 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
III.2.6.2. Activităţi agricole  
 
Poziţia natural-geografică a judeţului şi condiţiile climatologice au permis ca succesiunea 
introducerii culturilor de câmp şi a creşterii animalelor în practica agriculturii să se integreze 
şi să se dezvolte intensiv. 
 
Cele mai importante caracteristici ale activităţilor agricole în judeţul Galaţi pot fi sintetizate în 
cele ce urmează:

diversitatea producţiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a 
agriculturii judeţului Galaţi; 
exploataţii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi
diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole; 
surplusurile de producţie sunt mici; 
resurse umane reduse datorită migraţiei rural – urban; 
procedura pentru comasarea terenurilor destul de anevoioasă din cauza birocraţiei 
conduce la fărâmiţarea activităţilor antreprenoriale în domeniul agricol; 
surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului prin intermediul pieţelor 
agroalimentare, fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producţie 
pentru a rentabiliza exploataţia agricolă;
rentabilizarea activităţilor zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de 
prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unităţi industriale de capacitate 
mică şi mijlocie. 

 
Indicii producţiei agricole au cunoscut o scădere pe total în ultimii patru ani, în principal 
datorită scăderii din domeniul vegetal, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. III.2.38. Indicii producţiei agricole 
- an precedent = 100 - 

2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL, din care: 127,4 81,5 96,7 80,9 131,7
- vegetală 134,8 78,6 94,4 68,1 151,4 
- animală 107,3 93,3 104,4 110,1 87,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În schimb, producţia animală cunoaşte un proces de dezvoltare lent, dar care pare a fi de 
lungă durată, fapt ce poate avea un impact pozitiv asupra PIB-ului judeţean. 
 

III.2.6.3. Structura suprafeţei agricole  
 
Structura suprafeţei agricole este prezentată în tabelul III.2.43. 
 
Cea mai mare parte a suprafeţei disponibile a terenului agricol este repartizată culturii 
cerealelor. Ca rezultat, producţia de cereale este ridicată, în dauna plantelor uleioase şi a
legumelor. 
 

Tabel nr. III.2.39. Suprafaţa cultivată cu principalele culturi 
- hectare - 

2004 2005 2006 2007 2008
Cereale boabe – total, din care: 199.513 179.951 163.561 172.020 177.519
- grâu şi secară 49.728 56.405 45.379 43.707 59.195 
- orz şi orzoaică 8.310 12.558 9.864 17.565 12.769 
- porumb boabe 140.282 109.656 106.268 104.553 102.556 
Leguminoase pentru boabe – total, 
din care: 1.070 1.973 1.838 4.449 2.364 

- mazăre boabe 274 368 491 1.410 1.139 
- fasole boabe 796 1.605 1.347 3.038 1.223 
Plante uleioase – total, din care: 46.201 59.037 55.116 61.452 54.465
- floarea soarelui 36.414 46.192 42.335 35.304 37.191 
- soia boabe 6.523 9.025 7.007 5.690 1.067 
Sfeclă de zahăr 456 76 130 - 37
Tutun 6 102 8 - -
Cartofi – total, din care: 877 2.097 2.164 2.081 2.165
- cartofi de toamnă 566 1.143 1.265 1.724 1.580 
Legume – total, din care: 17.753 14.345 12.330 12.966 12.199
- tomate 2.496 2.309 2.977 2.935 2.790 
- ceapă uscată 721 888 699 1.156 1.005 
- varză 1.798 1.894 722 950 1.013 
Furaje verzi în teren arabil – total, 
din care: 9.064 10.022 10.374 11.893 10.993 

- plante furajere perene (în echiv. mv) 6.690 7.307 8.835 10.368 9.920 
•• lucernă (în echiv. mv) 6.037 6.839 7.968 8.744 8.603 
- furaje verzi anuale 2.374 2.715 1.539 1.525 1.073 
•• porumb verde furajer (în echiv. mv) 151 218 1.106 843 53 
Rădăcinoase furajere 50 60 88 1 74

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Perioada de referinţă nu a condus la modificări semnificative în ceea ce priveşte suprafaţa
viilor pe rod şi producţia de struguri, diferenţele fiind relativ minime de la un an la altul. 
 

Tabel nr. III.2.40. Suprafaţa viilor pe rod şi producţia de struguri 
 

2004 2005 2006 2007 2008
Suprafaţa - hectare

VII PE ROD – total 17.568 17.747 15.747 15.930 15.477
• vii altoite 13.182 10.899 8.942 8.894 8.617 
• vii hibride 4.386 6.848 6.805 7.036 6.860 

Producţia de struguri - tone
VII PE ROD – total 96.745 48.145 83.340 66.983 65.560
• vii altoite 75.195 24.693 49.883 37.290 39.759 
• vii hibride 21.550 23.263 32.843 29.693 25.801 

Producţia medie - kg / ha
VII PE ROD – total 5.507 2.702 5.253 4.205 4.236
• vii altoite 5.704 2.266 5.579 4.193 4.614 
• vii hibride 4.913 3.397 4.826 4.220 3.761 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
III.2.6.4. Structura culturilor agricole 
 
Structura culturilor agricole este prezentată în tabelul III.2.44. 
 

Tabel nr. III.2.41. Producţia totală obţinută la principalele culturi 
- tone - 

2004 2005 2006 2007 2008
Cereale boabe – total, din 
care: 867.146 670.114 495.032 194.150 528.801 

- grâu şi secară 144.782 153.509 112.154 67.346 201.579 
- orz şi orzoaică 23.603 25.191 19.423 22.207 36.569 
- porumb boabe 695.551 489.042 359.324 99.812 284.133 
Leguminoase pentru boabe –
total, din care: 3.467 3.014 2.878 2.166 3.850 

- mazăre boabe 680 700 1.069 948 2.313 
- fasole boabe 2.787 2.314 1.809 1.216 1.536 
Plante uleioase – total, din 
care: 80.301 93.575 82.653 39.871 77.372 

- floarea soarelui 59.664 69.662 64.130 19.141 49.673 
- soia boabe 15.677 16.847 10.155 3.895 1.461 
Sfeclă de zahăr 10.200 1.420 3.285 - 1.265
Tutun 4 122 12 - -
Cartofi – total, din care: 15.689 40.754 40.155 40.155 29.568
- cartofi de toamnă 11.673 23.759 25.064 26.097 23.091 
Legume – total, din care: 439.443 321.717 276.313 237.816 285.987
- tomate 103.033 59.250 90.735 68.964 80.922 
- ceapă uscată 10.951 10.951 9.584 8.934 12.002 
- varză 60.635 62.153 22.507 28.805 31.828 
Plante furajere perene (în 
echiv. mv) 167.254 185.021 199.464 129.697 176.091 

•• lucernă (în echiv. mv) 155.079 177.403 188.893 118.708 164.490 
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Furaje verzi anuale 27.160 28.281 8.227 13.940 11.570
•• porumb pentru însilozare 4.519 5.945 3.579 9.224 1.133 
Rădăcinoase furajere 793 397 2.096 25 2.910

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al 
agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată,
chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru 
cultivare. 
 
Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice dar este influenţată
şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea culturilor. 
Cea mai importantă scădere este consemnată la porumb, unde producţia a scăzut în ultimii 
patru ani cu peste 85%. 
 
Statisticile corespunzătoare producţiei medii la hectar la principalele culturi şi producţiei 
principalelor produse agricole pe locuitor sunt prezentate mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.42. Producţia medie la hectar la principalele culturi 
- kg / ha - 

2004 2005 2006 2007 2008
Grâu şi secară - 2.722 2.471 1.541 3.405 
Grâu 2.911 2.722 2.471 1.541 3.405 
Orz şi orzoaică 2.840 2.006 1.969 1.264 2.864 
Porumb boabe 4.958 4.460 3.381 955 2.771 
Mazăre boabe 2.482 1.902 2.177 672 2.031 
Fasole boabe 1.171 1.429 1.290 355 1.022 
Floarea soarelui 1.638 1.508 1.515 542 1.336 
Soia boabe 2.403 1.867 1.449 685 1.369 
Sfeclă de zahăr 22.368 18.684 25.269 - 34.189 
Tutun 667 1.196 1.500 - - 
Cartofi 17.889 19.072 18.153 14.022 13.388 
• cartofi de toamnă 20.624 20.787 19.813 14.954 14.414 
Tomate 41.279 25.660 30.479 23.497 29.004 
Ceapă uscată 15.189 13.497 13.711 7.728 11.942 
Varză 33.724 32.816 31.173 30.321 31.420 
Lucernă (în echivalent masă
verde) 25.688 25.940 23.705 13.576 19.083 

Porumb pentru însilozare 29.927 27.271 3.236 8.451 21.377 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
Tabel nr. III.2.43. Producţia principalelor produse agricole pe locuitor 

- kg / locuitor - 
2004 2005 2006 2007 2008

Cereale boabe 1.393,8 1.079,9 800,2 315,1 861,6
grâu şi secară 232,7 247,4 181,3 109,3 328,4 
porumb 1.118,0 788,1 580,8 162,0 463,0 

Floarea soarelui 95,9 112,3 103,7 31,1 80,9
Sfeclă de zahăr 16,4 2,3 5,3 - 2,1
Cartofi 25,2 65,7 64,9 48,3 48,2
Legume 652,5 518,5 446,7 385,9 466,0
Fructe 38,3 54,6 33,4 12,3 19,1
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Lapte de vacă (litri) 133,0 143,7 147,4 160,2 127,1
Lână (kg) 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2
Ouă pentru consum (bucăţi) 309,1 313,8 268,3 279,1 322,6

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Se poate observa că producţiile medii la hectar s-au menţinut în ultimii patru ani aproximativ 
la aceleaşi valori, diferenţele putând fi atribuite modificărilor climatice. Acest lucru indică că
nu s-a realizat încă trecerea de la o agricultură extensivă la una intensivă, suprafeţele 
cultivate fiind încă extinse. 
 
În domeniul producţiei de fructe, asistăm la o reducere dramatică a producţiei la soiurile 
prune, mere şi piersici, în timp ce restul prezintă o evoluţie pozitivă.

Tabel nr. III.2.44. Producţia totală de fructe 
- tone - 

2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL 23.803 33.895 20.641 7.602 11.752
Prune 5.476 7.010 5.542 1.286 2.632 
Mere 14.865 11.746 5.559 1.163 2.759 
Pere 77 1.320 870 869 934 
Cireşe şi vişine 1.552 7.255 5.225 1.902 2.570 
Caise şi zarzăre 786 3.980 2.061 817 1.012 
Piersici 664 205 258 186 296 
Nuci 332 1.142 883 330 557 

Tabel nr. III.2.45. Producţia medie de fructe 
- kg / pom - 

2004 2005 2006 2007 2008
Prune 14 18 19 8 15 
Mere 34 23 18 7 15 
Pere 1 23 16 20 18 
Cireşe şi vişine 5 19 22 7 14 
Caise şi zarzăre 6 14 15 14 17 
Piersici 14 7 8 13 13 
Nuci 10 28 26 14 24 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
III.2.6.5. Creşterea animalelor 
 
Creşterea animalelor în cadrul judeţului reprezintă o ramură de bază a agriculturii, această
activitate deţinând un procent semnificativ din valoarea totală a producţiei agricole din judeţ,
având la bază o îndelungată tradiţie şi o importanţă economică deosebită. Acesta rezidă în 
principal din valorificarea superioară a resurselor vegetale şi a unor subproduse rezultate de 
pe urma industrializării. 
 
Creşterea animalelor este ocupaţie străveche, practicată de la păstorit până la ferme 
moderne de creştere în stabulaţie. 
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Tabel nr. III.2.46. Efectivele de animale (la sfârşitul anului) 
- mii capete - 

2004 2005 2006 2007 2008
Bovine 49,2 51,3 52,3 51,5 45,6
vaci şi juninci 26,3 29,4 28,1 25,6 22,6 
Porcine 92,2 97,5 101,6 98,9 124,6
scroafe de praşilă 3,2 8,4 7,2 5,2 6,9 
Ovine şi caprine 208,2 208,4 204,8 257,7 282,2
oi şi mioare 157,5 163,9 154,5 198,1 225,0 
Cabaline 28,6 28,4 26,3 31,8 25,2
Păsări 2.269,6 2.235,4 2.232,6 2.263,3 2.149,8
păsări ouătoare 1.487,5 1.351,2 1.361,3 1.506,7 1.471,4 
Fam. albine – mii familii 23,5 20,7 14,5 21,5 21,8

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Spre deosebire de sectorul vegetal, domeniul creşterii animalelor cunoaşte o uşoară
dezvoltare în ultimii patru ani, aspect vizibil în efectivele superioare de bovine, porcine, 
ovine, caprine şi cabaline.  
 

Tabel nr. III.2.47. Animale ce revin la 100 hectare teren *) (la sfârşitul anului) 
 

2004 2005 2006 2007 2008
BOVINE 14,9 16,0 16,3 15,0 13,8 
PORCINE 31,9 34,8 36,2 35,1 45,9 
OVINE ŞI CAPRINE 63,1 65,0 63,9 75,2 85,2 
*) Efectivele de bovine, ovine şi caprine s-au raportat la suprafaţa arabilă + păşuni + fâneţe, 
iar efectivele de porcine la suprafaţa arabilă de la 15 iunie a anului respectiv. 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Ca rezultat al creşterii efectivelor de animale, producţia agricolă animală cunoaşte la rândul 
său valori superioare în anul 2007 faţă de anul 2004.  
 

Tabel nr. III.2.48. Producţia agricolă animală
2004 2005 2006 2007 2008

Producţia de carne greutate 
vie sacrificată (mii t.gr.vie) 21.543 20.735 21.763 24.658 24.143 

carne de bovine 5.910 5.132 4.423 5.539 5.392 
carne de porcine 8.150 7.249 10.277 11.048 11.554 
carne de ovine şi caprine 3.514 2.644 2.132 2.741 2.670 
carne de pasăre 3.937 5.705 5.705 5.326 4.527 
Lapte de vacă - fizic (mii hl) 827,7 891,6 912,0 987,0 780,0
Lapte de oaie şi capră (mii hl) 117,2 189,1 189,1 222,0 200,0
Ouă pentru consum (mil.buc.) 192,3 194,7 166,0 172,0 198,0
Lână (tone) 513,8 513,8 541,0 541,0 733,0
Miere extrasă (tone) 486,7 436,8 293,0 395,0 384,0

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Această evoluţie este vizibilă în special la carnea de porcine şi carnea de pasăre, laptele de 
vacă şi lână.
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III.2.6.6. Fondul forestier 
 
În ceea ce priveşte fondul forestier de care dispune judeţul Galaţi, se observă că eforturile 
de conservare şi exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaţa împădurită
menţinându-se contantă în ultimii patru ani. 
 

Tabel nr. III.2.49. Suprafaţa fondului forestier (la sfârşitul anului) 
 

2004 2005 2006 2007 2008
FOND FORESTIER – TOTAL
(mii ha), din care: 37,0 36,9 36,3 37,1 37,7 

• păduri 34,8 34,7 34,4 35,2 35,7 
•• răşinoase 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
•• foioase 34,5 34,5 34,2 35,0 35,4 
Suprafaţa împăduririi 340 521 145 90 88
Volumul de masă lemnoasă
pusă în circuitul economic – 
total 

94,1 76,4 70,2 62,4 49,3 

• fag 0,3 - - 0,1 0,4 
• stejar 7,4 3,9 5,1 2,1 3,6 
• diverse specii tari 49,3 46,4 43,1 35,9 28,5 
• diverse specii moi 37,1 26,1 22,0 24,3 16,8 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
III.2.6.7. Dotarea sectorului agricol (irigaţii, mecanizare, etc.) 
 
La capitolul bază tehnico - materială, judeţul Galaţi prezintă o dotare relativ corespunzătoare 
cu tractoare şi maşini agricole, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.50. Parcul de tractoare şi maşini agricole 
- bucăţi -

2004 2005 2006 2007 2008
Tractoare fizice 3.243 3.405 3.423 3.501 3.515 
Pluguri pentru tractoare 2.762 2.934 2.962 3.109 3.119 
Cultivatoare cu tracţiune 
mecanică 650 608 577 604 604 

Semănători cu tracţiune 
mecanică 1.464 1.464 1.468 1.544 1.547 

Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale 346 378 377 421 426 

Maşini pentru stropit şi prăfuit 
cu tracţiune mecanică 175 118 137 146 146 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Volumul total de îngrăşăminte aplicate a cunoscut o creştere semnificativă în perioada de 
referinţă (2004 – 2007), aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. III.2.51. Îngrăşăminte chimice şi naturale aplicate 
 

2004 2005 2006 2007 2008
Îngrăşăminte chimice aplicate 
(tone), din care: 6.431 9.383 5.610 8.429 16.594 

- Azotoase 4.628 6.619 3.957 6.423 10.651 
- Fosfatice 1.580 2.604 1.436 1.574 4.754 
- Potasice 223 160 217 432 1.189 
Suprafaţa pe care s-au aplicat 
îngrăşăminte chimice (ha) 73.431 85.541 76.223 158.236 191.882 

Cantitatea medie la hectar de 
îngrăşăminte chimice aplicate  
(kg/ha ) 

87,6 109,7 73,6 53.3 86,5 

Îngrăşăminte naturale aplicate 
(tone) 124.266 120.205 493.910 87.750 60.000 

Suprafaţa pe care s-au aplicat 
îngrăşăminte naturale (ha ) 8.868 7.738 23.978 1.950 1.500 

Cantitatea medie la hectar de 
îngrăşăminte naturale aplicate 
(tone/ha) 

14,0 15,5 20,6 45,0 40,0 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Creşteri importante sunt observabile la îngrăşămintele chimice, în timp ce la cele naturale se 
remarcă un regres important. 
 
III.2.6.8. Amenajări piscicole 
 

Principalele lacuri şi amenajări piscicole din judeţul Galaţi sunt prezentate în Tabelul nr. 

III.2.56. 

Tabel nr. III.2.52. Lacuri mici şi amenajări piscicole din judeţul Galaţi

Denumire 
acumulare, 

râul 
Deţinător, 
Localizare 

Suprafaţ/Volum 
total (ha/mii 

mc) 

-H
baraj 

- l
coron. 

-l 
coron. 

(m) 

Mira 
hidrom

Acte legale 
d.p.d.v. al 

g.a. 

Autoriz. în 
condiţii de 
siguranţă 

B. H. DUNĂREA
b. Acumulări laterale - amenajări

Amenajare 
Zatun 
B. H. PRUT

a. Acumulări cu barare de albie
Iaz Liscovel
-Horincea afl. 
Liscovel mal stg. 
(necodificat) 

C.L. Cavadineşti 
Com 
Cavadineşti 

3
90 

8
100 
3

Nu Nu Nu 

b. Acumulări laterale –amenajări

Amenajare Mata 
-r.Prut 

A.J.V.P.S. 
Galaţi
Com 
Cavadineşti 

193 
900 

4
4150 

3
Nu Aut.63.12.03 Aut.118/18.11 

05/18.11.2012 
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Amenajare 
Radeanu  
-r. Prut 

A.J.V.P.S. 
Galaţi
Com 
Cavadineşti 

375 
1800 

4
5870 

3
Nu Aut.63.12.03 Aut.118/18.11 

05/18.11.2012 

Amenajare 
Sovârca  
-r. Prut 

SC SINGAMA 
SA Galaţi
Com. Oancea 

208 
3250 

3
5095 

3
Nu Aut.8.11.03 

31.12.07 
Aut.117/18.11. 
05/18.11.2012 

Amenajare 
Vladeşti  
-r. Prut 

SC ZATUN SA
Galaţi
Com. Vladesti 

140 
2240 

3
3100 

3
Nu Nu Nu 

Amenajare Cotu 
Chiului  
-r. Prut 

I.C.D.E.A.P.A. 
Com. Foltesti 

 

105 
1500 

3
4660 

3
Nu 8 / 1993 

 Nu 

Crescătoria 
Brates  
-r. Chineja 

C.N.A.F.P- FIL  
Braila 

2111 
45000 

4
9800 

4
Nu Nu Nu 

Pepiniera Brates  
-r. Chineja 

I.C.D.E.A.P.A.  
Mun Galaţi

295 
4670 

3
9580 

3
Nu 7 / 1993 Nu 

B. H. SIRET
a. Acumulări cu barare de albie

Iaz agropisc. 
Griviţa
-r. Călmătui 

C.L. Grivita  
Com. Grivita 

5
90 

4
90 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Lieşti 1  
-r. Călmătui 

C.L. Lieşti  
Com. Lieşti 

13 
250 

6
203 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Lieşti 2  
-r. Călmătui 

C.L. Lieşti  
Com. Lieşti 

12 
230 

4
140 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Potârnichea  
-r. Vames 

SC CENTRAL 
SRL Galaţi
Com. C. Negri 

4
80 

4
225 
3,5 

Nu Aut.19.02.05/ 
31.01.06 

Program de 
etapizare 

Iaz agropisc. 
Băleni  
-r. Suhu 

C.L. Băleni  
Com. Băleni 

12 
210 

4
259 
3

NU Nu Nu 

Iaz Corni 
-r.Suhurlui 

C.L. Corni 
Com Corni  rupt 

Iaz Vladmic  
-r.Suhurlui 

Pers.Fiz.Panait 
Radu  
Com.Virlezi 

Baraj Malina  
-r. Malina 

SGA Galaţi +
SC GRIG  
IMPEX S.R.L.  
Com. Sendreni 

130 
6820 

8
620 
5

Nu Aut 64.08.04/ 
31.07.06 

Aut.116/18.11. 
05/18.11.210 

Iaz. “La sosea” 
-r. V. lui 
Manolache 

C.L. Tuluceşti  
Com. Tuluceşti 

4
70 

4
135 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Gârboavele 1 
-r. V. lui 
Manolache 

C.L. Tuluceşti  
Com. Tuluceşti 80 

3
167 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Gârboavele 2 
-r. V. lui 
Manolache 

C.L. Tuluceşti  
Com. Tuluceşti 

5
90 

3
132 
3

Nu Nu NU 

Iaz Costi Vinatari 
- r. Cătusa 
(Valea  
Budurului afl.mal  
dr) 

Pers. fiz.  
Dimachi S.  
Com. Vânători 

2
40 

23 
91 
5

Nu 
Aut.147/oct05 

31.05.06 
 

Aut.124/18.11. 
05/18.11.2010 

Iaz agrement 
Galaţi
-r. Cătusa 

C.L. Galaţi
Mun. Galaţi

9
290 

8
260 
4

Nu NU Nu 

Baraj Cătusa 
-r. Cătusa 

SC MITTAL 
STEEL Galaţi

5
820 

10
223 Nu 938/2004 Autoriz.101/ 

2004 
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Mun. Galaţi 10

Iaz Fileşti  
-r. Făloaia 

SC SEROMGAL 
SA Galaţi
Mun. Galaţi

16 
300 

8
241 
3

Nu 7 / 2002 Program de 
etapizare 

b. Acumulări laterale –amenajări
Amenajare 
piscicolă
Potcoava    
-r. Siret 

SC Central 
SRL  
Galaţi
Com Braniştea 

48,86 
680 

1,5 
6630 
4-5 

Nu Program de 
etapizare 

Acumulare 
Talabasca  
-r.Calmaţui 

C.L. 
T.Vladimirescu 
Com. 
T.Vladimirescu 

192 
5300 

5
5960 

5
Nu Nu Nu 

Pepiniera Lozova 
-r.Lozova 

S.C. CENTRAL 
SA Galaţi
Com. Braniştea 

130 
1810 

3
5220 

2
Nu Aut.18.02.05/ 

31.01.06 
Program de 
etapizare 

Pepiniera Mălina 
I
-r. Mălina 

SC GRIG 
IMPEX  
S.R.L.  
Com. Şendreni 

37 
550 

3
2350 

3
Nu 

Aut  
64.08.04/  
31.07.06 

Program de 
etapizare 

BH BÂRLAD
a. Acumulări cu barare de albie

Iaz agropisc. 
Susnesti  
-r. Jeravat 
(Susneşti) 

C.L. 
Bălăbăneşti,  
Com. 
Bălăbăneşti 

4
160 

10 
201 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Ciurestii Noi  
-r. Hobana 

C.L. Bălăşeşti  
Com. Bălăşeşti 

32 
0

10
327 
4

Nu Nu 
Nu

Rupt 
Iaz agropisc. 
Cotoroaia  
-r.Bârzota 

Pers.fizică
Raiciof Ion 

20 
600 

6
142 
3

Nu Aut.157/noib. 
05/30.09.06 

Program de 
etapizare 

Iaz Priponesti 
-r. Pereschiv  
(Valea Lieşti) 

C.L. Priponeşti  
Com. Priponeşti 

8,66 
130 

3
150 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Gârbovat  
-r. Gârbovăt

C.L. Gârbovăt
Com. Ghidigeni 

5
0

5
96 
3

Nu Nu 
Nu

Rupt 
Acumulare 
Antohesti  
-r Berheci 

SGA Galaţi 18 
920 

7
343 
4

Da 18/1997    
val 1999 Nu 

Iaz Timpa 
- Timpa  (afl.mal 
dr.r.  
Berheci)   

As.agr. Ipoteşti  
Com. Ţepu 12 

210 

11 
293 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Izvoare 
- Cernica  
(afl.mal dr.r.  
Berheci)   

As.agr. Ipoteşti  
Com. Ţepu 

4,06 
- - Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Cârlomaneşti  
-r. Blăneasa 

Pers. Fizică
Ghinea F.  
Com. Certeşti 

10 
240 

10
125 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Prisaca  
-r.Prisaca 

C.L. Munteni  
Com. Munteni 

6
100 

7
150 
3

Nu Nu 
Nu

Rupt 

Iaz Buciumeni  
-r.Tecucel 

C.L. Buciumeni  
Com.Buciumeni 

6
150 

7
224 
3

Nu Nu 
Nu

Rupt 
Iaz agropisc. 
Corod  
-r. Corozel 

C.L. Corod  
Com. Corod 

62 
1800 

10
250 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Matca  

C.L. Matca 
Com. Matca 

7
220 

6
60 Nu Nu Nu 
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r. Corozel 3
Iaz agropisc. 
Blânzi II  
-r. Tăplăoani   

C.L. Corod  
Com. Corod 

7
170 

7
212 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Blinzi I  
-r. Tăplăoani 
(izvoare) 

C.L. Corod  
concesionat  
Com. Corod 

1
15 

Iaz Carapceşti 
- r. Tăplăoani 
(baz pr.)        
carosabil 

C.L. Corod  
Com. Corod 

 

0,5 
4,5 

6
55 
5

Nu Nu Nu 

Sursa: www.prefecturagalati.ro/.../8.Lacuri_de_acumulare.pdf

III.2.6.9. Obiceiuri şi tradiţii 
 
Meşteşugurile tradiţionale reprezintă în zilele noastre o atracţie şi un interes în acelaşi timp.  
Produsele  meşterilor populari au început să fie din ce în ce mai căutate nu numai de turiştii 
străini. Ele sunt achiziţionate de instituţii publice şi firme pentru a fi folosite  sub  forma  de  
cadouri  la  întâlnirile  cu reprezentanţii unor organizaţii din străinătate şi sunt din ce în ce 
mai căutate de  publicul larg atras de frumuseţea, unicitatea cât şi utilitatea acestui tip de 
produse. Un exemplu ar fi faptul că, din ce în ce mai multe persoane preferă pentru 
utilizarea cotidiană, în bucătărie, vase ceramice care sunt ecologice şi menţin o savoare 
deosebită preparatelor culinare. 
 
Reprezentative pentru judeţul Galaţi încă din cele mai vechi timpuri, sunt meşteşugurile ce 
vizează:

prelucrarea lemnului; remarcăm varietatea deosebită a simbolurilor folosite pe aceste 
meleaguri; de la simbolurile solare, care implica atât reprezentarea realistă a astrului, 
cât şi forme abstractizate ca rozeta, vârtejul roata solară, rombul, cercul tăiat în cruce 
până la reprezentările antropomorfe, având variate forme de expresie; 
olăritul, îndeletnicire pe care noi românii o moştenim din adâncul  timpurilor,  de  la  
îndepărtaţii noştri strămoşi din neolitic, dar totodată a fost şi este una dintre cele mai 
propice modalităţi de materializare a însuşirilor artistice. Pe teritoriul actualului judeţ
Galaţi, olăritul a cunoscut în trecut o mare răspândire; 
ţesături de interior, domeniu mult mai productiv şi cu o mare pregnanţă. Aici istoria 
contează mai puţin, meşteşugul este încă în floare, meşterii populari fiind recunoscuţi
pentru autenticitatea obiectelor de artizanat pe care le produc: scoarţe, prosoape, 
costume populare. 

 
Ansamblul contemporan al artei tradiţionale şi al meşterilor populari din judeţul Galaţi se 
prezintă pregnant contradictoriu. Pe de o parte, aşa cum am văzut, există tradiţii foarte 
bogate, pe de altă se manifestă un proces de stagnare şi chiar de dispariţie în unele 
sectoare. Deosebit de grav este faptul că în judeţul Galaţi nu se derulează în prezent nici un 
program de instruire a tinerilor în practicarea meşteşugurilor tradiţionale. Datorită acestui 
fapt pe de o parte şi a lipsei de informaţie pe de altă parte, tinerii din sat prefera să migreze 
către centrele urbane sau în alte ţări atraşi şi de mirajul unor câştiguri mari. 
 
Nu lipsit de importanţă este faptul că nu există continuitate în comercializarea produselor, 
vânzările importante fiind făcute cu ocazia târgurilor meşterilor populari care sunt manifestări 
organizate o dată sau de două ori pe an. 
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III.2.7. Turismul 
 
Teritoriul judeţului este caracterizat printr-o mare varietate de peisaje la care vin să se 
adauge o serie de monumente ale naturii. Aşezarea sa geografică îi conferă o poziţie 
privilegiată, a cărui importanţă turistică este amplificată de impresionantele sale resursele 
recreative. 
 
Cât priveşte infrastructura de turism, principalele date statistice sunt prezentate mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.53. Unităţi de cazare turistică, capacitatea şi numărul turiştilor cazaţi

2004 2005 2006 2007 2008
Unităţi de cazare turistică - total, din 
care: 20 21 21 21 21 

Hoteluri 8 9 9 9 9 
Vile turistice 8 8 8 8 8
Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 3 3 3
Hosteluri 1 1 1 1 1
Capacitatea de cazare turistică
existentă – locuri, din care: 1.375 1.449 1.452 1.452 1.452 

în hoteluri 744 818 821 821 821 
în vile turistice 109 109 109 109 109 
Sosiri ale turiştilor cazaţi – total, din 
care: 57.641 57.508 61.546 65.769 57.242 

în hoteluri 49.817 49.858 53.491 57.606 50.342 
în vile turistice 2.420 3.259 4.518 4.912 4.160 
Sosiri ale turiştilor români cazaţi –
total, din care: 47.813 47.879 50.692 55.300 45.557 

în hoteluri 41.438 41.277 44.073 48.293 39.722 
în vile turistice 1.450 2.421 3.308 3.993 3.371 
Înnoptări ale turiştilor – total 109.500 106.000 117.400 130.700 141.400

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Se observă că deşi, numărul unităţilor de cazare a rămas acelaşi pe parcursul perioadei 
2005-2008, capacitatea de cazare turistică existentă a crescut cu 5,3% în 2008, faţă de anul 
2005. 
Numărul sosirilor turiştilor români a scăzut în 2008, faţă de anul 2004, cu 4,7%. Spre 
deosebire de acesta, numărul înnoptărilor turiştilor a crescut în aceeaşi perioadă, cu 
29,13%. 
 

III.2.7.1. Turismul cultural 
 
Acest tip de activitate se situează în vârful piramidei posibilităţilor de afirmare datorită unui 
potenţial atractiv constituit din numeroase şi variate obiective istorice, religioase, etnografice, 
culturale, monumente, obiective economice cu atribute turistice existente în perimetrul 
judeţului. 
 
Resursele turistice pentru dezvoltarea turismului cultural constau din: 
 

1. Monumente istorice şi de artă religioasă (biserici, mânăstiri, etc.) realizate de regulă
în sec. XIV-XIX, în stil specific moldovenesc, situate în Galaţi; 
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Biserica fortificată "Sfânta Precista" 
Este construcţia cea mai veche din Galaţi, fiind 
sfinţită ca lăcaş de cult în septembrie 1647, în timpul 
domnitorului Vasile Lupu. Biserica a fost închinată
Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. La ridicarea 
bisericii au fost folosite materialele existente la faţa
locului: piatră de la Barboşi, lemnul din pădurile de pe 
platforma Covurluiului, cărămidă şi var, nisip de pe 
plajele Dunării etc. Arhitectura bisericii este 
românească şi prezintă unele elemente specifice: 
turnul-clopotniţă este prevăzut cu metereze, putând fi 
folosit pentru observarea Văii Dunării, iar în caz de 

nevoie devenea fortificaţie de apărare. Turnul, format din două niveluri, este prevăzut cu o 
cameră pentru ascunderea valorilor, cu două metereze şi o uşă de acces, probabil, spre un 
balcon. Al doilea nivel era prevăzut cu ferestre şi metereze. Un alt element de apărare la 
"Precista" este podul întărit, alcătuit din două părţi, una deasupra naosului şi a doua 
deasupra altarului. Podul este prevăzut cu 28 de metereze. Biserica ,,Precista" a suportat 
toate vitregiile vremurilor, fiind arsă în 1711 de către otomani, distrusă în războaiele ruso-
otomano-austriece din 1735-1739 şi 1769-1774. În 1821, otomanii distrug şi jefuiesc iar 
locaşul. Biserica a fost refăcută şi restaurată în 1829 şi-n 1859. S-a făcut o restaurare şi
între anii 1953-1957 după care, biserica a fost transformată în muzeu. În perioada 1991-
1994, biserica ,,Precista" a fost restaurată iar şi a fost redată cultului ortodox. Se spune ca 
există un tunel secret pe sub Dunăre de la biserică până pe malul celălalt al fluviului pentru a 
putea ascunde bunurile şi a scăpa de atacurile vrăjmaşilor. 
 
Biserica Romano-Catolică
Monumentul din strada Domnească nr. 86 este construit în anul 1844 şi extins în anul 1873. 
Printre obiectele de valoare artistică amintim: Altarul Mare, executat din marmură colorată,
tabloul "Sfântul Ioan Botezătorul predicând", Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus 
Hristos, Statuile Pieta şi Sfântul Francisc de Assisi. Biserica a fost consolidată şi renovată în 
starea actuală între anii 1985-1988. 
 
Biserica Greacă
La data de 6 august 1866 se pune piatra de temelie a bisericii cu hramul "Schimbarea la 
Faţă" a cărei sfinţire se face la 17 septembrie 1872 de către episcopul Melchisedec alături 
de Arhimandritul Eughenie Xiropotamo. În pronaos se află placa de marmură cu numele 
fondatorilor precum şi două plăci de marmură cu numele ctitorilor şi a marilor ctitori. Biserica 
e în formă de cruce înscrisă cu turlă şi are pe latura vestică două clopotniţe. Pictura a fost 
realizată de către pictorul Papadopoulos din Adrianopol. Pe catapeteasmă sunt icoane mari 
reprezentând pe Sf. Fecioara Maria cu Pruncul, Învierea Domnului, Sf. Gherasim, Sf. Sofia, 
Sf. Grigorie şi Sf. Vasile cel Mare. Ferestrele bisericii conţin 8 vitralii cu apostoli şi sfinţi: 
Petru, Andrei, Marcu, Toma, Bartolomeu şi Luca pe latura nordică şi Pavel, Simion, Ioan, 
Iacob, Filip pe latura sudică.
Catedrala Arhiepiscopală Dunărea de Jos 
Piatra de temelie a Catedralei arhiepiscopale din Galaţi a
fost aşezată la 27 aprilie 1906, de către prinţul Ferdinand 
şi regina Maria, alături de episcopul Dunării de Jos de 
atunci, Pimen Georgescu, viitorul mitropolit al Moldovei, 
construcţia durând până în anul 1917 şi fiind realizată
după planurile arhitecţilor Petre Antonescu şi Ştefan 
Burcuş.
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Construcţia se detaşează în planul arhitectural gălăţean, fiind concepută în stil muntenesc, 
cu o singură cupolă fără abside laterale. În anul 2006, a fost sărbătorit centenarul Catedralei 
episcopale din Galaţi, prilej cu care au sosit în oraşul de la malul Dunării moaştele Sfântului 
Nectarie de la Eghina.  
 
Construcţia a fost restaurată, operaţiune care a început în anul 1989 şi care a continuat 
vreme de 17 ani, implicând lucrări de consolidare de infrastructură şi extrastructură,
Catedrala fiind de fapt reconstruită şi reconsolidată. De asemenea, pictura originală din anul 
1957 a fost curăţată complet, a fost pavat aşezământul din jurul Catedralei, au fost refăcute 
împrejurimile, iar în curtea Centrului eparhial a fost construită o nouă clădire, un centru 
cultural, pastoral şi misionar cu numele Sf. Ioan Casian. 
 
Biserica Mavromol 
„Stânca neagră” în greacă, a fostei mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii 
Domnului şi a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca şi refăcută de fiul său între 1700-
1703. Păstrează picturi murale interioare valoroase refăcute între 1973-1975. În chiliile 
acestei biserici au funcţionat primele scoli din Galaţi înfiinţate în 1765 (cu predare în limba 
greacă) şi 1803 (cu predare în română). Războiul ruso-turc, 1768-1774 şi războiul ruso-
austro-turc, 1787-1792 au provocat distrugeri profunde bisericii Mavromol. Şcoala şi-a 
întrerupt activitatea şi s-a reînfiinţat abia în anul 1803 prin hrisovul lui Constantin Moruzi. În 
timpul revoluţiei din 1821 biserica a fost arsă de turci. Construcţia actuală datează din 
perioada 1858-1861, şi respectă planul iniţial. Biserica are o splendidă icoană de lemn 
sculptat "Maica Domnului", şi o valoroasa catapeteasmă adusă de la biserica Mănăstirii Sf. 
Sava din Bucureşti. Biserica are plan bazilical necompartimentat. Absidele laterale apar în 
exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin arce dublou. Intrarea 
se face pe latura de sud printr-o uşă marcată de un portal cu icoana de hram şi simboluri 
heraldice: capul de bour şi doi lei. Tot pe latura de sud, în medalion, sculptată în piatra, este 
stema Moldovei. Pe timpul comunismului biserica a fost abuziv expropriată de terenul de 
lângă ea pe care era un cimitir.  
 
Biserica Vovidenia 
Monument istoric şi de arhitectură ridicat în anul 1790, pe locul unde mai fusese o biserică.
A fost arsă şi distrusă complet în anul 1821, restaurarea încheindu-se în anul 1851. 
Deasupra naosului se ridică o cupolă susţinută de arce dispuse în cruce, în stilul 
moldovenesc tradiţional. Acoperişul turlei, ridicată pe naos, este în formă de clopot şi o altă
turlă, mai mică, este ridicată deasupra altarului. Turla clopotniţei de pe pridvor este o 
adăugire din 1901. Aici se află mormântul Smarandei Cuza, mama domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. 
 
Biserica Sf. Spiridon 
A fost ridicată în anul 1817 pe un plan triconic cu patru contraforţi. Are trei turle, una mai 
mică, celelalte două egale, baza turlei de pe naos se sprijină pe arce dispuse în cruce. Cele 
mai valoroase elemente ale bisericii sunt catapeteasma şi icoanele. Pictura originală nu se 
mai pastrează.

Templul Meseriaşilor 
Din Str. Dornei 7 a fost ridicat în anul 1896 pe locul unei sinagogi din anul 1806. 
 

2. Muzee, case memoriale, teatre; 
 
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Galaţi
Denumit deasemeni Grădina Botanică sau Parcul Dendrologic, conţine planetariul cu 
diametrul cupolei de 7 metri, aici putând fi vizionate diferite proiecţii ("Sistemul Solar", 
"Giganţii Sistemului Solar", "Nebuloase şi Roiuri stelare"), astfel încât publicul vizitator să
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poată călători imaginar în toate colţurile Universului; de asemenea, în cadrul planetariului se 
desfăşoară şi foarte multe programe educaţionale, bune exemple fiind Astroclubul "Călin 
Popovici", dar şi Programul Educaţional "Să cunoaştem Soarele", adresat elevilor claselor V-
XII. Acvariul are ca tematică ihtiofauna rară şi foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, 
fauna Mării Mediterane şi peşti exotici. Grădina Botanică domină malul stâng al Dunării, 
ocupând o suprafaţă de 18 hectare. 
 
Muzeul de Istorie Galaţi
A fost inaugurat la 24 ianuarie 1939, cu ocazia celei de-a 80-a aniversare a Unirii 
Principatelor Române, în casa care a aparţinut familiei Cuza şi unde Alexandru Ioan Cuza a 
trăit în perioada-n care a fost pârcălabul Galaţiului. Activitatea ştiinţifică a muzelui a 
reînceput în 1951-1952, când a demarat organizarea ştiinţifică a colecţiilor. În 1956, 
obiectele din colecţii au fost separate; astfel o parte dintre ele au format colecţiile Muzeului 
de Ştiinţe ale Naturii, iar o alta, colecţiile Muzeului de Artă. Treptat, colecţia Muzeului de 
Istorie s-a mărit prin noi achiziţii şi cercetări arheologice realizate în partea sudică a
Moldovei, în principal la castrul roman de la Tirighina-Barboşi, ajungând acum la un 
patrimoniu de peste 50.000 de exponate, unele fiind de o importanţă excepţională.

Casa Memorială A. I. Cuza din Galaţi
Construită pe locul fostei case a pârcălabului de Covurlui, 
de Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României 
(1859 - 1866). Cuprinde o expoziţie permanentă dedicată
domnitorului, întrunind şi calitatea de reconstituire a 
ambientului gălăţean de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea. 

 
Casa Lambrinidi 
Situată pe Strada Domnească nr. 51, lângă Universitate. Construită de Epaminonda 
Lambrinidi, proprietarul unei mori de pe strada Portului şi având ca anexa o turnătorie şi
atelier de reparat maşini şi vase, înainte de aprilie 1879, îl găzduieşte pe domnitorul Carol I, 
cu ocazia unei vizite în Galaţi. A fost sediul Curţii de Apel, al Liceului Mihail Kogălniceanu şi, 
după cutremurul din 9-10 noiembrie 1940, al Primăriei. 
 
Muzeul de artă vizuală din Galaţi
Este primul muzeu de artă contemporană românească din ţară. A fost inaugurat în anul 
1967 şi a fost conceput structural să prezinte cele mai noi tendinţe ale fenomenului plastic în 
devenire, destinaţie pe care şi-o păstrează şi la acest început de mileniu. Aproximativ 400 
de lucrări existente în sălile de expunere şi-n aer liber, în parcul muzeului, constituie o 
selecţie dintr-un patrimoniu mult mai amplu, completat adesea cu un patrimoniu virtual, din 
atelierele artiştilor contemporani. Patrimoniul muzeului cuprinde creaţii de artă românească
din a doua jumătate a secolului XIX şi din secolul XX reprezentanţi ai avangardei româneşti 
şi lucrări ale artiştilor care formează o punte de legatură între prima şi a doua jumătate a 
secolului. 
 
Muzeul Mixt Tecuci – (paleontologie şi arheologie) 

 
Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi
Există de peste 45 de ani. Este un teatru de repertoriu cu profil dramatic, cu trupă
permanentă alcătuită din 25 de actori, 2 regizori, un scenograf. Pentru realizarea producţiei 
teatrul apelează de asemenea la colaboratori prestigioşi pe plan naţional - regizori, 
scenografi, compozitori. Teatrul are ateliere de producţie proprii; sala proprie cu 300 de 
locuri, cu scenă de tip italian. Este singura instituţie teatrală profesionistă cu profil de dramă
din Judeţul Galaţi. Teatrul se adresează spectatorilor din întreg judeţul Galaţi, dar şi celor din 
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judeţele apropiate. Repertoriul cuprinde în fiecare stagiune în afara producţiilor noi, un 
număr de titluri realizate în stagiunile precedente. 
 
Teatrul Gulliver 
Este o instituţie de cultură subvenţionată de Statul Român, ca şi alte teatre de copii. Teatrul 
Gulliver a luat fiinţă la 1 octombrie 1952. În acest interval au fost prezentate peste 200 de 
titluri, (4-5 premiere pe stagiune) din literatura română şi universală pentru copii, sub iscusita 
conducere a numeroşi oameni de cultură. Anual se organizează Festivalul Gulliver, unul 
dintre cele mai importante de acest gen din România, care transformă municipiul Galaţi în 
"Capitala teatrului de marionete". 
 
Teatrul liric Nae Leonard 

A fost înfiinţat în 1956. Anual organizează "Zilele Muzicale 
Gălăţene", când sunt prezentate publicului cele mai 
reprezentative titluri ale repertoriului de toate genurile. 
[modifică] Alte monumente, clădiri şi locuri 
[modifică] Palatul Administrativ 
Edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al 
Prefecturii judeţului Galaţi, Palatul Administrativ a fost construit 
în perioada anilor 1904 -1905 după planurile arhitectului Ion 
Mincu, fondatorul şcolii naţionale a arhitecturii româneşti. Pe 

faţada principală a Palatului, la nivelul superior, se află două statui realizate din marmura 
albă – „Industria" şi "Agricultura" ale sculptorului Frederic Storck, care sunt acoperite de 
tencuială. Mai jos, se găsesc două steme de bronz ale judeţului. Pe frontonul clădirii se 
găseşte un ceas de mari proporţii. Fiecare oră este marcată prin câteva fraze muzicale ale 
nemuritorului vals "Valurile Dunării" capodopera de renume mondial a compozitorului 
gălăţean losif Ivanovici (1845 -1902). 
 
Copia “Statuii Lupoaicei” (“Lupa Capitolina”) 
Inaugurată în 1995, simbolul latinităţii poporului român.  
 

Palatul Navigaţiei (astăzi Gara Fluvială)
Datează din ultimul deceniu al secolului XIX, începutul 
secolului XX, fiind proiectat de arhitectul Petre Antonescu. În 
prezent acesta este sediul mai multor instituţii precum 
“Administraţia Porturilor Dunării Maritime” sau “Compania de 
Navigaţie Fluvială Română Navrom”. 
 
Palatul Universităţii 
Situat în centrul Galaţilor, fostul Palat al Justiţiei, astăzi sediul 

Universităţii, ocupă în vechiul peisaj arhitectural al municipiului locul cel mai de seamă,
datorita monumentalităţii sale. Acest edificiu este opera arhitecţilor Grigore Cerchez şi
Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913. 
 
Casa Robescu 
Este construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după proiectul arhitectului Ion 
Mincu. Clădirea are subsol supraînălţat, două nivele cu două foişoare-balcon la etaj şi un alt 
balcon la parter, spre stradă. Decoraţiile exterioare sunt din ocniţe cu butoni, brâu în stil 
brâncovenesc al frânghiei răsucite, plăci de ceramică lustruită. Ceramica lustruită este 
folosită şi la decorarea florală a registrului superior. Azi serveşte ca "Palatul Copiilor" Galaţi. 
[modifică] Castrul Roman de la Tirighina – Barboşi
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Săpăturile efectuate în castellum roman de la Bărboşi (la nord de Dunăre, lângă Galaţi, 
aproape de vărsarea Siretului), din anii 1959—1962, au dovedit în condiţii stratigrafice 
perfect de clare, că pe înălţimea Tirighina se găsea la început o cetăţuie dacică, întărită cu 
un val de pământ. Ceramica dacică şi cea de import, ca şi o monetă de argint histriană,
permit ca începuturile cetăţui dacice să fie fixate în secolul I î.e.n. (cel mult sfârşitul secolului 
II î.e.n.). Cetăţuia dacică de la Bărboşi a sfârşit apoi în urma unui puternic incendiu, a cărui 
urme sunt destul de evidente. Monedele romane aflate în acest nivel dacic sunt din vremea 
lui Augustus şi continuă apoi seria neîntreruptă până în anii domniei împăratului Nero (54—
68 e.n.). N-ar fi exclus deci ca sfârşitul acestei cetăţui să fie pus în legătură cu acţiunea 
guvernatorului Moesiei Tib. Plautius Silvanus Aelianus în regiunea de la nord de Dunăre, a 
cărui rezultat a fost mutarea forţată a celor 100.000 de transdanubieni la sud de Dunăre şi
care a avut loc prin anii 62—66 e.n. în legătură cu problema vechimii stăpânirii romane la 
nord de Dunăre, în partea de sud a Moldovei, se pune întrebarea dacă acest castellum de la 
Bărboşi, datează dintr-o perioadă mai veche decât anii 101 —102, primul război dacic 
(eventual 105—106 cel de al doilea război dacic), sau numai începând cu aceşti ani. 
 

3. Manifestări folclorice: sărbătoarea teiului (ce se ţine anual în pădurea Buciumeni 
odată cu înflorirea teiului); sărbătoarea bujorului (ce are loc în prima duminică a lunii 
mai în pădurea din apropierea satului Roşcani, unde creşte bujorul sălbatic – 
monument al naturii); sărbătoarea salcâmului (organizată anual în pădurea Conachi, 
odată cu înflorirea salcâmului). 

 
Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de 
acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectură etc.) învechită
şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovare a 
obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere, monumente istorice, 
lipsa spaţiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj. 
 
III.7.2.2. Turismul de afaceri  
 
Datorită puternicei industrii siderurgice şi navale, judeţul Galaţi oferă o largă perspectivă de 
dezvoltare turismului de afaceri, zona liberă oferind un plus de interes în sfera acestui tip de 
turism. 
 
Infrastructura pentru turismul de afaceri este asigurată, în mare parte, de Central de Afaceri 
Dunărea Galaţi care beneficiază de: 
 

săli de training cu capacităţi de 10-20 persoane, dotate cu echipament modern; 
săli de tratative, cu capacităţi de 40-60 de persoane, dotate cu echipament modern; 
sală multifuncţională Club Andy’s, cu capacitate de 150 de persoane, care poate găzdui 
diverse tipuri de evenimente corporate: recepţii, cocktailuri, conferinţe, lansări, aniversări 
de firmă, etc.(http://www.portal-info.ro/sali_de_ conferinta/locatie-galati-sali_de_ confe 
rinta -centrul_de_afaceri_dunarea-4457.html). 
 

Alte săli de conferinţe sunt oferite de hotelurile: 
 

Magnus (două săli de conferinţă cu o capacitate de 60, respectiv, 100 persoane; 
www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php);  
Vega (o sală de reuniune de 100 mp şi o sală de conferinţe de 50 mp; 
www.vegahotel.ro/);  
Kreta (sală de conferinţe cu o capacitate de 40 de participanţi; 
www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php);  
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Glamondo (sală de conferinţe cu o capacitate de 50 de persoane, sală de trening cu 25 
de locuri, un Business Centre cu echipamente de telecomunicaţie profesionale şi acces 
permanent la Internet pe fibră optică; www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php);  
Viva Club Hotel (trei săli de şedinţe, sală de reuniuni cu o capacitate de 200 de locuri, 
sală de conferinţe cu o capacitate de 80 de locuri; http://www.vivaclub.ro/ro.html).  

 
III.7.2.3. Turismul rural, agroturismul şi silvoturismul  
 
Turismul rural se poate practica pe toată durata anului, implică investiţii reduse şi grad de 
risc scăzut, reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate 
de diversificare a activităţilor economice din mediul rural. În acelaşi timp turismul rural are şi
o puternică componentă ecoturistică.

De remarcat că motoarele de căutare online nu furnizează datele de contact pentru nici o 
agropensiune din judeţul Galaţi, astfel că sunt necesare investiţii pe partea de promovare. 
 
Pe lângă promovarea, turiştii străini se aşteaptă să găsească un drum practicabil şi o
infrastructură de cazare acceptabilă.

III.7.2.4. Turismul de croazieră

În ultimii ani, turismul de croazieră a început să aibă o importanţă deosebită pentru judeţul 
Galaţi, agenţiile de turism depunând eforturi susţinute pentru a convinge cât mai mulţi
operatori străini de croaziere să acosteze în portul Galaţi şi să ofere turiştilor beneficiile pe 
care le are acest tip de turism le include: excursii locale, tur al municipiului Galaţi, degustări 
de bucate şi/sau băuturi, spectacole folclorice, tururi arheologice, muzee, biserici şi
mănăstiri. Introducerea unor produse cât mai atractive pentru turiştii de croazieră poate oferi 
şansa dezvoltării pe termen lung a acestui tip de turism, cu efecte benefice pentru întreg 
judeţul Galaţi. 
 
Specificitatea acestui tip de turism este dată de faptul că, spre deosebire de turismul de 
litoral care durează trei luni pe an, navele de croazieră vin şi în extrasezon. Aceşti turişti, în 
afara faptului că merg în excursiile organizate de agenţii, cheltuiesc foarte mult pentru 
cumpărături, pentru că sunt interesaţi să îşi procure suveniruri, obiecte de artă populară
tipice româneşti. 
 

III.7.2.5. Activităţi de agrement 
 
Principalele resurse de agrement în zonă sunt: 
 
Faleza Dunării 
Este una dintre zonele reprezentative ale Galaţiului. Loc de promenadă pentru toţi, unde au 
loc frecvent concerte muzicale şi întreceri sportive (concertele "La Elice" şi Crosul Copiilor). 
Reprezintă aproape singura zonă unde s-au valorificat resursele pentru agrement. Oferă un 
mare potenţial de relaxare şi agrement prin spaţii verzi. Este "populată" de multe 
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monumente din fier vechi, originale. La malul falezei inferioare sunt multe vaporaşe
transformate în restaurante. 
 
Grădina Publică
Este situată în apropierea Complexului Studenţesc reprezintă o zonă deosebit de frumoasă
pentru odihnă şi recreere. Este un punct de vedere excelent asupra Lacului Brateş, a triajului 
şi a gării principale a Galaţiului. 
 
Parcul C.F.R. 
Parcul este situat lângă calea ferată, în apropierea tunelului feroviar. Oamenii se relaxează
dat fiind că este în apropierea Azilului de Bătrâni şi este capăt de linie pentru unele trasee 
TransUrb Galaţi. Acest parc deserveşte şi locuitorii de la nord de calea ferată.

Grădina Botanică
Este inclusă în Complexul Muzeal Ştiinţele Naturii şi domină malul stâng al Dunării. Aici se 
găseşte o replică a unei grădini japoneze. 
 
Rezervaţia şi Grădina Zoologică Gârboavele 
Ambele situate la ieşirea de nord a oraşului. Grădina Zoologică din Pădurea Gârboavele 
este inclusă în Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. În cadrul Grădinii zoologice pot fi 
văzute diferite specii exotice. De asemenea, pasionaţii de echitaţie pot practica acest sport 
la Grădina Zoologică, aici existând nu doar cai special antrenaţi pentru acest scop, ci şi un 
manej excelent amenajat şi personal instruit. Tematica zoo a fost elaborată împreună cu 
specialiştii de la European Association of Zoos and Aquaria, şi are drept obiective 
conservarea speciilor rare de animale, precum şi educaţia pentru conservare. 
 
Lacul Vânători 
Aflat în extremitatea de nord-est a municipiului Galaţi, pe o suprafaţă de 28 de hectare. 
Cuprinde un lac natural de 11 ha, un versant de 10 ha de pădure de salcâm şi un versant de 
8 ha parţial amenajat pentru agrement şi supus unui plan intensiv de modernizare şi
reamenajare. 
 
Parcul Eminescu 
Amenajat în 1869, acest parc mai păstrează câţiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu 
care poposi aici de mai multe ori mai ales în ultima parte a vieţii. În parc există un mic lac 
artificial şi un loc amenajat unde-n trecut fanfara militară susţinea recitaluri. Este renumit 
datorită prezenţei statuii lui Eminescu. 
 
Complexul de agrement Priza Dunării 
Situat la ieşirea din Galaţi, pe drumul spre Brăila, cuprinde trei piscine, căsuţe, locuri de 
camping şi un restaurant. Pe o porţiune a complexului se află un club occidental ce are ca 
dotări o piscină, restaurant, bar şi cafenea. 
 
Plaja Valurile Dunării 
Situată în sud-vestul oraşului, aceasta are în administrare de la A.D.P. 2 piscine mari, 3 
piscine mici pentru copii fiecare cu cate un topogan, plaja, restaurantele şi zonă de duşuri. 
Este un excelent loc de relaxare în timpul verii şi nu numai. 
 
Plaja Brateş
Plajă privată, pe malul stâng al Lacului Brateş, mai mică decât Valurile Dunării 
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Parcul Central Pazvante din Tecuci 
 
Rezervaţie Paleontologică Tecuci 
 
III.7.2.6. Alte forme de turism 
 
Altă formă de turism, care nu este neapărat specifică doar judeţului Galaţi, ci întregii 
Românii, este turismul medical. Românii plecaţi în străinătate revin în ţară pentru diverse 
intervenţii medicale, motivând alegerea prin preţul mult mai mic al serviciilor din România. 

III.2.8. Serviciile şi comerţul  
 
III.2.8.1. Serviciile  
 
Numărul firmelor care activează în domeniul serviciilor în judeţul Galaţi a crescut în 2008, 
faţă de anul 2006, cu 9,08%. Creşterea s-a realizat în rândul unităţilor cu până la 10 
salariaţi. 
 

Tabel nr. III.2.54. Tabel nr. Unităţile economice din domeniul servicii pe clase de 
mărime, după numărul de salariaţi

2006 2007 2008
0-9 2.925 3.261 3.243 
10-49 288 306 278 
50-249 67 73 60 
250 şi peste 14 14 12 
Total 3.294 3.654 3.593

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Domeniul serviciilor cunoaşte o creştere a numărului de comercianţi angrenaţi în această
activitate, simultan cu scăderea valorii serviciilor comerciale prestate populaţiei. 
 

Tabel nr. III.2.55. Volumul şi dinamica serviciilor comerciale prestate populaţiei 
 

2004 2005 2006 2007 2008
an precedent = 100

Servicii comerciale prestate 
populaţiei – total  
(mii lei preţuri curente ) 

125.263 178.095 208.283 329.719 395.489 

Dinamica serviciilor comerciale 
prestate populaţiei (%) 129,3 130,7 109,6 151,8 113,4 

III.2.8.2. Comerţul 
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Judeţul Galaţi reprezintă un pol comercial al României în contextul proximităţii geografice a 
porţii estice de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Numărul şi densitatea societăţilor 
comerciale de profil, suprafaţa afectată comerţului şi diversitatea produselor desfăcute 
asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi competitiv atât pentru locuitorii judeţului cât şi
pentru persoanele aflate în tranzit, fapt confirmat de dinamica vânzărilor surprinsă în tabele 
de mai jos: 

Tabel nr. III.2.56. Vânzările cu amănuntul pe grupe de mărfuri 
 

2004 2005 2006 2007 2008
milioane lei preţuri curente

TOTAL 1.170.829 1.317.869 1.730.061 1.942.515 2.357.173
• mărfuri alimentare 500.538 626.213 781.787 929.260 1.205.242
• mărfuri nealimentare 670.291 691.656 948.274 1.013.255 1.151.930

an precedent = 100
TOTAL 123,3 105,7 129,7 106,3 114,6
• mărfuri alimentare 116,7 118,0 119,3 113,0 119,3 
• mărfuri nealimentare 128,5 96,5 139,1 101,0 110,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
Numărul firmelor care activează în domeniul comerţului în judeţul Galaţi a crescut în 2008, 
faţă de anul 2006, cu 10,04%.  
 

Tabel nr. III.2.57. Unităţile economice active din comerţ pe clase de mărime, după
numărul de salariaţi

2006 2007 2008
0-9 6.145 6.105 6.206 
10-49 479 493 477 
50-249 46 49 52 
250 şi peste 3 3 5 
Total 6.673 6.650 6.740

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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III.3. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI

III.3.1. Populaţia 
 
Transformările survenite în sistemul politic, în economie, în viaţa socială şi în mentalitatea 
oamenilor au influenţat semnificativ configuraţia demografică în ultimii ani. Schimbarea 
comportamentului cuplurilor, creşterea mortalităţii, precum şi migraţia externă au făcut ca 
populaţia stabilă a judeţului Galaţi să urmeze un trend descendent, scăzând în perioada 
2002 - 2008 cu 11.346 persoane. 
 

Tabel nr. III.3.1. Populaţia pe medii şi sexe la 1 iulie 2008 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2003 -
2008 

absolut

2003 -
2008 

procent
TOTAL JUDEŢ GALAŢI

TOTAL 622.936 621.161 620.500 617.979 614.449 611.590 -11.346 -1,82%
• masculin 309.018 307.815 307.067 305.691 303.795 301.906 -7.112 -2,30% 
• feminin 313.918 313.346 313.433 312.288 310.654 309.684 -4.234 -1,35% 

Mediul urban 

TOTAL 355.251 353.349 352.847 350.759 347.301 344.971 -10.280 -2,89%
• masculin 173.236 171.941 171.418 170.197 168.383 166.924 -6.312 -3,64% 
• feminin 182.015 181.408 181.429 180.562 178.918 178.047 -3.968 -2,18% 

Mediul rural 
TOTAL 267.685 267.812 267.653 267.220 267.148 266.619 -1.066 -0,40%
• masculin 135.782 135.874 135.649 135.494 135.412 134.982 -800 -0,59% 
• feminin 131.903 131.938 132.004 131.726 131.736 131.637 -266 -0,20% 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
La 1 iulie 2008, mediul urban al judeţului Galaţi grupa 57,03% din totalul populaţiei, în timp 
ce 42,97% din locuitori aveau domiciliul în mediul rural. În intervalul 2002 - 2008, variaţia 
acestor procente a fost nesemnificativă, majoritatea populaţiei judeţului Galaţi fiind aşadar 
stabilită în oraşe şi municipii. Scăderea demografică amintită mai sus s-a manifestat cu 
precădere în mediul urban. În municipii şi oraşe populaţia s-a redus în medie cu 2,89%, în 
timp ce în mediul rural scăderea este nesemnificativă - 0,40%.  
 
De asemenea, se observă diferenţe semnificative în ceea ce priveşte evoluţia numărului de 
locuitori după sexe la nivel de judeţ: există o scădere mai mică decât media în cazul femeilor 
(1,44) şi una aproape dublă în cazul bărbaţilor (2,33). Acest fenomen demografic se 
manifestă cu amploare în municipii şi oraşe, unde diferenţele între sexe sunt mai mari de un 
punct procentual. În schimb, în zona rurală variaţia numărului de locuitori nu prezintă
diferenţe notabile după sexe. 
 
Pe întreaga perioadă luată în considerare 2002 - 2008, în judeţul Galaţi sporul natural 
(diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an) este negativ. Cele mai 
mari valori ale acestuia sunt înregistrate în anii 2003 şi 2004, iar cele mai scăzute în anii 
2007 şi 2008. Este remarcată tendinţa de scădere lentă şi continuă a acestui indicator 
demografic la nivel de judeţ. Reducerea sporului natural se manifestă mai ales în mediul 
rural, care înregistrează valori net inferioare la acest indicator faţă de mediul urban. 
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În schimb, natalitatea (numărul născuţilor vii) înregistrează valori mai ridicate în mediul rural 
faţă de cel urban. Pe ansamblul judeţului însă, natalitatea cunoaşte o dinamică negativă.

Dintre indicatorii ce caracterizează mişcarea naturală a populaţiei, nupţialitatea (frecvenţa
căsătoriilor) este singurul care cunoaşte o creştere semnificativă pe aproape tot parcursul 
perioadei (de la 6,4 în 2003 la 8,7 în 2007 şi 7,0 în 2008). Indicatorul divorţialitate 
înregistrează şi el o creştere, însă de o mai mică amploare. Mortalitatea cunoaşte o scădere 
lentă la nivel de judeţ, cu valorile cele mai ridicate înregistrate în mediul rural. 
Mortinatalitatea (născuţi morţi la 1000 de născuţi vii + morţi) şi mortalitatea infantilă cunosc 
la rândul lor un trend descendet, înregistrând scăderi notabile în ultimii 6 ani. 
 

Tabel nr. III.3.2. Mişcarea naturală a populaţiei 2003 - 2008 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Natalitatea
TOTAL 10,2 9,7 9,7 9,5 9,2 9,5
• mediul urban 8,4 8,8 8,6 8,7 8,4 8,6 
• mediul rural 12,6 10,9 11,0 10,5 10,3 10,7 

Mortalitatea
TOTAL 11,0 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8
• mediul urban 8,9 8,4 8,8 8,8 9,0 8,6 
• mediul rural 13,6 13,1 13,0 12,5 12,8 13,6 

Spor natural
TOTAL - 0,6 - 0,7 - 0,9 - 0,9 - 1,4 - 1,3
• mediul urban - 0,5 0,4  - 0,2 - 0,1 - 0,6 0,0 
• mediul rural - 1,2 - 2,1 - 2,0 - 2,0 - 2,5 - 2,9 

Nupţialitatea
TOTAL 6,4 6,4 6,6 6,7 8,7 7,0
• mediul urban 7,1 7,2 7,4 8,0 8,4 7,9 
• mediul rural 5,5 5,3 5,5 5,1 9,1 5,9 

Divorţialitatea
TOTAL 2,2 2,2 2,0 2,4 2,5 2,37
• mediul urban 3,1 3,1 2,8 3,6 3,5 3,3 
• mediul rural 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 

Mortinatalitatea
TOTAL 3,9 4,0 3,8 4,4 2,8 4,8
• mediul urban 3,7 3,5 4,3 5,2 2,7 5,0 
• mediul rural 4,1 4,4 3,4 3,5 2,9 4,5 

Mortalitatea infantilă
TOTAL 14,3 18,4 16,4 15,4 11,8 12,0
• mediul urban 13,5 11,6 14,9 14,1 9,9 12,1 
• mediul rural 15,1 25,4 17,9 16,6 13,8 11,9 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Grafic nr. III.3.1. Evoluţia numărului de născuţi vii şi decedaţi

Cei mai importanţi factori ce conduc la scăderea populaţiei în judeţul Galaţi sunt sporul 
natural negativ (în perioada 2003 - 2008) şi soldul migrator, de asemenea puternic negativ. 
Scăderea numărului de locuitori este de asemenea generată de restructurarea economică.
Diferenţele demografice dintre mediul rural şi cel urban sunt legate în special de amenajarea 
teritoriului, oferta rezidenţială şi dezvoltarea economică a acestora. 
 
În ceea ce priveşte evoluţia structurii vârstelor populaţiei în judeţul Galaţi, datele relevă un 
proces de îmbătrânire gradual, echilibrat, aşa cum se poate observa din graficul de mai jos: 
 

0-4 ani
5-9 ani

10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
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60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani

85 ani şi peste

Feminin Masculin
 

Grafic nr. III.3.2. Populaţia pe vârste şi sexe la 1 iulie 2007 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
În cadrul populaţiei judeţului Galaţi, cea mai mare reducere în ultimii 5 ani este înregistrată
de grupa de vârstă 45-49 ani (-25,1%), urmată de grupele de 15-19 ani (-19,6%) şi de 10-14 
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ani (-18,3%). Cea mai mare creştere este înregistrată de grupa de vârstă 55-59 ani (45,6%), 
urmată de grupele 85 ani şi peste (38,1%%) şi 80-84 de ani (37,6%). 
 

Tabel nr. III.3.3. Populaţia pe grupe de vârstă în anii 2003 - 2008 
 

2003 2008 
2003 –
2008 

absolut 

2003 –
2008 

procent 
0 – 4 ani 31686 29087 -2599 -8,2% 
5 – 9 ani 34221 31443 -2778 -8,1% 
10 – 14 ani 41694 34051 -7643 -18,3% 
15 – 19 ani 50765 40836 -9929 -19,6% 
20 – 24 ani 50310 48955 -1355 -2,7% 
25 – 29ani 54138 49115 -5023 -9,3% 
30 – 34 ani 53011 52638 -373 -0,7% 
35 – 39 ani 42133 51882 9749 23,1% 
40 – 44 ani 37494 41233 3739 10,0% 
45 – 49 ani 48550 36354 -12196 -25,1% 
50 – 54 ani 43851 46341 2490 5,7% 
55 – 59 ani 28331 41259 12928 45,6% 
60 – 64 ani 29396 26021 -3375 -11,5% 
64 – 69 ani 28943 26132 -2811 -9,7% 
70 – 74 ani 22832 24252 1420 6,2% 
75 – 79 ani 15118 17575 2457 16,3% 
80 – 84 ani 7211 9925 2714 37,6% 
85 ani şi
peste 3252 4491 1239 38,1% 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Durata medie a vieţii cunoaşte variaţii importante pe sexe (masculin/feminin) şi mai puţin pe 
medii (rural/urban), aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.3.4. Durata medie a vieţii 
 

2003 - 2005 2004 - 2006 2005 - 2007 2006 - 
2008 

TOTAL JUDEŢ
Ambele sexe 71,67 72,27 72,61 72,77 
Masculin 67,69 68,37 68,83 69,02 
Feminin 76,70 76,50 76,68 76,82 

Mediul urban 
Ambele sexe 72,53 72,95 73,16 73,57 
Masculin 68,70 69,19 69,51 70,00 
Feminin 76,63 76,97 76,93 77,24 

Mediul rural
Ambele sexe 70,37 71,13 71,62 71,54 
Masculin 66,26 67,12 67,69 67,75 
Feminin 75,21 75,84 76,27 76,03 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Vârsta medie a mamei la naştere este semnificativ mai mică în mediul rural faţă de cel 
urban, atât ca medie la prima naştere, cât şi ca medie la toate naşterile. 
 

Tabel nr. III.3.5. Vârsta medie a mamei la naştere, pe medii 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vârsta medie la prima naştere (ani) 
Total 24,2 24,5 24,6 25,0 24,9 25,3
Urban 25,8 25,9 26,1 26,6 26,7 26,8 
Rural 21,9 22,2 22,2 22,4 22,2 22,8 

Vârsta medie la toate naşterile (ani) 
Total 25,9 26,3 26,5 26,7 27,0 27,0
Urban 27,0 27,3 27,5 27,8 28,2 28,1 
Rural 25,0 25,3 25,4 25,5 25,7 25,8 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă atinge maximul în grupa 25 - 29 ani, fiind urmată de 
grupele 20 -24 ani şi 30 - 34 ani. 
 

Tabel nr. III.3.6. Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 38,5 36,6 36,5 36,2 35,5 36,7
15 -19 ani 34,8 33,1 31,9 34,1 33,5 35,3 
20 -24 ani 82,3 70,7 67,1 64,0 57,9 61,3 
25 - 29 ani 77,2 76,9 78,2 73,7 70,5 74,5 
30 - 34 ani 40,8 42,0 44,9 47,7 51,1 51,2 
35 - 39 ani 15,1 16,5 14,9 15,4 15,9 17,0 
40 - 44 ani 2,3 2,4 2,7 3,1 3,4 3,0 
45 - 49 ani - 0,2 0,3 0,3 0,1 - 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Dintre cauzele deceselor, bolile cerebro-vasculare ocupă locul fruntaş în judeţ, fiind urmate 
de afecţiuni de tipul tumorilor şi boli ale aparatului digestiv. 
 

Tabel nr. III.3.7. Decese pe cauze 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 6.858 6.466 6.596 6.426 6.556 6.638
Tuberculoză 120 87 81 60 89 93 
Boli infecţioase şi parazitare (fără
TBC) 7 15 16 17 7 12 

Tumori 1.071 1.071 1.118 1.227 1.238 1.267 
Boli endocrine de nutriţie şi
metabolism, boli ale sângelui şi
organelor hematopoietice 

59 59 93 57 74 67 

Tulburări mentale şi de 72 76 79 54 86 83 
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comportament, boli ale sistemului 
nervos şi ale organelor simţurilor 
Boli ale aparatului circulator, din care: 3.805 3.578 3.782 3.562 3.596 3.618 
• boli cerebro-vasculare 1.432 1.357 1.341 1.371 1.459 1.512 
Boli ale aparatului respirator 440 366 339 387 348 334 
Boli ale aparatului digestiv 658 616 536 545 625 621 
Boli ale organelor genito-urinare 104 71 76 67 70 88 
Malformaţii congenitale, deformaţii şi
anomalii cromozomiale 36 39 26 24 22 17 

Leziuni traumatice, otrăviri, cauze 
externe 445 425 389 389 358 400 

Alte cauze 41 63 61 37 43 38 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
Datele statistice existente cu privire la migraţia internă sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.3.8. Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SOSIŢI - TOTAL
în urban

7.091
3.111 

7.566
2.870 

6.368
2.431 

7.057
3.018 

8.796
3.830 

8173
3403 

Din care: - din urban 
 - din rural 

966 
2.145 

1.007 
1.863 

893 
1.538 

1.166 
1.852 

1.349 
2.481 

1275 
2128 

în rural 3.980 4.696 3.937 4.039 4.966 4770
Din care: - din urban 
 - din rural 

2.438 
1.542 

2.874 
1.822 

2.191 
1.746 

2.263 
1.776 

2.836 
2.130 

2807 
1963 

PLECAŢI - TOTAL
din urban

8.412
4.415 

8.893
4.781 

7.205
3.650 

8.490
4.344 

10.013
5.059 

9474
5023 

Din care: - în urban 
 - în rural 

1.555 
2.860 

1.534 
3.247 

1.270 
2.380 

1.878 
2.466 

1.852 
3.207 

1832 
3191 

din rural 3.997 4.112 3.555 4.146 4.954 4451
Din care: - în urban 
 - în rural 

2.357 
1.640 

2.140 
1.972 

1.735 
1.820 

2.290 
1.856 

2.650 
2.304 

2341 
2110 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Datele prezentate arată că migraţia internă reprezintă un fenomen social de amploare, ce 
afectează demografia judeţului. Se constată migraţia demografică în special a populaţiei 
tinere şi mature (19-49 ani), din mediul rural în mediul urban, motivată de condiţiile de viată
şi de muncă oferite de centrele urbane, fapt ce conduce la îmbătrânirea şi reducerea 
constantă a populaţiei în mediul rural. 
 
Datele prezentate arată că evoluţia fenomenelor demografice din judeţul Galaţi în ultimii ani 
s-a reflectat în mod pregnant si în schimbările intervenite în structura pe vârste a populaţiei, 
cu implicaţii atât pe plan demografic cât si social-economic. Astfel, populaţia din mediul rural 
este mai îmbătrânită, are o vârstă medie mai mare decât cea urbană, în special datorită
populaţiei feminine rurale. Modificările structurale survenite în ultimii ani se înscriu în 
tendinţa, de lungă durată, de accentuare a gradului de îmbătrânire demografică a populaţiei, 
proces tipic populaţiilor europene. 
 
În judeţul Galaţi, majoritatea absolută o formează cetăţenii de etnie română. Aproximativ 
2,12% sunt cetăţeni români de etnie romi, cca. 0,05% sunt cetăţeni români de etnie 
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ruşi/lipoveni, 0,04% de etnie maghiară şi tot 0,04% de etnie greacă. Este posibil ca numărul 
real al populaţiei de etnie rromă să fie mai mare decât cel indicat de evidenţele statistice 
oficiale. Conform datelor furnizate de Recensământul populaţiei din anul 2002 – aceştia sunt 
în număr de 13.151 persoane. 
 

Tabel nr. III.3.9. Structura etnică a populaţiei în anul 2002 

Structura etnică a populaţiei în anul 2002 

număr persoane procent 
Români 604.753 97,61% 
Maghiari 259 0,04% 
Romi 13.151 2,12% 
Ucrainieni 84 0,01% 
Germani 140 0,02% 
Ruşi/lipoveni 304 0,05% 
Turci 82 0,01% 
Tătari 8 0,00% 
Sârbi 8 0,00% 
Slovaci 1 0,00% 
Bulgari 18 0,00% 
Greci 252 0,04% 
Evrei 133 0,02% 
Cehi 5 0,00% 
Polonezi 8 0,00% 
Italieni 64 0,01% 
Chinezi 4 0,00% 
Armeni 45 0,01% 
Ceangăi 1 0,00% 
Altă etnie 216 0,03% 
TOTAL 619.536 -

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 
 
Conform datelor privind apartenenţa religioasă, majoritatea populaţiei din judeţul Galaţi
aparţine religiei ortodoxe. 
 

Tabel nr. III.3.10. Structura după religii în anul 2002 
 

Structura după religii în anul 2002 

număr persoane procent 
Ortodoxă 608.392 98,20% 
Romano-catolică 1.999 0,32% 
Reformată 118 0,02% 
Penticostală 3.287 0,53% 
Greco-catolică 208 0,03% 
Baptistă 406 0,07% 
Adventistă de ziua a Şaptea 2.736 0,44% 
Musulmană 132 0,02% 
Unitariană 4 0,00% 
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Creştină după Evanghelie 388 0,06% 
Creştină de rit vechi 679 0,11% 
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană 31 0,01% 
Evanghelică 140 0,02% 
Evanghelică de confesiune augustană 14 0,00% 
Mozaică 147 0,02% 
Altă religie 576 0,09% 
Fără religie 54 0,01% 
Atei 161 0,03% 
Religie nedeclarată 64 0,01% 
TOTAL 619.536 -

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 
 
Densitatea populaţiei în judeţul Galaţi era la 1 iulie 2009 de 136,5 locuitori/kmp, mai ridicată
decât media Regiunii de Sud-Est (78,7 locuitori/kmp) şi decât cea naţională (90,1 
locuitori/kmp). 
 
Locuitorii judeţului Galaţi sunt cunoscuţi pentru prietenia şi ospitalitatea lor. Localitatea 
înregistrează în mod constant o rată redusă a infracţionalităţii, oferind un model de 
convieţuire umană şi organizare comunitară foarte util de cunoscut şi de urmat. 
 
III.3.2. Forţa de muncă

Piaţa forţei de muncă a avut si are un rol hotărâtor în asigurarea creşterii economice si a 
productivităţii pe termen lung. Crearea condiţiilor pentru creşterea competenţelor 
profesionale, în scopul asigurării unui proces de producţie performant, care să realizeze 
produse competitive, capabile să facă faţă cerinţelor pieţei, devine o prioritate. 
 
Problemele cu care se confruntă judeţul Galaţi sunt legate, în special de scăderea populaţiei 
totale, active si ocupate. Scăderea numărului total al populaţiei, a avut repercusiuni majore 
si asupra pieţei forţei de muncă. Cu toate acestea, la nivel de judeţ scăderea este lentă,
lipsită de o amploare ridicată, după cum se poate observa şi din datele prezentate mai jos: 
 

Tabel nr. III.3.11. Populaţia în vârstă de muncă şi populaţia ocupată

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

mii persoane la sfârşitul anului 
Populaţia stabilă în vârstă
de muncă 401,3 404,5 406,2 404,7 401,7 399,7 

din care femei 190,9 192,6 193,6 192,7 190,5 189,1 
Populaţia civilă ocupată 203,8 204,7 204,5 203,1 206,5 206,3 

din care femei 90,8 93,1 92,5 92,9 91,0 90,7 
din populaţia civilă
ocupată:

salariaţi
122,1 126,5 125,9 127,6 131,3 133,1 

din care femei 49,3 53,7 53,3 54,7 53,7 56,0 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
Perioada de referinţă relevă un echilibru al procentului populaţiei civile ocupate, cu mici 
variaţii de la an la an.  
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Grafic nr. III.3.3. Populaţia civilă ocupată pe principalele activităţi ale economiei 
naţionale 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Repartizarea pe activităţi economice semnalizează un dezechilibru major, un număr
semnificativ ridicat de persoane fiind ocupat în activităţile agricole, în dauna industriei, 
construcţiilor şi comerţului. 
 
La nivel de industrie, cel mai mare număr de muncitori sunt angrenaţi în activităţile industriei 
prelucrătoare. 
 
Tabel nr. III.3.12. Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale 

 

TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007
86.020 78.366 79.487 77.494 73.325 74.841

Agricultură, vânătoare 2.674 2.745 2.476 1.556 1.150 1.220
Silvicultura, exploatare forestieră 448 467 67 218 181 94
Piscicultura şi pescuitul 204 159 49 47 57 42
Industria extractivă 962 967 119 542 470 515 
Industria prelucrătoare 39.118 33.442 33.612 34.170 33.418 31.331
Energia electrică şi termică, gaze şi
apă 3.784 3.324 2.974 3.249 3.113 2.981 

Construcţii 7.551 8.319 10.051 9.681 9.827 10.266
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, 
repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor, motocicletelor şi a
bunurilor personale şi casnice

12.001 10.132 12.153 10.995 7.752 10.592

Hoteluri şi restaurante 1.153 1.175 1.074 1.446 1.457 1.047
Transporturi şi depozitare 8.527 8.988 7.955 7.072 6.781 6.586
Poşta şi comunicaţii 1.801 1.791 2.125 1.605 1.397 1.140
Activităţi financiare, bancare şi de 
asigurare 89 119 106 236 106 144 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor

3.063 2.261 2.471 2.392 2.935 3.378 

Administraţia publică şi apărare; 
asistenţă socială obligatorie 230 219 232 321 364 308 

Invăţământ 799 630 559 580 649 716
Sănătate şi asistentă socială 2.254 2.375 2.256 2.167 2.185 2.952
Celelalte activităţi ale economiei 
naţionale 1.362 1.253 1.208 1.217 1.483 1.529 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2008 
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În ceea ce priveşte câştigul salarial în funcţie de activităţi ale economiei naţionale, în topul 
celor mai bine plătiţi salariaţi se află cei angajaţi în industria extractivă, intermedieri 
financiare şi administraţia publică şi apărare. În aceste ramuri economice, câştigul salarial 
nominal mediu net lunar depăşeşte 2.000 lei în anul 2008. 
 
La polul opus, se găsesc angajaţii din întreprinderi cu activităţi de agricultură şi vânătoare, 
piscicultură şi pescuit, comerţ cu ridicata şi amănuntul şi hoteluri şi restaurante. Aceste 
domenii nu au reuşit să ofere propriilor salariaţi un câştig salarial nominal mediu net lunar de 
cel puţin 1000 de lei în anul 2008. 
 
Situaţia de ansamblu a câştigurilor salariale nominale medii nete lunare pe perioada de 
referinţă este prezentată în tabelul de mai jos.  
 
Tabel nr. III.3.13. Câştigul salarial nominal mediu net lunar pe activităţi ale economiei 

naţionale 
 

TOTAL lei / salariat 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.116.570 6.204.587 735 834 997 1.219

Agricultură, vânătoare 3.251.501 4.139.223 525 623 735 911 
Silvicultura, exploatare forestieră 3.632.714 6.983.027 586 693 862 1.185 
Piscicultura şi pescuitul 2.425.028 3.449.611 463 532 662 794 
Industria extractivă 6.184.433 5.393.926 1.333 1.548 1.595 2.480 
Industria prelucrătoare 6.051.354 7.097.011 807 863 1.027 1.165 
Energia electrică şi termică,
gaze şi apă 7.141.337 8.159.425 1.086 1.176 1.438 1.759 

Construcţii 4.150.866 5.092.472 583 701 871 1.046 
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, 
repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor, motocicletelor şi
a bunurilor personale şi casnice 

2.943.835 3.609.421 460 503 694 865 

Hoteluri şi restaurante 2.777.044 2.777.044 349 360 559 725 
Transporturi şi depozitare 6.125.566 7.174.515 794 942 1.157 1.427 
Poşta şi comunicaţii 7.690.945 8.042.567 1.100 993 1.209 1.498 
Intermedieri financiare 9.624.699 9.624.699 1.341 1.517 1.775 2.170 
Tranzacţii imobiliare şi alte 
servicii 4.186.525 4.186.525 641 753 933 1.278 

Administraţia publică şi apărare 6.550.619 6.550.619 1.121 1.634 1.816 2.255 
Invăţământ 5.156.514 6.896.059 837 1.079 980 1.319 
Sănătate şi asistentă socială 3.811.830 5.115.735 708 841 982 1.334 
Celelalte activităţi ale economiei 
naţionale 3.033.218 3.956.496 458 487 698 898 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Toate ramurile economice au cunoscut creşteri ale câştigului salarial nominal mediu net 
lunar, însă ritmul de creştere variază semnificativ ducând la diferenţele salariale menţionate 
mai sus. 
 
O evoluţie asemănătoare întâlnim şi în cadrul activităţilor din industrie: fiecare domeniu de 
activitate industrială a cunoscut creşteri ale câştigului nominal mediu net lunar, însă unele 
domenii ai beneficiat de majorări semnificative. Este cazul activităţilor din industria extractivă
de produse energetice, prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui, industria metalurgică şi
producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă.
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Tabel nr. III.3.14. Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe principalele activităţi
industriale 

- lei / salariat - 
Activitatea 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL 6.190.675 7.182.639 840 901 1.074 1.234
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 7.640.382 5.393.926 1.333 1.548 1.595 2.480

extractivă de produse 
energetice 7.997.392 8.127.555 1.461 1.778 1.842 1.488

extractivă de produse 
neenergetice 3.213.130 3.479.167 306 453 646 992 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 6.051.354 7.097.011 807 863 1.027 1.171
industria alimentară, a
băuturilor şi tutunului 3.341.727 3.704.837 489 520 653 907 

industria textilă şi a produselor 
textile 2.572.276 3.358.821 366 412 441 596 

fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 2.149.671 2.859.991 379 562 560 755 

tăbăcirea şi finisarea pieilor 2.527.415 3.307.961 375 404 572 614
industria de prelucrare a 
lemnului (exclusiv producţia de 
mobilă)

2.266.608 2.266.608 308 359 490 671 

fabricarea celulozei, hârtiei şi
a produselor din hârtie; 
editarea şi tipărirea 
publicaţiilor

1.769.199 2.560.844 382 412 498 579 

prelucrarea ţiţeiului, 
cocsificarea cărbunelui 8.526.839 10.033.182 1.050 1.150 1.318 1.445

fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 6.291.834 8.037.494 1.029 1.107 1.246 1.201

industria de prelucrare a 
cauciucului şi a maselor 
plastice

2.898.865 2.842.225 500 484 640 647 

industria altor produse din 
minerale nemetalice 4.336.064 4.336.064 373 556 849 825 

industria metalurgică 8.316.537 9.727.162 1.070 1.184 1.384 1.495
industria construcţiilor metalice 
şi produselor din metal 
(exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii)

3.680.061 4.361.099 584 572 726 852 

industria de maşini şi
echipamente 6.442.717 7.687.805 784 841 986 1.291

industria de echipamente 
electrice şi optice 6.713.861 10.290.307 1.336 1.204 1.225 835 

industria mijloacelor de 
transport 2.660.839 4.113.820 546 613 706 799 

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
TERMICĂ , GAZE ŞI APĂ 7.141.337 8.159.425 1.086 1.176 1.438 1.893

producţia, transportul şi
distribuţia de energie electrică
şi termică, gaze şi apă caldă

8.258.890 9.077.530 1.177 1.308 1.581 1.453

captarea, tratarea şi distribuţia 
apei 5.463.917 7.006.963 875 880 1.114 734 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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În structură, abaterile câştigului salarial nominal mediu net lunar faţă de media pe total 
industrie prelucrătoare în anul 2008 sunt prezentate grafic mai jos: 

Grafic nr. III.3.4. Abaterile câştigului salarial nominal mediu net lunar,  
faţă de media pe total industrie prelucrătoare în anul 2008 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Galaţi a scăzut continuu în perioada de referinţă, de 
la 35.828 persoane în 2002 la 12.589 persoane în 2007. Şomajul afectează mai puţin 
persoanele cu studii superioare şi de asemenea, se înregistrează mai puţine femei afectate 
de acest fenomen negativ decât bărbaţi. 
 

Tabel nr. III.3.15. Şomeri pe categorii şi nivel de pregătire la sfârşitul anului 
 

- număr persoane - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Şomeri - total 25.277 21.724 18.442 15.711 12.589 14.538
din care femei 10.326 8.487 7.698 6.364 5.422 6.109 
din total: - cu studii medii 

- cu studii superioare 
2.724 
976 

1.622 
662 

1.564 
529 

1.407 
441 

827 
307 

1.171 
535 

Beneficiari de indemnizaţie de 
şomaj - total 9.576 5.608 5.048 3.312 2.266 2.658 

din care femei 4.418 2.432 2.291 1.598 1.194 1.337 
din total: - cu studii medii 
 - cu studii superioare 

2.435 
800 

1.144 
431 

1.073 
327 

1.018 
277 

550 
174 

770 
298 

Persoane aflate în evidenţă -
total 15.538 16.116 13.394 12.399 10.323 11.880

din care femei 5.886 6.055 5.407 4.766 4.228 4.772 
din total: - cu studii medii 

- cu studii superioare 
266 
171 

478 
231 

491 
202 

389 
164 

277 
133 

401 
237 

Rata şomajului (%) 11,0 9,6 8,3 7,2 5,7 6,6
din care femei 10,2 8,4 7,7 6,4 5,6 6,3 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Responsabile pentru aceste evoluţii pozitive sunt schimbările structurale din economia  
judeţului Galaţi din ultimii ani. Astfel, se observă că rata şomajului a scăzut continuu de la 
14,8 în anul 2002 la 8,3 în anul 2005 şi 5,6 în anul 2007. Excepţie de la această tendinţă 
face anul 2008, în care se înregistrează o creştere a ratei şomajului la 6,3, nivel aproximativ 
egal cu statistica din anul 2006. 
 
Şomajul afectează în principal persoanele cu nivel mediu de instruire şi mai puţin pe cele cu 
studii superioare. Mişcările de pe piaţa forţei de muncă din judeţul Galaţi urmează tendinţele 
globale fiind o consecinţă firească a evoluţiei economice inegale. Criza forţei de muncă se 
resimte în regiune, în ţară, dar si în Uniunea Europeană si este înregistrată atât în ocupaţiile 
cu grad ridicat de calificare şi competenţă, cât si în cele cu nivel scăzut de instruire. Declinul 
demografic înregistrat în ultimii ani pare să contribuie la accentuarea acestei crize. Soluţia 
pare a fi adoptarea unei strategii concertate, prin care să se acţioneze simultan pe mai multe 
planuri: economic, educaţional şi sanitar. Noua conjunctură internaţională impune firmelor să
devină competitive, să adopte strategii legate de schimbarea mentalităţii, a sistemului de 
organizare si de conducere a muncii, să ofere salarii mai atractive, să achiziţioneze 
tehnologii performante. Acestea reprezintă, de fapt instrumentele prin care se poate crea nu 
doar o piaţă a muncii stabilă, ci şi o dezvoltare economică durabilă.

Referitor la oportunităţile de angajare în judeţul Galaţi, studiul FTC relevă următoarele: 
 

90,66% dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu faptul că în 
municipiul Galaţi se găsesc foarte uşor locuri de muncă, iar 4,2% sunt în acord şi
acord total cu aceasta; 
96,43% dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu faptul că în 
municipiul Tecuci se găsesc foarte uşor locuri de muncă;
95,84% dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu faptul că în oraşul 
Târgu Bujor se găsesc foarte uşor locuri de muncă;
98% dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu faptul că în oraşul 
Bereşti se găsesc foarte uşor locuri de muncă, iar 2% sunt în acord total cu aceasta. 
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Grafic nr. III.3.5. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

foarte uşor locuri de muncă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.6. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

foarte uşor locuri de muncă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.7. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se găsesc 

foarte uşor locuri de muncă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.8. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti se găsesc foarte 

uşor locuri de muncă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Respondenţii municipiului Galaţi, Tecuci şi oraşului Târgu Bujor consideră că nu ar avea 
mare nevoie să participe la cursuri de calificare pe domeniul lor de activitate. Astfel, cei mai 
mulţi dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „Consider că aş avea 
mare nevoie să particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate”: 
 

în proporţie de 44,87% pentru municipiul Galaţi; 
în proporţie de 43,55% pentru municipiul Tecuci; 
în proporţie de 56,41% pentru oraşul Târgu Bujor. 
 

Respondenţii din Bereşti au o altă opinie, aşa încât cele mai multe dintre persoanele 
chestionate (55,81%) au afirmat că ar avea mare nevoie să participe la cursuri de calificare 
pe domeniul lor de activitate. 
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Grafic nr. III.3.9. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie 
să particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” – municipiul Galaţi

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

29.03

14.52

22.58

29.03

4.84

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.3.10. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie 
să particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” – municipiul Tecuci 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.11. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie 
să particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” – oraşul Târgu Bujor 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.12. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie 

să particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” – oraşul Bereşti 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Respondenţii din municipiul Galaţi, Tecuci şi oraşului Târgu Bujor consideră că nu ar avea 
mare nevoie să participe la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate. Astfel, cei 
mai mulţi dintre respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „Aş avea mare 
nevoie să particip la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate”: 
 

în proporţie de 40,45% pentru municipiul Galaţi; 
în proporţie de 54,09% pentru municipiul Tecuci; 
în proporţie de 57,89% pentru oraşul Târgu Bujor. 
 

Respondenţii din Bereşti au o altă opinie, aşa încât cele mai multe dintre persoanle 
chestionate (47,72%) au afirmat că ar avea mare nevoie să participe la cursuri de 
recalificare pe un alt domeniu de activitate. 
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Grafic nr. III.3.13. Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip 

la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate” – municipiul Galaţi
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.14. Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip 

la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate” – municipiul Tecuci 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.15. Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip 

la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate” – oraşul Târgu Bujor 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.16. Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip 

la cursuri de recalificare pe un alt domeniu de activitate” – oraşul Bereşti 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai mulţi respondenţi din mediul urban sunt nemulţumiţi de de salariile oferite. 
 

nivelul cel mai înalt de nemulţumire se înregistrează în oraşul Târgu Bujor, unde 
92,50% dintre persoanele chestionate se declară în dezacord şi dezacord total cu  
afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de 
activitate”; 
cel mai scăzut nivel de nemulţumire se înregistrează în municipiul Tecuci, unde 
74,65% dintre respondenţi se declară în dezacord şi dezacord total cu  afirmaţia „În 
municipiul Tecuci se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de activitate”; 
80% dintre respondenţii municipiului Galaţi şi de asemenea, 81,82% dintre 
respondenţii oraşului Bereşti sunt nemulţumiţi de salariile oferite. 
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Grafic nr. III.3.17. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se oferă

salarii foarte mari pentru domeniul meu de activitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.18. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci  se oferă

salarii foarte mari pentru domeniul meu de activitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.19. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se oferă

salarii foarte mari pentru domeniul meu de activitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.20. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti se oferă salarii 

foarte mari pentru domeniul meu de activitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cea mai urgentă problemă pentru cei mai mulţi dintre respondenţii din municipiul Tecuci, 
oraşul Târgu Bujor şi oraşul Bereşti este lipsa locurilor de muncă. Acest lucru este confirmat 
de: 
 

23,96% dintre respondenţii din municipiul Tecuci; 
24% dintre respondenţii din oraşul Târgu Bujor; 
50% dintre respondenţii din oraşul Bereşti. 
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Grafic nr. III.3.21. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în municipiul 

Tecuci 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.22. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Târgu 

Bujor 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.3.23. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Bereşti 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.3.3. Reţeaua de localităţi

III.3.3.1. Dezvoltarea Urbană

În judeţul Galaţi există două municipii – Tecuci şi Galaţi şi două oraşe – Târgu Bujor şi
Bereşti. De asemenea, există 4 localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor. 

 
Tabel nr. III.3.16. Dezvoltarea urbană

JUDEŢ /
LOCALITATI 

Suprafaţa
(ha)

Pondere 
din total 

suprafaţă,
%

Total 
populaţie

Pondere 
din total 

populaţie, 
%

Masculin Feminin

JUDEŢUL 
GALAŢI 446.632 609480 300517 308963 

URBAN 45.661 10,22 343902 56,43 166145 177757
Municipiul 
Galaţi 24.150 5,41 290733 47,70 140516 150217 

Municipiul 
Tecuci 8676 1,94 42319 6,94 20230 22089 

Oraş Beresti 4712 1,06 3282 0,54 1639 1643 
Oraş Tg. Bujor 8123 1,82 7568 1,24 3760 3808 

Sursa: Site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi

III.3.3.2. Dezvoltarea Rurală

Judeţul are în organizarea sa administrativă 61 de comune şi 1447 de sate. Există 2 sate 
aparţinând de municipii şi oraşe. 
 

Tabel nr. III.3.17. Dezvoltarea rurală

JUDEŢ
LOCALITĂŢI

Suprafaţa
(ha)

Pondere 
din total 

suprafaţă,
%

Total 
populaţie

Pondere 
din total 

populaţie, 
%

Masculin Feminin

JUDEŢUL 
GALAŢI 446.632 609480 300517 308963 

RURAL 400.971 89,78 265578 43,57 134372 131206
Bălăbăneşti 2570. - 2186 0,36 1142 1044 
Bălăşeşti 6479 1,45 2467 0,40 1239 1228 
Băleni 6755 1,51 2518 0,41 1282 1236 
Băneasa 7285 1,63 2135 0,35 1102 1033 
Barcea 637 0,14 6214 1,02 3171 3043 
Beresti – Meria 10785 2,41 4111 0,67 2069 2042 
Brahăşeşti 3571 0,80 8780 1,44 4339 4441 
Braniştea 5271 1,18 4140 0,68 2029 2111 
Buciumeni 4506 1,01 2559 0,42 1233 1326 
Cavadinesti 11086 2,48 3059 0,50 1539 1520 
Cerţeşti 4556 1,02 2413 0,40 1238 1175 
Corni 5408 1,21 2279 0,37 1180 1099 
Corod 10559 2,36 7481 1,23 3744 3737 
Cosmesti 4825 1,08 6677 1,10 3415 3262 
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Costache Negri 2688 0,60 2666 0,44 1363 1303 
Cuca 4422 0,99 2404 0,39 1197 1207 
Cudalbi 13819 3,09 7812 1,28 3947 3865 
Cuza - Vodã 2748,66 0,62 3254 0,53 1677 1577 
Dragănesti 5216 1,17 6009 0,99 3083 2926 
Drăguşeni 9361 2,10 5706 0,94 2927 2779 
Fârţănesti 8159 1,83 5205 0,85 2638 2567 
Folteşti 6900 1,54 3394 0,56 1720 1674 
Frumuşiţa 10891 2,44 5355 0,88 2675 2680 
Fundeni 4231,83 0,95 3977 0,65 1962 2015 
Ghidigeni 5424 1,21 6527 1,07 3359 3168 
Gohor 5197 1,16 3656 0,60 1847 1809 
Griviţa 3945 0,88 3818 0,63 1953 1865 
Independenţa 5931 1,33 4795 0,79 2328 2467 
Iveşti 8955 2,01 9732 1,60 4912 4820 
Jorăsti 6811,74 1,53 1914 0,31 978 936 
Lieşti 8912 2,00 10935 1,79 5470 5465 
Măstăcani 6505 1,46 5003 0,82 2586 2417 
Matca 8579 1,92 12118 1,99 6189 5929 
Movileni 4005 0,90 3303 0,54 1713 1590 
Munteni 10978 2,46 7177 1,18 3658 3519 
Nămoloasa 6967,5 1,56 2102 0,34 1037 1065 
Negrileşti 3200 0,72 2911 0,48 1466 1445 
Nicoresti 7765 1,74 4073 0,67 1966 2107 
Oancea 4725 1,06 1454 0,24 732 722 
Pechea 10418 2,33 11402 1,87 5897 5505 
Piscu 5974 1,34 4991 0,82 2539 2452 
Poiana - - 1886 0,31 943 943 
Priponeşti - - 2352 0,39 1148 1204 
Rădeşti 3899,42 0,87 1568 0,26 797 771 
Rediu - - 2253 0,37 1158 1095 
Scânteiesti 5023 1,12 2550 0,42 1347 1203 
Schela 4419 0,99 3721 0,61 1910 1811 
Şendreni 4734 1,06 3699 0,61 1851 1848 
Slobozia 
Conachi 6134 1,37 3788 0,62 1914 1874 

Smârdan 13157 2,95 4824 0,79 2478 2346 
Smulţi 5563 1,25 1428 0,23 741 687 
Suceveni 7032 1,57 2027 0,33 1006 1021 
Suhurlui - - 1490 0,24 764 726 
Ţepu 3150 0,71 2663 0,44 1351 1312 
Tudor 
Vladimirescu - - 5416 0,89 2673 2743 

Tuluceşti 7223,82 1,62 7553 1,24 3805 3748 
Umbrăreşti 8063 1,81 7078 1,16 3537 3541 
Valea Mărului 4863 1,09 3693 0,61 1897 1796 
Vânători 3640 0,81 4681 0,77 2386 2295 
Vârlezi 9273 2,08 2138 0,35 1065 1073 
Vlădeşti 6105 1,37 2058 0,34 1060 998 

Sursa: Site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
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III.4. AMENAJAREA TERITORIULUI 

I.4.1. Căi de comunicaţie 
 
Galaţi-ul este un major nod de transport care implică drumuri, transportul pe apă şi feroviar. 
Localizarea geografică face din judeţul Galaţi un important nod regional de legătură între 
ţările din regiunea de vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Moldova şi Ucraina. 
 
În prezent judeţul deţine 1.695 km de drumuri publice, din care 31,6% sunt modernizate. O 
serie de statistici referitoare la drumurile publice ale judeţului Galaţi sunt prezentate în 
continuare: 

Tabel nr. III.4.1. Lungimea reţelei de drumuri publice 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea drumurilor publice 
(km) 1.459 1.460 1.463 1.465 1.466 1.695 

din care: • modernizate 
Din care: drumuri europene

273 
-

278 
69 

285 
74 

285 
74 

292 
74 

536 
74 

• cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 667 669 669 674 674 678 
Din total drumuri publice :

• drumuri nationale 218 222 227 227 228 463 
- modernizate 
- cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 

210 
8

214 
8

219 
8

219 
8

220 
8

455 
8

• drumuri judeţene şi comunale 1.241 1.238 1.236 1.238 1.238 1.232 
- modernizate 
- cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 

63 
659 

64 
661 

66 
661 

66 
666 

72 
666 

81 
670 

Densitatea drumurilor publice pe 
100 km2 32,7 32,7 32,8 32,8 32,8 38,0 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 38,0, fiind 
superioară mediei înregistrate la nivel naţional, de 33,9. În ceea ce priveşte reţeaua de căi
ferate, judeţul dispune de 304 km din care 18,4% este electrificată.

Tabel nr. III.4.2. Lungimea reţelei de căi ferate 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea căilor ferate (km) 295 292 317 312 303 304
din care: • electrificată 108 108 62 63 56 56 

din total căi ferate: 
• cu linie normală

- cu o cale
277 
182 

276 
181 

304 
211 

299 
206 

277 
200 

278 
201 

Densitatea liniilor de cale ferată
pe 1000 km2 66,0 65,4 71,0 69,0 67,8 68,06 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Densitatea liniilor de cale ferată pe 1000 km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 68,06, fiind 
superioară celei existente la nivel naţional - 45,2. 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

150

Lungimea străzilor orăşeneşti în judeţul Galaţi este de 524 km. Gradul de modernizare al 
acestora este de 74,2%, fiind superior celui existent la nivel naţional, de 60,2%. 
 

Tabel nr. III.4.3. Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 516 516 519 519 523 524 
din care modernizate 378 378 378 378 383 389 

Gradul de modernizare al străzilor 
orăşeneşti (%) 73,3 73,3 72,8 72,8 73,2 74,2 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
De asemenea, în judeţ există 67,9 km linii de tramvai şi 25,4 km linii de troleibuz. Acestea 
sunt localizate la nivelul municipiiilor şi oraşelor din judeţ. Liniile de tramvai şi troleibuz 
necesită investiţii de modernizare.  
 

Tabel nr. III.4.4. Lungimea totală simplă a liniilor de tramvai şi troleibuz (km) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a liniilor de 
tramvai (km) 68,0 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 

Lungimea totală simplă a liniilor de 
troleibuz (km) 25,0 25,4 25,4 25,4 25,9 25,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Parcul mijloacelor de transport în comun care operează drumurile necesită investiţii de 
modernizare. Numărul de autobuze şi microbuze a crescut semnificativ în perioada 2003-
2008 cu peste 400%. 
 

Tabel nr. III.4.5. Parcul mijloacelor de transport în comun din municipii şi oraşe
(număr) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tramvaie (vagoane) 60 59 59 59 72 72 
Troleibuze 3 3 3 3 3 3 
Autobuze şi microbuze 116 355 357 529 535 502 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În totalul călătorilor transportaţi cu mijloacele de transport în comun, cei care folosesc 
autobuzele deţin ponderea cea mai ridicată (87,9% în anul 2008). 
 

Tabel nr. III.4.6. Călători transportaţi (mii călători) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cu tramvaie 19.439 13.094 9.469 6.666 5.349,0 6.562,0 
Cu troleibuze 2.579 360 842 1.106 1.218,0 1.098,0 
Cu autobuze 25.380 36.345 29.623 48.989 51.720,1 56.017,7

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Referitor la modul cum sunt întreţinute străzile, populaţia mediului urban a judeţului Galaţi se 
declară mai degrabă:

în dezacord şi dezacord total (90,56%) cu afirmaţia „Străzile municipiului Galaţi sunt 
foarte bine asfaltate/întreţinute” şi doar 4,21% se declară în acord şi acord total; 
în dezacord şi dezacord total (73,92%) cu afirmaţia „Străzile municipiului Tecuci sunt 
foarte bine asfaltate/întreţinute” şi doar 8,69% se declară în acord şi acord total; 
în dezacord şi dezacord total (70,83%) cu afirmaţia „Străzile oraşului Târgu Bujor 
sunt foarte bine asfaltate/întreţinute” şi doar 8,34% se declară în acord şi acord total; 
în dezacord şi dezacord total (45,84%) cu afirmaţia „Străzile oraşului Bereşti sunt 
foarte bine asfaltate/întreţinute” şi 25% se declară în acord şi acord total. 
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Grafic nr. III.4.1. Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile municipiului Galaţi sunt 

foarte bine asfaltate/întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.2. Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile municipiului Tecuci sunt 

foarte bine asfaltate/întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.3. Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului Târgu Bujor sunt 

foarte bine asfaltate/întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.4. Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului Bereşti sunt 

foarte bine asfaltate/întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Referitor la modul în care sunt întreţinute drumurile, cei mai mulţi dintre respondenţi se
decalară a fi foarte nemulţumiţi, deoarece au acordat note destul de mici pentru acest 
aspect. Mediile se încadrează în intervalul 2,3 -  5,41 (notele fiind acordate pe o scală de la 
1 la 10). Cea mai mică notă medie obţinută este 2,3 şi aparţine zonei IC FRIMU, din 
municipiul Galaţi, iar cea mai mare notă medie este pentru oraşul Bereşti (5,41). 
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Tabel nr. III.4.7. Aprecieri cu privire la modul în care sunt întreţinute drumurile din 
zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 2.73 
Zona G. COSBUC NORD 4.1 
Zona IC FRIMU 2.3 
Zona MICRO 14 2.63 
Zona MICRO 17 3.85 
Zona MICRO 18 3.26 
Zona MICRO 19 3.6 
Zona MICRO 39B 3.25 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 3.11 

Municipiul Tecuci 4.02 
Oraşul Târgu Bujor 3.61 
Oraşul Bereşti 5.41 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 
Străzile din comunele judeţului Galaţi necesită îmbunătăţiri, deoarece s-a identificat un nivel 
scăzut al satisfacţiei (o notă medie egală cu 2,56). 18 comune (aproape 30%) au obţinut 
nota 1 (aferent variantei de răspuns: foarte nemulţumit) la acest aspect. Comunele în care 
nivelul de mulţumire este ridicat sunt: Drăguşeni, Munteni şi Poiana (Grafic nr. 5 din Anexă). 
 

Cea mai urgentă problemă, din punctul de vedere al celor mai mulţi respondenţi (42,73%) ce 
ar trebui soluţionată în municipiul Galaţi este modernizarea şi reabilitarea străzilor. 
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Grafic nr. III.4.5. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în municipiul 
Galaţi

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În zonele de reşedinţă: CENTRU, IC FRIMU, MICRO 17, MICRO 39B şi
SIDERURGIŞTILOR, din municipiul Galaţi şi în zona de reşedinţă Târgu Bujor, cea mai 
urgentă problemă, considerată de cei mai mulţi dintre respondenţi este modernizarea şi
reabilitarea străzilor. Acest lucru a fost confirmat de: 
 

36,59% dintre respondenţii din zona Centru; 
40% dintre respondenţii din zona IC Frimu; 
22,22% dintre respondenţii din zona Micro 17; 
30% dintre respondenţii din zona Micro 39B; 
25% dintre respondenţii din zona Siderurgiştilor; 
34% dintre respondenţii din oraşul Târgu Bujor. 
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Grafic nr. III.4.6. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Centru 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.7. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona IC Frimu 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.8. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 17 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

30.00

20.00

15.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Modernizarea şi reabilitarea străzilor

Curăţenia

Siguranţapublică

Câinii comunitari
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru

copii
Amenajarea locurilor de parcare

Zgomotul

Reabilitarea trotuarelor
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a

parcurilor
 

Grafic nr. III.4.9. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 39B 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.10. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona 

Siderurgiştilor (IREG) 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

34.00

26.00

14.00

8.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Starea
drumurilor/străzilor

NS/NR

Lipsa racordului la
utilităţile publice

Modul de
funcţionare a

Modul de
funcţionare a

Modul de
funcţionare a

Accesul dificil la
instituţiile de

Lipsa spaţiilor verzi

Faţadele blocurilor
de locuinţe

Structura de
rezistenţă a

Câinii vagabonzi

 
Grafic nr. III.4.11. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de 

reşedinţă Târgu Bujor 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cu excepţia locuitorilor din municipiul Galaţi, populaţia din celelalte centre urbane se declară
a fi mulţumită de vizibilitatea marcajelor pietonale şi a semnelor de circulaţie din oraş.

cei mai mulţi dintre respondenţi (51,16%) sunt în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general în municipiul Galaţi
sunt foarte bine vizibile”,  faţă de 29, 30% care sunt în acord şi acord total; 
cei mai mulţi dintre respondenţi (42,22%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia 
„Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general în municipiul Tecuci sunt foarte 
bine vizibile”,  faţă de 32,22% care sunt în dezacord şi dezacord total; 
cei mai mulţi dintre respondenţi (58%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia 
„Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general în oraşul Târgu Bujor sunt 
foarte bine vizibile”,  faţă de 24% care sunt în dezacord şi dezacord total; 
cei mai mulţi dintre respondenţi (68,75%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia 
„Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general în oraşul Bereşti sunt foarte 
bine vizibile”,  faţă de 14,59% care sunt în dezacord şi dezacord total. 
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Grafic nr. III.4.12. Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general în municipiul Galaţi sunt foarte bine vizibile” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.13. Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general în municipiul Tecuci sunt foarte bine vizibile” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.14. Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general în oraşul Târgu Bujor sunt foarte bine vizibile” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.15. Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general în oraşul Bereşti sunt foarte bine vizibile” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Cu excepţia respondenţilor din oraşul Bereşti (care sunt în dezacord şi dezacord total, în 
proporţie de 46,94% cu afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele în oraşul Bereşti sunt într-
o stare avansată de degradare”), cei din municipiile Galaţi (în proporţie de 67,61%), Tecuci 
(în proporţie de 47,87%) şi din oraşul Târgu Bujor (în proporţie de 44,9%) consideră că
trotuarele din oraşul de reşedinţă sunt într-o stare avansată de degradare. 
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Grafic nr. III.4.16. Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele 

în municipiul Galaţi sunt într-o stare avansată de degradare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.17. Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele 

în municipiul Tecuci sunt într-o stare avansată de degradare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.17. Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele 

în oraşul Târgu Bujor sunt într-o stare avansată de degradare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.18. Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele 

în oraşul Bereşti sunt într-o stare avansată de degradare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
În ceea ce priveşte spaţiile de parcare cei mai mulţi respondenţi din mediul urban sunt 
nemulţumiţi: 
 

81,04% din respondenţii municipiului Galaţi s-au declarat nemulţumiţi vizavi de acest 
aspect; 
46,34% din respondenţii municipiului Tecuci s-au declarat nemulţumiţi vizavi de acest 
aspect; 
54,17% din respondenţii oraşului Târgu Bujor s-au declarat nemulţumiţi de numărul 
spaţiilor de parcare existent; 
47,83% din respondenţii oraşului Bereşti s-au declarat nemulţumiţi vizavi de acest 
aspect. 
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Grafic nr. III.4.19. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe spaţii de parcare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.20. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe spaţii de parcare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.21. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe spaţii de parcare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.22. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe spaţii de parcare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cea mai mică notă medie privind existenţa spaţiilor de parcare a fost obţinută de zona IC 
FRIMU şi este egală cu 2,2. Cea mai mare notă medie este 5,01 şi aparţine municipiului 
Tecuci. 
 

Tabel nr. III.4.8. Aprecieri cu privire la existenţa spaţiilor de parcare din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.25 
Zona G. COSBUC NORD 3.25 
Zona IC FRIMU 2.2 
Zona MICRO 14 2.58 
Zona MICRO 17 4.48 
Zona MICRO 18 3.44 
Zona MICRO 19 3.68 
Zona MICRO 39B 3.11 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 2.58 

Municipiul Tecuci 5.01 
Oraşul Târgu Bujor 4.07 
Oraşul Bereşti 4.92 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
 

În ceea ce priveşte trotuarele din comunele judeţului Galaţi, cei mai mulţi respondenţi sunt 
foarte nemulţumiţi. Gradul mediu de satisfacţie este 2,30. Un număr de 23 comune au 
acordat nota 1 pentru starea trotuarelor şi o singură comună (Drăgăneşti) a acordat nota 5 
(Tabel nr. 6 din Anexă). 
Nivelul mediu al satisfacţiei pentru marcajele pietonale şi semnele de circulaţie este 2,92. 
Comunele foarte nemulţumite de acest aspect sunt: Folteşti, Rădeşti, Fârtâneşti, Lieşti, 
Smulţi, Tuluceşti, Buciumeni, Cuca, Fundeni, Griviţa, Jorăşti, Nămoloasa, Oancea, 
Priponeşti, Rediu şi Suceveni. La polul opus se află comunele: Drăgăneşti, Băleni, Bălăşeşti, 
Barcea, Brăhăşeşti şi Munteni (Tabel nr. 6 din Anexă). 
Pentru spaţiile de parcare, situaţia este aproape identică. Nivelul mediu al satisfacţiei este 
2,79, 18 respondenţi sunt foarte nemulţumiţi, iar respondenţii din comunele Drăgăneşti, 
Căvădineşti, Costache Negri şi Griviţa sunt foarte mulţumiţi de acest aspect (Tabel nr. 6 din 
Anexă). 
 
În ceea ce priveşte infrastructura rutieră:

cei mai mulţi respondenţi (71,36%) se declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Infrastructura rutieră din municipiul Galaţi face foarte bine faţă traficului 
actual”; 
cei mai mulţi respondenţi (62,35%) se declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Infrastructura rutieră din municipiul Tecuci  face foarte bine faţă traficului 
actual”; 
cei mai mulţi respondenţi (53,33%) se declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Infrastructura rutieră din oraşul Târgu Bujor  face foarte bine faţă traficului 
actual”; 
cei mai mulţi respondenţi (38,78%) se declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Infrastructura rutieră din oraşul Bereşti  face foarte bine faţă traficului 
actual”. 
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Grafic nr. III.4.23. Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră din 

municipiul Galaţi face foarte bine faţă traficului actual” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.24. Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră din 

municipiul Tecuci face foarte bine faţă traficului actual” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.25. Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră din oraşul 

Târgu Bujor face foarte bine faţă traficului actual” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.26. Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră din oraşul 

Bereşti face foarte bine faţă traficului actual” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Reţeaua de transport în comun din municipiul Galaţi şi cea din oraşul Bereşti nu face faţă 
foarte bine la orele de vârf (52,76% dintre respondenţii din Galaţi au afirmat acest lucru şi
respectiv 50% din respondenţii Bereştiului). 
 
În schimb, reţeaua de transport în comun din municipiul Tecuci şi cea din oraşul Târgu Bujor 
face faţă foarte bine la orele de vârf (40,38% dintre respondenţii din Tecuci au afirmat acest 
lucru şi respectiv 53,13% din respondenţii Târgului Bujor). 
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Grafic nr. III.4.27. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din municipiul Galaţi face faţă foarte bine la orele de vârf” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.28. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din municipiul Tecuci face faţă foarte bine la orele de vârf” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.29. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din oraşul Târgu Bujor face faţă foarte bine la orele de vârf” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.30. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din oraşul Bereşti face faţă foarte bine la orele de vârf” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Respondenţii din municipiile Galaţi şi Tecuci şi cei din oraşul Târgu Bujor consideră că
reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului (59,29% dintre 
respondenţii Galaţiului, respectiv 43,59% dintre respondenţii Tecuciului şi respectiv 47,06% 
dintre respondenţii Târgului Bujor sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „Reţeaua de 
transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului”). 
 
Comparativ cu acestea, în oraşul Bereşti situaţia este diferită: cei mai mulţi respondenţi
consideră contrariul (în proporţie de 62,86%). 
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Grafic nr. III.4.31. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din municipiul Galaţi acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.32. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din municipiul Tecuci acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

11.76

11.76

29.41

29.41

17.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.33. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din oraşul Târgu Bujor acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.34. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

din oraşul Bereşti acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Accesul la reţeaua de transport în comun este apreciată destul de bine de respondenţi. 
Notele medii pentru majoritatea zonelor de reşedinţă se situează în jurul notei 7, ceea ce 
indică un nivel înalt de mulţumire. Cea mai mică notă medie este 5,83 şi aparţine oraşului 
Bereşti şi cea mai mare notă medie obţinută este 8,96 şi aparţine zonei MICRO 19, din 
municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.9. Aprecieri cu privire la accesul la reţeaua de transport în comun din 
zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 7.2 
Zona G. COSBUC NORD 7.2 
Zona IC FRIMU 8
Zona MICRO 14 7 
Zona MICRO 17 7
Zona MICRO 18 6.96 
Zona MICRO 19 8.96 
Zona MICRO 39B 7.58 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 7.4 

Municipiul Tecuci 7.08 
Oraşul Târgu Bujor 6.07 
Oraşul Bereşti 5.83 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
Un nivel ridcat de mulţumire se înregistrează la nivelul comunelor judeţului Galaţi, în ceea ce 
priveşte staţiile de autobuz existente, nota medie fiind egală cu 3,77. Comunele în care se 
consideră că staţiile de autobuz sunt într-o stare foarte bună sunt: Brăhăşeşti, Căvădineşti, 
Drăguşeni, Jorăşti, Măstăcani, Movileni, Negrileşti, Nicoreşti, Smulţi şi Tudor Vladimirescu, 
iar cele cu staţii în stare foarte rea sunt: Cosmeşti, Matca, Priponeşti şi Nămoloasa (Tabel 
nr. 7 din Anexă). 
 
Referitor la reţeaua de transport în comun, cei mai mulţi dintre locuitorii din mediul urban 
consideră că aceasta nu este una modernă:

47,41% în municipiul Galaţi; 
51,32% în municipiul Tecuci; 
30,3% în oraşul Târgu Bujor; 
61,54% în oraşul Bereşti. 
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Grafic nr. III.4.35. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun în 

municipiul Galaţi este foarte modernă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.36. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun în 

municipiul Tecuci este foarte modernă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.37. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun în 

oraşul Târgu Bujor este foarte modernă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.38. Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun în 

oraşul Bereşti este foarte modernă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În ceea ce priveşte autobuzele şi tramvaiele din mediul urban, cei mai mulţi respondenţi
consideră că acestea nu sunt foarte comode. Acest lucru a fost afirmat de:  
 

42,43% dintre respondenţii municipiului Galaţi; 
43,39% dintre respondenţii municipiului Tecuci; 
48,65% dintre respondenţii oraşului Bereşti. 
 

În Târgu Bujor, procentul persoanelor în acord şi cele în dezacord cu afirmaţia 
„Autobuzele/tramvaiele din oraşul Târgu Bujor sunt foarte comode” sunt aproximativ egale 
(27,27% şi respectiv 27,28%).  
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Grafic nr. III.4.39. Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele din 

municipiul Galaţi sunt foarte comode” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.40. Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele din 

municipiul Tecuci sunt foarte comode” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.41. Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele din oraşul 

Târgu Bujor sunt foarte comode” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.42. Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele din oraşul 

Bereşti sunt foarte comode” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 

Tabel nr. III.4.10. Numărul vehiculelor înscrise în circulaţie (la sfârşitul anului) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vehicule pentru transportul 
mărfurilor 9.937 10.277 9.977 8.637 11.348 12.299

Din care: proprietate privată 2.853 3.009 3.404 3.524 4.688 5.172 
Tractoare agricole 5.684 5.365 5.111 877 813 769
Autobuze 998 984 859 316 327 -

Din care: proprietate privată 32 28 65 22 20 -
Microbuze 1.295 1.313 1.026 850 854 -

Din care: proprietate privată 728 727 667 539 540 -

Autoturisme (inclusiv taxiuri) 96.872 99.265 90.676 71.126 77.569 86-
641 

Din care: proprietate privată 76.718 78.823 69.021 64.317 69.333 77.150
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Motociclete 4.467 4.486 4.689 486 547 -
Din care: proprietate privată 3.994 4.008 3.263 456 508 -

Motorete 7.868 7.866 6.857 208 379 -
Din care: proprietate privată 7.193 7.191 6.114 195 337 -

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Poziţia judeţului Galaţi îi oferă acestui avantajele de punct central regional de transport şi
intersecţie, dar în acelaşi timp ridică şi probleme suplimentare privind reţeaua de drumuri 
existentă. Principala provocare constă în nivelul de modernizare al drumurilor şi efectuare la 
termen a reparaţiilor necesare, în special în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri urbane, 
capacitatea drumurilor şi lipsa de spaţiilor de parcare. 
 
Traficul maritim şi fluvial al judeţului Galaţi este derulat prin portul existent în municipiul 
Galaţi şi oferă numeroase oportunităţi pentru economia întregii zone. În structură, ponderea 
traficului maritim este superioară celei corespunzătoare traficului fluvial ca număr de nave, 
însă inferioară după tonajul mărfurilor transportate. 
 

Tabel nr. III.4.11. Trafic maritim şi fluvial 
 

Anul 
Trafic Fluvial Trafic Maritim Total Trafic Portuar 

Mii tone Nr. nave Mii tone Nr. nave Mii tone Nr. nave 

2002 7.316 3.518 1.178 8.494 8.494 6.169 
2003 7.553 4.036 1.419 8.972 8.972 6.679 
2004 8.342 4.141 1.189 9.531 9.531 7.345 
2005 9.380 4.722 1.164 10.544 10.544 7.680 
2006 8.529 4.587 1.162 9.691 9691 8.563 
2007 8.430 4.614 1.629 10.059 10.059 8.510 
2008 7.096 3.739 1.775 8.871 8.871 4.325 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte activitatea de poştă şi telecomunicaţii, se remarcă o creştere a volumului 
de corespondenţă şi imprimate vândute şi o reducere a abonamentelor telefonice specifice 
reţelei fixe. 
 

Tabel nr. III.4.12. Activitatea de poştă şi telecomunicaţii 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Corespondenţă şi imprimate 
(mii buc.) - - 635 640 755 1.058 

Colete poştale (mii buc.) - - 22 20 15 59 
Trimiteri recomandate - - 672 622 776 879 
Abonamente telefonice reţea 
fixă - nr. total 130.142 131.315 118.045 99.388 102.131 122.988

Convorbiri telefonice interne 
interurbane – mii min. - - 17.598 16.885 17.456 26.062 

Convorbiri telefonice interne 
locale – mii min. - - 137.316 118.297 94.664 92.980 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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I.4.2. Gospodărirea apelor  
 
Potrivit „Master Planului pentru Infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”, în judeţul 
Galaţi sunt disponibile suficiente resurse de apă cu o calitate corespunzătoare pentru a 
satisface cererea de apă potabilă.

Apa de suprafaţă provine din cele mai importante cursuri de apă din judetul Galaţi: 
Dunărea, râul Siret, Prut şi Bârlad. Calitatea apei de suprafaţă, în general, este potrivită în 
scopul captării pentru apa potabilă (Apa din Râuri Calitatea Categoria II), cu excepţia râului 
Bârlad. În prezent, numai în oraşul Galaţi se captează apă din Dunăre. 
 
Resursele de apa subterana sunt disponibile în partea de sud-vest şi de est din regiunile 
aluvionale de-a lungul râului Siret şi a râului Prut, în timp ce în regiunea central-nord-estică
apele subterane sunt disponibile numai în acvifere adânci. Apele subterane, în unul dintre 
cele mai importante fronturi de captare din partea de vest a judeţului, zona Vadu Roşca -
Salcia - Lieşti furnizează, printre altele, apă potabilă oraşului Galaţi, fiind disponibilă o
suficientă cantitate de apă curentă şi de calitate, care nu indică contaminare. Cu toate 
acestea, este demn de menţionat faptul că, pe viitor, poluarea apei ar putea avea un impact 
negativ asupra calităţii apelor subterane din  bazinul hidrografic Vadu Roşca-Salcia-Lieşti. 
Prin urmare, este obligatoriu a fi luate măsuri adecvate pentru a proteja aceste importante 
surse de apă din judeţ. Cea mai mare parte a populaţiei rurale utilizează apa din fântâni de 
mică adâncime. Aceste fântâni nu sunt protejate împotriva poluării din agricultură şi de 
creşterea animalelor. Ca rezultat, majoritatea acestor fântâni din judeţul Galaţi sunt foarte 
poluate cu azotat. Aproape 60% dintre acestea au o concentraţie peste limita maximă
admisibilă. Prin urmare, acţiunile pe termen lung sunt de a reduce utilizarea apei de mică
adâncime pentru consum uman şi de a creşte rata de conexiune la sistemul centralizat al 
reţelei de distribuţie al apei. 
 
Principalele surse de poluare din judeţul Galaţi sunt apele uzate comunale (în bazinul 
hidrografic Dunăre şi Bârlad), activităţile industriale (în bazinul hidrografic Siret) şi activităţile 
agricole (cu impact difuz). Impactul deversării apelor uzate în sursele de apă de suprafaţă 
este semnificativă, datorită faptului că exista numai trei staţii de epurare municipale şi numai 
una este operaţională.

În 2008, în judeţul Galaţi rata de conectare la sistemul de canalizare era de aproximativ 
49%, iar rata de conectare la o instalaţie de epurare a apelor uzate era de 0,2%. Faptul că
oraşul Galaţi nu are încă o staţie de epurare este considerat critic. În plus, poluarea 
industrială a apei de suprafaţă este critică în unele zone din judeţ (portul Galaţi şi şantierul 
naval, zona industriala a oraşului Tecuci). Numai 8 industrii din judeţ sunt dotate cu staţie de 
epurare şi numai Combinatul Mittal Steel îndeplineşte cerinţele privind efuenţii conform SGA. 
 
Riscul de poluare a apelor subterane în judeţul Galaţi este semnificativ. LEPA a concluzionat 
că efectele contaminării au degradat 80% din apa subterană din Galaţi. Resursele subterane 
din bazinul hidrografic al Prutului şi al Dunării sunt expuse la un risc mare de poluare. 
 
Nămolul rezultat de la staţiile de epurare din Tecuci şi Târgu Bujor şi din uzina de tratare de 
la Mittal Steel este evacuat în terenurile locale pentru depozitare.  
 
În mediul rural din judeţul Galaţi nu există industrii semnificative. În conformitate cu baza de 
date revizuită a ARPM, în oraşul Galaţi aproape 100 companii industriale relevante 
evacuează în reţeaua de canalizare. Există aproape 74 instalaţii de pre-tratare, dar cele mai 
multe nu sunt funcţionale, probabil, pentru ca cerinţele privind calitatea efluentului nu sunt 
îndeplinite. Numai staţia de epurare de la ArcellorMittal Steel respectă cerinţele privind 
calitatea efluentului. Este important să se ţină seama că există o lipsă substanţială de date 
privind poluarea industrială şi conformarea companiilor la standardele NTPA. 
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III.4.3. Amenajări hidro ameliorative 
 
Facilităţi existente de furnizare a apei 
 
Municipiul Galaţi este aprovizionat cu apă potabilă din două surse diferite: o sursă
subterană, constând din două fronturi de captare: Vadu-Roşca şi Salcia-Lieşti în partea de 
nord-vest a oraşului, precum şi o sursă de apă de suprafaţă din Dunăre. Lungimea totală a
reţelei de aducţiune apă este de aproximativ 131 km care include reţeaua de distribuire a 
apei spre staţiile de tratare, prin staţia de repompare Serbeşti. Municipiul Galaţi este deservit 
de două Uzine de tratare a apei (Uzina 1 şi 2) şi două staţii de pompare (Filesti, Turnu). 
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 532 km lungime, 10,64 km fiind încă în 
neutilizate în furnizarea serviciilor de apă. Principalele insuficiente identificate includ, printre 
altele: (i) puţuri colmatate şi neechipate, (ii) pierderi în principalele noduri, (iii) SCAC nu este 
proprietarul staţiei de captare a apei de suprafaţă (probleme de întreţinere); (iv) echipamente 
învechite şi reţele învechite. 
 
Municipiul Tecuci este aprovizionat cu apă potabilă de la cinci puţuri (Cosmeşti, Nicoreşti, 
Cernicani, Rotunda şi puţul din interiorul oraşului), din care două sunt în conservare 
(Cernicani şi Nicoreşti). Apa este transmisă prin intermediul principalei linii (lungime totală de 
24,5 km) la trei staţii de tratare a apei (Cernicani, Bulevard şi Balcescu) după care apa este 
pompată în reţea. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 82 km, care 
înseamnă o rată de conexiune 66%. Reţeaua de conducte est veche şi foarte veche şi
adesea obiectul unor avarii, datorate calităţii reduse a materialelor utilizate şi a execuţiei, 
pierderile de apă atingând un procent de 58% din totalul cantităţii de apă. În plus, staţia  de 
clorinare trebuie să fie modernizată iar instalaţiile hidraulice şi alte echipamente înlocuite.  
 
Oraşul Târgul Bujor este alimentat cu apă potabilă de la un front de captare format din 
zece puţuri (patru nu sunt în exploatare). Prin intermediul unei magistrale principale de 6 km, 
apa ajunge la staţia de tratare a apei, de unde acesta este distribuită prin intermediul reţelei 
de distribuţie. Reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 26 km, ceea ce înseamnă o rată
de conectare de circa 42%. Reţeaua este în starea fizică deteriorată, fiind raportate avarii la 
fiecare una sau două zile. În consecinţă, pierderile de apă sunt foarte mari, de până la 60%.  
 
Oraşul Bereşti este aprovizionat cu apă potabilă din sursa subterană prin captări de izvoare 
realizate cu şapte drenuri prin 5 km de magistrala principală. Reţelele de distribuţie pentru 
apă sunt în stare foarte proastă şi acoperă doar aproximativ 60% din lungimea străzilor. 
Livrarea apei se efectuează în baza unui program, de 7 ore pe zi. Având în vedere starea 
principalelor magistrale şi a reţelei, sunt raportate avarii de sistem frecvente, precum şi
pierderi de apă de aproximativ 40%. 
 
În zonele rurale din judeţul Galaţi rata de conectare la reţeaua de apă potabilă este între 
0% şi 97%. Există 43 de comune cu rata de conectare scăzută (mai puţin de 25%), din care 
22 de comune nu sunt prevăzute cu  servicii de apă potabilă (a se vedea anexele 2-8 şi 5-5), 
există 14 de comune prevăzute cu instalaţii de apă (rata de conectare intre 25% si 75%), în 
timp ce numai 3 comune au o rate de conectare de peste 75%. Cu toate acestea, 24 de 
comune au în curs de desfăşurare proiecte, finanţate în conformitate cu Hotărârea de 
Guvern 577/1997 şi Ordonanţa de Guvern 7 / 2006. 
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Facilităţi existente pentru apa uzată

În general reţeaua de canalizare din judeţul Galaţi are o lungime totală de aproximativ 550 
km şi este foarte degradată şi în stare proastă. În medie, 40,7% dintre gospodariile din judeţ
(18 localităţi din totalul de 183) sunt conectate la reţeaua de canalizare. Cu excepţia oraşului 
Galaţi (rata de conectare de 95%) sunt foarte scăzute ratele de conectare, între 0% şi 48%. 
În prezent există în judeţul Galaţi numai 3 staţii de epurare şi toate sunt în stare proastă sau 
nefuncţionale. Din acest motiv staţiile de epurare existente nu îndeplinesc cerinţele UE 
referitoare la calitatea apei uzate. În prezent numai una din staţiile de epurare are nămol în 
exces care este depozitat în bazine. Deşeurile sunt depozitate, în principal, în depozitele de 
deşeuri. 
 
Municipiul Galaţi are o lungime totală a reţelei de canalizare de 480 km. 280.284 de locuitori 
sunt conectaţi la reţeaua de canalizare, ceea ce înseamnă 95% din populaţia oraşului. În 
prezent, întregul volum de ape uzate este deversat direct în Dunăre, fără a fi tratat, prin 
şapte guri de deversare. Pentru deversare nu se acumulează nămol în exces.  
 
În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt conectaţi la  reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km, care este în stare deteriorată. SE Tecuci este data în exploatare cu 
echipamentele mecanice din 1975, care sunt deteriorate, şi nu sunt în conformitate cu 
cerinţele standardelor române şi UE în ceea ce priveşte calitatea efluentului apelor uzate şi
performanţele de tratare. Reziduurile şi nămolul în exces sunt eliminate în depozitele de 
deşeuri. 
 
În Târgu Bujor aproape 50% din gospodării sunt conectate la reţeaua de canalizare cu o 
lungime totală de 13,5 Km, toată într-o stare fizică proastă. Starea staţiei de epurare 
existentă este proastă şi nu este funcţională. De aceea nu există nămol în urma evacuărilor.  
 
În Beresti există numai 1,5 Km de reţea şi numai 10% din locuitori sunt conectaţi, evacuarea 
apei făcându-se fără altă tratare. În zonele rurale din Galaţi rata de conectare este mai mică
de 10%. În principal, instalaţiile existente constau în colectoare principale în stare proastă şi
fără staţie de epurare. 
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III.4.4. Echiparea hidroedilitară a localităţilor 
 
În toate municipiile şi oraşele judeţului Galaţi există reţea de distribuţie a apei potabile. 
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile era de 1.556,9 km în anul 
2008, din care 41,6% în municipii şi oraşe. 
 

Tabel nr. III.4.13. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile (km) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a reţelei 
de distribuire a apei potabile 
(km) 

984,7 1.053,8 1.138,9 1.263,5 1.355,0 1.556,9

din care în municipii şi oraşe 645,7 653,5 641,7 640,7 645,5 649,1 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
Tabel nr. III.4.14. Apa potabilă distribuită (mii mc.) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Apa potabilă distribuită (mii mc.) 31.008 27.601 25.402 23.932 24.050 23.310
din care: în municipii şi oraşe 28.800 28.800 23.231 21.719 21.246 20.282

Din total, apa potabilă distribuită
consumatorilor cu apometre 31.539 24.538 24.538 22.735 23.123 22.476

Din total, apă potabilă pentru uz 
casnic 21.334 21.334 16.979 18.074 18.357 18.315

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
De asemenea, un procent semnificativ din străzile orăşeneşti din judeţ sunt echipate cu 
reţele de distribuire a apei potabile (78,7%). 
 

Tabel nr. III.4.15. Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu reţele de distribuire a 
apei potabile (%) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gradul de echipare al străzilor 
orăşeneşti cu reţele de distribuire a 
apei potabile (%) 

74,4 73,4 74,1 76,6 78,7 78,7 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Cea mai mică notă medie înregistrată este 4,7 (notele au fost acordate pe o scală de la 1 la 
10) şi aparţine zonei MICRO 18, din municipiul Galaţi. Aceasta indică un grad scăzut de 
mulţumire faţă de calitatea apei. Nota cea mai mare este pentru zona MICRO 39B (6,9), la 
fel din municipiul Galaţi. 
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Tabel nr. III.4.16. Aprecieri cu privire la calitatea apei din reţeaua publică din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 5.41 
Zona G. COSBUC NORD 6.25 
Zona IC FRIMU 6.16 
Zona MICRO 14 5.88 
Zona MICRO 17 6.15 
Zona MICRO 18 4.7 
Zona MICRO 19 5.6 
Zona MICRO 39B 6.9 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.42 

Municipiul Tecuci 5.02 
Oraşul Târgu Bujor 4.84 
Oraşul Bereşti 6.14 

Studiu de Piaţă FTC 
 
Cu excepţia unei zone de reşedinţă, toate celelalte au note medii mai mari decât 5 pentru 
modul de funcţionare al reţelei de apă, ceea ce denotă faptul că, în general, respondenţii 
sunt mulţumiţi vizavi de acest aspect. 
 
Cea mai mare notă medie este obţinută de zona MICRO 39B – 7,8 şi cea mai mică medie 
este 4,67 şi aparţine oraşului Târgu Bujor. 
 

Tabel nr. III.4.17. Aprecieri cu privire la modul de funcţionare al reţelei (întreruperi, 
pierderi…)  din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.45 
Zona G. COSBUC NORD 6.79 
Zona IC FRIMU 6.74 
Zona MICRO 14 5.33 
Zona MICRO 17 5.3 
Zona MICRO 18 5.54 
Zona MICRO 19 5.68 
Zona MICRO 39B 7.8 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.58 

Municipiul Tecuci 5.17 
Oraşul Târgu Bujor 4.67 
Oraşul Bereşti 5.76 

Studiu de Piaţă FTC 
 
Cei mai mulţumiţi de preţul pentru mc sunt respondenţii cu domiciliul în zona MICRO 39 B, 
întrucât aceasta a obţinut cea mai mare medie – 7,11 (notele au fost acordate pe o scală de 
la 1 la 10). Dimpotrivă, cei mai nemulţumiţi sunt cei din zona SIDERURGIŞTILOR (cea mai 
mică notă medie obţinută – 4,42). 
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Tabel nr. III.4.18. Aprecieri cu privire la preţul pe mc din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.97 
Zona G. COSBUC NORD 5.95 
Zona IC FRIMU 6.16 
Zona MICRO 14 4.83 
Zona MICRO 17 5.12 
Zona MICRO 18 4.73 
Zona MICRO 19 4.42 
Zona MICRO 39B 7.11 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4.05 

Municipiul Tecuci 3.99 
Oraşul Târgu Bujor 5.36 
Oraşul Bereşti 6.18 

Studiu de Piaţă FTC 
 
În mediu rural, se înregistrează un nivel ridicat al satisfacţiei (nota medie obţinută este 4,15), 
în ceea ce priveşte calitatea aerului şi un nivel scăzut (nota medie obţinută este 2,49) în 
ceea ce priveşte calitatea apei  (acest fapt se datorează nivelului foarte scăzut al calităţii 
apei din fântâni, folosită de cea mai mare parte a populaţiei) (Tabel nr. 8 din Anexă).  
 

În toate municipii şi oraşele judeţului Galaţi există instalaţii de canalizare publică. Gradul de 
echipare al străzilor orăşeneşti cu conducte de canalizare era în anul 2008 de 44,4%, în timp 
ce Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare era de 616,1 km. 
 
Tabel nr. III.4.19. Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu conducte de canalizare 

(%) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gradul de echipare al străzilor 
orăşeneşti cu conducte de 
canalizare (%) 

42,8 43,0 42,8 42,8 43,1 44,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.4.20. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare (km) 604,0 606,1 603,0 601,1 609,1 616,1 

din care: în municipii şi oraşe 573,1 574,7 575,1 575,1 575,5 582,5 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
Cei mai mulţumiţi de modul de funcţionare a reţelei de canalizare sunt respondenţii cu 
domiciliul în zona MICRO 39 B, întrucât aceasta a obţinut cea mai mare medie – 7,4 (notele 
au fost acordate pe o scală de la 1 la 10). Dimpotrivă, cei mai nemulţumiţi sunt cei din zona 
oraşul Târgu Bujor (cea mai mică notă medie obţinută – 4,57). 
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Tabel nr. III.4.21. Aprecieri cu privire la modul de funcţionare a reţelei de canalizare 
din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.13 
Zona G. COSBUC NORD 6.75 
Zona IC FRIMU 6.4 
Zona MICRO 14 5.94 
Zona MICRO 17 6.35 
Zona MICRO 18 5.58 
Zona MICRO 19 5.24 
Zona MICRO 39B 7.4 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.37 

Municipiul Tecuci 5.4 
Oraşul Târgu Bujor 4.57 
Oraşul Bereşti 5.53 

Studiu de piaţă FTC 
 
În mediu rural situaţia se prezintă astfel: 
 

nota medie obţinută pentru gradul de extindere al reţelei de alimentare cu apă din 
comună este 2,82, ceea ce reflectă un nivelul de mulţumire foarte scăzut privind 
acest apect. Totuşi sunt comune, care nu înregistrează probleme la acest capitol, 
cum ar fi: Costache Negri, Fârtâneşti, Frumuşiţa, Griviţa, Independenţa, Măstăcani, 
Movileni, Munteni, Poiana, Ţepu şi Umrăreşti. 
nota medie obţinută pentru gradul de extindere al reţelei de canalizare din comună
este 2,82 (40 comune au acordat nota 1 acestui aspect), ceea ce reflectă un nivelul 
de mulţumire foarte scăzut. Totuşi există o singură comună, care nu înregistrează
probleme la acest capitol, cum ar fi Costache Negri (Tabel nr. 9 din Anexă).  

 

III.4.5. Termoficare 
 
În judeţ doar municipiul Galaţi are reţea de termoficare. Volumul de energie termică
distribuită în anul 2008 a fost de 449.312 Gigacalorii, din care 92% sunt distribuite la 
gospodăriile particulare. Datele existente pentru perioada 2003 – 2008 arată o reducere 
constantă a volumului de energie termică livrată: în 2008 a fost distribuită doar 60% din 
energia termică distribuită în 2003. 
 

Tabel nr. III.4.22. Cantitatea de energie termică distribuită (gcal) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cantitatea de energie 
termică distribuită (gcal) 749.526 659.938 657.709 573.933 478.281 449.312

Din care: pentru populaţie 656.709 611.398 611.959 530.702 440.697 413.425
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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III.4.6. Echiparea energetică

Electrica Galaţi, filială a Electrica SA, companie de distribuţie energie electrică pentru sud-
estul României, are ca principal obiectiv consolidarea şi dezvoltarea aprovizionării cu 
energie electrică, precum şi a sistemelor de distribuţie în judetul Galaţi. Următorul tabel 
afişează cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţie a energiei electrice la Galaţi. 
 
Tabel nr. III.4.23. Cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţie a energiei electrice 

la Galaţi

110 kV line / km 
Linia de 

tensiune medie / 
km 

Linie de 
tensiune joasa / 

km 

Statii de 
Alimentare / 

Nr 

Statiii  
Transformator 

/ Nr 
Aeriană Îngropată Aeriană Îngropată Aeriană Îngropată 110 

kV 
Medium 

voltaj 
398,65 2,57 2121,11 636,14 6475,61 1481,15 25 18 1674

Sursa: EDS informaţii website Galaţi

66,67% dintre zonele de reşedinţă au mediile pentru modul de funcţionare a reţelei electrice 
mai mari de 8 (notele au fost acordate pe o scală de la 1 la 10). Acest fapt relevă un nivel 
foarte ridicat de mulţumire vizavi de acest aspect. 
 
Cea mai mică notă medie este 7,81 şi aparţine oraşului Bereşti, în timp ce, cea mai mare 
medie este 8,7 şi aparţinei zonei MICRO 39B din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.24. Aprecieri cu privire la modul de funcţionare a reţelei electrice  
(întreruperi, căderi de tensiune…) din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 8.62 
Zona G. COSBUC NORD 7.95 
Zona IC FRIMU 8
Zona MICRO 14 7.89 
Zona MICRO 17 8.52 
Zona MICRO 18 7.92 
Zona MICRO 19 8.36 
Zona MICRO 39B 8.7 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 8.2 

Municipiul Tecuci 8.15 
Oraşul Târgu Bujor 8.38 
Oraşul Bereşti 7.81 

Studiu de piaţă FTC 
 
Cea mai mică notă medie pentru iluminatul public este 7,81 şi aparţine oraşului Bereşti, în 
timp ce, cea mai mare medie este 8,7 şi aparţinei zonei MICRO 39B din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.25. Aprecieri cu privire la iluminatul public  din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi Zona CENTRU 8.62 
Zona G. COSBUC NORD 7.95 
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Zona IC FRIMU 8
Zona MICRO 14 7.89 
Zona MICRO 17 8.52 
Zona MICRO 18 7.92 
Zona MICRO 19 8.36 
Zona MICRO 39B 8.7 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 8.2 

Municipiul Tecuci 8.15 
Oraşul Târgu Bujor 8.38 
Oraşul Bereşti 7.81 

Studiu de piaţă FTC 
 

III.4.7. Alimentare cu gaze naturale 
 
În judeţul Galaţi, numai în municipiile Galaţi şi Tecuci se distribuie gaze naturale. Lungimea 
totală simplă a reţelei de distribuire a gazului metan era de 491,4 km în anul 2008. De 
asemenea, doar 4,6% din gazele naturale distribuite erau destinate gospodăriilor particulare. 
 

Tabel nr. III.4.26. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a gazului metan (km) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a reţelei de 
distribuire a gazului metan (km) 331,5 362,1 435,5 436,0 438,2 491,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.4.27. Gaze naturale distribuite (mil.mc.) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gaze naturale distribuite 
(mil.mc.) 501,8 849,4 923,1 98,3 955,0 857,7 

din care: pentru uz casnic 54,4 47,3 48,4 48,4 41,8 40,0 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 

Cu excepţia respondenţilor din oraşul Bereşti care sunt total nemulţumiţi de presiunea 
gazului în reţea (nota medie obţinută este 1,58), respondenţii tuturor zonelor de reşedinţă 
sunt mulţumiţi, întrucât notele medii obţinute pentru acestea sunt mai mari de 6. 
 
Cea mai mare notă medie obţinută este 8,59 (notele au fost acordate pe o scală de la 1 la 
10) şi aparţine zonei MICRO 17 din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.28. Aprecieri cu privire la presiunea gazului în reţea din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie
Municipiul Galaţi Zona CENTRU 7.81 
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Zona G. COSBUC NORD 7.6 
Zona IC FRIMU 7.6 
Zona MICRO 14 7.83 
Zona MICRO 17 8.59 
Zona MICRO 18 7.27 
Zona MICRO 19 7.36 
Zona MICRO 39B 8.55 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 8.25 

Municipiul Tecuci 8.01 
Oraşul Târgu Bujor 6
Oraşul Bereşti 1.58 

Studiu de piaţă FTC 
 
83,33% dintre zonele de reşedinţă au mediile pentru modul de funcţionare a reţelei de 
alimentare cu gaz mai mari de 7. Acest fapt relevă un nivel înalt de mulţumire. 
 
Cea mai mică notă medie este 1,75 şi aparţine oraşului Bereşti, în timp ce, cea mai mare 
medie este 8,74 este oferită zonei SIDERURGIŞTILOR din municipiul Galaţi. 
 
Tabel nr. III.4.29. Aprecieri cu privire la modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu 

gaz (întreruperi, pierderi…) din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 8.14 
Zona G. COSBUC NORD 7.7 
Zona IC FRIMU 7.3 
Zona MICRO 14 7.67 
Zona MICRO 17 8.44 
Zona MICRO 18 7.69 
Zona MICRO 19 7.88 
Zona MICRO 39B 8.45 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 8.74 

Municipiul Tecuci 8.43 
Oraşul Târgu Bujor 6
Oraşul Bereşti 1,75 

Studiu de piaţă FTC 
 
48 comune (aproape 79%) au acordat nota 1 (aferent variantei de răspuns: foarte 
nemulţumit) pentru gradul de extindere a reţelei de alimentare cu gaze. Există o singură
comună în care nivelul de mulţumire este foarte ridicat (Matca). Gradul mediu de satisfacţie 
este 1,39 (Grafic nr. 10 din Anexă). 
 

În urma ierarhizării tuturor proiectelor considerate cele mai potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului Târgu Bujor, pe primul loc s-a clasat proiectul „Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, electricitate” cu un punctaj de 123 puncte. 
 
De asemenea, în comunele judeţului Galaţi, cea mai urgentă problemă care ar trebui 
rezolvată, care a fost nominalizată în 22 (aproximativ 36%) din cazuri este reprezentată de 
reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă şi sistemului de canalizare. Alte probleme majore 
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ale comunei specificate mai des ţin de infrastructura rutieră şi starea străzilor. Acestea pot fi 
urmărite în Tabelul nr. 11 din Anexă.

III.4.8. Gestiunea deşeurilor 
 
Potrivit „Master Planului pentru Infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”, în anul 
2006, mai mult de 2000 de tone de deşeuri industriale şi solide municipale au fost generate 
în judeţul Galaţi. Procentul populaţiei din judeţ care  beneficiază servicii de colectare a 
deşeurilor şi de administrare este de aproximativ 56% (2007). Populaţia din mediul rural în 
general nu beneficiază de acest serviciu.  
 
În municipiul Galaţi, există două companii de colectare a deşeurilor şi de administrare a lor  
SC ECOS PREST SA şi SC RER ENERGIE SERVICE SRL. 
 
Companiile de gestionare a deşeurilor municipale, inclusiv colectarea, transportul şi
depozitarea (eliminarea finală), au încheiate contracte cadru cu societăţile şi asociaţiile de 
rezidenţi şi/sau de proprietari. Eliminarea finală a deşeurilor urbane se efectuează la 
depozitul de deşeuri municipale din oraşul Galaţi - Tirighina, care este operat de SC ECOS 
PREST SA.  
 
În municipiul Tecuci eliminarea finală a deşeurilor urbane se află la depozitul de deşeuri 
municipale din municipiul Tecuci. Depozitul de deşeuri este operat de SC TERMSAL SA 
Tecuci.  
 
În oraşele Târgu Bujor şi Bereşti administraţiile publice sunt responsabile de gestionarea 
deşeurilor şi nici nu există companii specializate de colectare a deşeurilor sau de 
management a acestora. Eliminarea finală a deşeurilor urbane în Târgu Bujor, este 
efectuată în depozitul de deşeuri Umbrăreşti exploatat de Consiliul Local Târgu Bujor şi în 
Bereşti este efectuată la depozitele din Bâzanu exploatat fiind de Consiliul Local Bereşti. 
 
Următorul tabel afişează compoziţia deşeurilor menajere colectate în judeţul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.30. Componenţa deşeurilor menajere, judeţul Galaţi în anul 2007 
 

Compoziţia deşeului Procent 

Hârtie şi carton 16 
De sticla 2.5 
Metale 1
Plastic 9 
Textile 4

Biodegradabile 59 
Inerte 2
Altele 6.5 
Total 100

Sursa: Administraţia Publică şi Agenţia de Sănătate Publică Galaţi

Nu există staţii de tratament mecanico-biologic, staţii de compostare sau staţii mecanice de 
tratare în judeţul Galaţi. Este luată în considerare construcţia unei staţii de tratare mecanico-
biologică a deşeurilor în apropierea oraşului Galaţi. În cadrul proiectului "Managementul 
integrat al deşeurilor solide urbane în oraşul Galaţi şi în împrejurimi" se prevede construcţia 
unei staţii de sortare mecanice; implementarea proiectului este în curs de desfăşurare. 
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Planul Regional de management al Deşeurilor pentru Regiunea Sud-Est (PRGD) a 
identificat 191 depozite de deşeuri rurale în judeţul Galaţi. Nici unul dintre acestea nu este în 
conformitate cu  cerinţele legate de protecţia mediului. Închiderea acestor depozite este în 
conformitate cu HG 349/2005 programată a fi finalizată în 16 iulie 2009. În prezent nu există
staţii de transfer în judeţ, dar în funcţie de PRGD opt staţii de transfer vor fi construite şi
conectate la depozite în Galaţi şi Tecuci. Au fost definite 7 zone corespunzătoare: zona 
Bereşti, zona Târgu Bujor,  zona Pechea, zona Tudor Vladimirescu, zona Ţepu, zona 
Măstăcani, zona Valea Mărului. Construcţia celor două depozite este - în conformitate cu 
PRGD – implementarea şi darea in exploatare sunt în curs de desfăşurare, unul la Galaţi
(ISPA proiect aprobat), şi unul în Tecuci. 
 

Dezvoltarea viitoare privind depozitarea deşeurilor solide în judeţul Galaţi

Tabel nr. III.4.31. Parcul de autovehicule pentru salubritate (număr) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Autovidanjoare 11 6 5 5 5 5
Autovehicule pentru transport gunoi 66 65 65 69 86 104 
Autovehicule pentru măturat şi
stropit 4 6 6 7 9 11 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Cei mai nemulţumiţi de curăţenie sunt respondenţii care au domiciliul în municipiul Galaţi, 
întrucât 73,46% dintre aceştia sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia “Municipiul 
Galaţi este foarte curat”.  
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Nemulţumiţi de curăţenia municipiului sunt şi locuitorii din Tecuci (în proporţie de 37,21%). 
Aceeaşi situaţie este prezentă şi în oraşul Târgu Bujor (46,93% sunt în dezacord şi dezacord 
total cu afirmaţia “Oraşul Târgu Bujor este foarte curat”). 
 
Situaţie diferită este în oraşul Bereşti; aici locuitorii sunt în general mulţumiţi de curăţenia 
oraşului (în proporţie de 42%). 
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Grafic nr. III.4.43. Gradul de acord privind afirmaţia “Municipiul Galaţi este foarte 

curat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.44. Gradul de acord privind afirmaţia “Municipiul Tecuci  este foarte 

curat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.45. Gradul de acord privind afirmaţia “Oraşul Târgu Bujor  este foarte 

curat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.46. Gradul de acord privind afirmaţia “Oraşul Bereşti  este foarte curat” 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai mulţumiţi de serviciile de salubritate sunt respondenţii cu domiciliul în oraşul Târgu 
Bujor, întrucât acesta a obţinut cea mai mare medie – 7,69 (notele au fost acordate pe o 
scală de la 1 la 10). Cei mai nemulţumiţi sunt cei din zona MICRO 19 (cea mai mică notă
medie obţinută – 6,2). 
 
Tabel nr. III.4.32. Aprecieri cu privire la serviciile de salubritate  din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.81 
Zona G. COSBUC NORD 7.15 
Zona IC FRIMU 7.15 
Zona MICRO 14 6.5 
Zona MICRO 17 6.59 
Zona MICRO 18 6.27 
Zona MICRO 19 6.2 
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Zona MICRO 39B 7.1 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 7.15 

Municipiul Tecuci 7.05 
Oraşul Târgu Bujor 7.69 
Oraşul Bereşti 7.17 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În zona de reşedinţă MICRO 18, din municipiul Galaţi, cea mai urgentă problemă,
considerată de cei mai mulţi dintre respondenţi că ar trebui rezolvată este curăţenia. Acest 
lucru este precizat de 22,22% dintre respondenţii din această zonă.
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Grafic nr. III.4.47. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 18 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

24 comune (aproape 40%) au acordat nota 1 (aferent variantei de răspuns: foarte 
nemulţumit) pentru sistemul de colectare a deşeurilor menajere. Comunele în care nivelul de 
mulţumire este foarte ridicat sunt: Drăgăneşti, Iveşti, Jorăşti, Nămoloasa, Nicoreşti şi
Umbrăreşti. Gradul mediu de satisfacţie este 2,61 (Grafic nr. 12 din Anexă). 
 

III.4.9. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Principalii indicatori privind societatea informaţională din judeţul Galaţi se înscriu pe un trend 
ascendent în perioada de referinţă 2003-2008, reflectând atenuarea decalajelor existente 
comparativ cu alte regiuni şi maturizarea pieţei de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii. 
 
În ceea ce priveşte telefonia fixă, după liberalizarea totală a pieţei de comunicaţii electronice 
din România în 2002, numărul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
activi pe piaţa judeţului Galaţi a crescut semnificativ. În prezent se poate vorbi de alternative 
concrete la serviciile de telefonie fixă furnizate de furnizorul fost monopolist, existând mai 
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mulţi furnizori alternativi, autorizaţi să furnizeze servicii de telefonie prin intermediul reţelelor 
publice fixe. 
 
În privinţa infrastructurii informaţionale, respectiv a dotărilor cu PC-uri şi a penetrării 
acestora, se remarcă aceeaşi evoluţie ascendentă în perioada de referinţă, cu o rată medie 
anuală de creştere a volumului vânzărilor de peste 50%.  
 
Factorul stimulativ pentru achiziţia de calculatoare a fost scăderea preţurilor datorită
concurenţei acerbe de pe piaţă şi asamblării locale a unui volum important, dar şi
introducerea pe scară largă a sistemelor de creditare pentru achiziţia de bunuri de larg 
consum şi tehnică de calcul de către populaţie, precum şi programul guvernamental de 
subvenţionare a achiziţiei de calculatoare. 
 
Transmisiunile de date şi accesul la Internet sunt afectate de lipsa infrastructurii de 
comunicaţii de bază, în special în zonele rurale. Un alt motiv al penetrării scăzute a 
internetului este acela că în unele situaţii, chiar dacă există posibilitatea conectării la o reţea 
în zonele rurale, tarifele practicate sunt mult mai mari decât în cazul zonelor urbane. 
 
Ponderea majoră în furnizarea serviciilor de acces la Internet, o deţin serviciile de acces prin 
fire metalice torsadate (servicii de tip dial-up atât pentru gospodării, cât şi pentru 
întreprinderile mici), în timp ce accesul prin reţelele de cablu TV devine din ce în ce mai 
popular ca soluţie de internet de bandă largă pe lângă accesul pe suport radio şi prin linii 
închiriate şi dedicate. Creşterea conexiunilor dial-up rămâne însă limitată de numărul redus 
de calculatoare personale. În ceea ce priveşte preţul, tarifele pentru serviciile de acces dial-
up prin fire metalice torsadate rămân situate la nivelul celor mai mici tarife înregistrate în 
rândul ţărilor membre ale UE, dar încă restrictive raportate la puterea de cumpărare a 
populaţiei. 
 
Locuitorii din mediul urban sunt în general, foarte mulţumiţi de accesul la internet/cablu, 
întrucât notele medii primite sunt de peste 8 pentru toate zonele de rezidenţă.

Cei mai mulţumiţi de accesul la internet/cablu sunt respondenţii cu domiciliul în zona MICRO 
19, întrucât aceasta a obţinut cea mai mare medie – 9,39 (notele au fost acordate pe o scală
de la 1 la 10). Dimpotrivă, cei mai puţin mulţumiţi sunt cei din municipiul Tecuci (cea mai 
mică notă medie obţinută – 8,18). 
 
Tabel nr. III.4.33. Aprecieri cu privire la accesul la internet/cablu  din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 9.08 
Zona G. COSBUC NORD 8.63 
Zona IC FRIMU 9.05 
Zona MICRO 14 8.47 
Zona MICRO 17 8.59 
Zona MICRO 18 8.42 
Zona MICRO 19 8.72 
Zona MICRO 39B 9.39 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 9.1 

Municipiul Tecuci 8.18 
Oraşul Târgu Bujor 8.73 
Oraşul Bereşti 8.21 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În mediu rural, se înregistrează un nivel ridicat al satisfacţiei (nota medie obţinută este 4,49), 
în ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telefonie/cablu. Cei mai mulţumiţi de 
acest aspect sunt respondenţii din comunele: Bălăşeşti, Băleni, Băneasa, Brăhăşeşti, 
Braniştea, Căvădineşti, Corni, Cudalbi, Drăgăneşti, Drăguşeni, Fârtâneşti, Frumuşiţa, 
Ghidiceni, Griviţa, Independenţa, Iveşti, Jorăşti, Lieşti, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, 
Nămoloasa, Negrileşti, Nicoreşti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponeşti, Rediu, 
Scânteieşti, Schela, Şendreni, Smârdan, Ţepu, Vârlezi, Vânători şi cei mai nemulţumiţi sunt 
cei din Bereşti Meria şi Buciumeni. (Tabel nr. 13 din Anexă).  
 

III.4.10. Mediul de trai şi locuire 
 
În ultimii 10 ani ponderea locuinţelor proprietate personală din judeţul Galaţi a crescut 
constant, ajungând în 2008 la 95,8%. În schimb numărul de locuinţe a crescut lent, cu doar 
2% din 2003 până în 2008 (ajungând în prezent la 220.655 locuinţe). 
 

Tabel nr. III.4.34. Fondul de locuinţe pe forme de proprietate 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINŢE 216.164 216.746 217.706 218.924 219.537 220.655
• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

8.257 
207.907

8.143 
208.603

8.326 
209.380

8.814 
210.110

8.982 
210.555

9.133 
211.522

CAMERE DE LOCUIT 582.636 584.559 587.719 591.759 594.483 598.672
• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

14.832 
567.804

14.064 
570.495

14.356 
573.363

15.355 
576.404

15.844 
578.639

16.202 
582.470

SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ
(mii mp ) 8.074,4 8.115,8 8.182,1 8.265,8 8.340,9 8.439,1 

• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

223,3 
7.851,2 

213,4 
7.902,4 

218,1 
7.964,0 

234,9 
8.030,9 

243,3 
8.097,6 

251,8 
8.187,3 

Numărul camerelor de 
locuit pe o locuinţă 2,70 2,70 2,70 2,70 2,71 2,71 

• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

1,80 
2,73 

1,73 
2,73 

1,72 
2,74 

1,74 
2,74 

1,76 
2,75 

1,77 
2,75 

Suprafaţa locuibilă pe o 
locuinţă (mp) 37,35 37,44 37,58 37,76 37,99 38,25 

• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

27,04 
37,76 

26,21 
37,88 

26,20 
38,04 

26,65 
38,22 

27,09 
38,46 

27,57 
38,71 

Suprafaţa locuibilă pe o 
cameră de 
locuit (mp) 

13,86 13,88 13,92 13,97 14,03 14,10 

• proprietate majoritară de stat
• proprietate majoritară privată

15,06 
13,83 

15,17 
13,85 

15,19 
13,89 

15,30 
13,93 

15,36 
13,99 

15,54 
14,06 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Principalele probleme ale fondului de locuinţe sunt: 
 

calitatea scăzută a condiţiilor de locuit pentru o parte a populaţiei; 
supra-aglomerarea spaţiilor de locuit; 
calitatea precară a materialelor de construcţie; 
accesul precar la utilităţi. 
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De altfel, mare parte din apartamentele din blocuri cunosc un grad de uzură, care este în 
multe situaţii foarte ridicat. 
 
În ceea ce priveşte fondul de locuinţe, apar diferenţe nesemnificative între mediul urban şi
cel rural în ceea ce priveşte ritmul de construire de noi locuinţe: în anul 2008 erau cu 1,22% 
mai multe locuinţe în municipii şi oraşe, în timp ce în zone rurală procentul era de 3,2%. 
 
De asemenea, zona rurală dispune de un număr mai mare de camere de locuit pe locuinţă şi
de o suprafaţă locuibilă sensibil mai largă pe locuinţă.

Tabel nr. III.4.35. Fondul de locuinţe pe medii 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINŢE 216.164 216.746 217.706 218.924 219.537 220.655
municipii şi oraşe
comune 

125.126
91.038 

125.376
91.370 

125.751
91.955 

126.358
92.566 

126.255
93.282 

126.664
93.991 

CAMERE DE LOCUIT 582.636 584.559 587.719 591.759 594.483 598.672
municipii şi oraşe
comune 

290.451
292.185

291.082
293.477

292.090
295.629

293.519
298.240

293.457
301.026

294.701
303.971

SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ
(mii mp ) 8.074,4 8.115,8 8.182,1 8.265,8 8.340,9 8.439,1 

municipii şi oraşe
comune 

4.205,0 
3.869,4 

4.220,5 
3.895,3 

4.244,1 
3.938,0 

4.276,6 
3.989,2 

4.288,4 
4.052,5 

4.317,5 
4.121,6 

Numărul camerelor de 
locuit pe locuinţă 2,70 2,70 2,70 2,70 2,71 2,71 

municipii şi oraşe
comune 

2,32 
3,21 

2,32 
3,21 

2,32 
3,21 

2,32 
3,22 

2,32 
3,23 

2,33 
3,23 

Suprafaţa locuibilă pe 
locuinţă (mp) 37,35 37,44 37,58 37,76 37,99 38,25 

municipii şi oraşe
comune 

33,61 
42,50 

33,66 
42,63 

33,75 
42,83 

33,85 
43,10 

33,97 
43,44 

34,09 
43,85 

Suprafaţa locuibilă pe o 
cameră de locuit (mp) 13,86 13,88 13,92 13,97 12,35 14,10 

municipii şi oraşe
comune 

14,48 
13,24 

14,50 
13,27 

14,53 
13,32 

14,57 
13,38 

14,61 
13,46 

14,65 
13,56 

Numărul persoanelor pe o 
locuinţă 2,89 2,87 2,85 2,83 2,81 2,78 

municipii şi oraşe
comune 

2,84 
2,96 

2,81 
2,95 

2,80 
2,93 

2,77 
2,90 

2,76 
2,87 

2,74 
2,84 

Numărul persoanelor pe o 
cameră de locuit 1,07 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 

municipii şi oraşe
comune 

1,22 
0,92 

1,21 
0,92 

1,20 
0,91 

1,19 
0,90 

1,19 
0,89 

1,18 
0,88 

Suprafaţa locuibilă pe o 
persoană (mp) 12,93 13,05 13,19 13,36 13,54 13,75 

municipii şi oraşe
comune 

11,84 
14,37 

11,96 
14,47 

12,07 
14,64 

12,22 
14,86 

12,31 
15,13 

12,46 
15,42 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Statul s-a retras aproape complet din finanţarea şi construcţia de locuinţe din fonduri publice, 
de la 8,7% din bugetul de stat în 1989, la mai puţin de 1% în mod constant în următorii ani. 
Aceasta a făcut ca ponderea medie a locuinţelor nou-construite din fonduri publice să scadă
dramatic în intervalul 1998-2000, numai în ultimii ani fiind în creştere (519 locuinţe construite 
în 2008). 
 
În schimb, mediul privat se înscrie pe o tendinţă pozitivă, în 2008 fiind construite cu 69,6% 
mai multe locuinţe din fonduri private decât în 2003. 
 
Ritmul scăzut al construcţiei de noi locuinţe pe toată perioada tranziţiei situează România pe 
o poziţie inferioară ţărilor UE-15 şi UE-25. 
 

Tabel nr. III.4.36. Numărul locuinţelor terminate 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL JUDEŢ 735 742 1.556 1.492 1.161 1.353
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţilor cu 
capital majoritar de stat 
din fondurile private 

27 
708 

171 
571 

202 
904 

519 
973 

185 
976 

152 
1.201 

MUNICIPII ŞI ORAŞE - total- 220 342 478 634 353 476
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţilor cu 
capital majoritar de stat 
din fondurile private 

27 
193 

171 
171 

202 
276 

323 
311 

36 
317 

64 
412 

COMUNE - total- 515 400 1.078 858 808 877
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţilor cu 
capital majoritar de stat 
din fondurile private 

-
515 

-
400 

-
628 

196 
662 

149 
659 

88 
789 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.4.37. Numărul locuinţelor terminate după numărul de camere 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINTE - TOTAL - 735 742 1.556 1.492 1.161 1353
- cu 1 cameră
- cu 2 camere 
- cu 3 camere 
- cu 4 camere 
- cu 5 camere şi peste 

22 
190 
213 
176 
134 

111 
192 
203 
117 
119 

153 
609 
346 
242 
206 

219 
354 
418 
291 
210 

50 
204 
396 
282 
229 

85 
264 
399 
339 
266 

Locuinţe construite din fonduri 
private 
- cu 1 cameră
- cu 2 camere 
- cu 3 camere 
- cu 4 camere 
- cu 5 camere şi peste 

22 
179 
205 
168 
134 

30 
122 
183 
117 
119 

27 
164 
287 
224 
202 

45 
154 
315 
260 
199 

32 
153 
314 
253 
224 

45 
200 
384 
318 
254 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Conform rezultatelor studiului de piaţă FTC, locuitorii din mediul urban sunt foarte 
nemulţumiţi atât de felul cum sunt întreţinute faţadele blocurilor, cât şi de felul cum arată
clădirile per ansamblu. Situaţia detaliată se prezintă astfel:  
 

cei mai mulţi respondenţi din municipiul Galaţi (75,36%) s-au declarat în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocurile din municipiul 
Galaţi sunt foarte bine întreţinute”; 
cei mai mulţi respondenţi din municipiul Tecuci (71,59%) s-au declarat în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocurile din municipiul 
Tecuci sunt foarte bine întreţinute”; 
cei mai mulţi respondenţi din oraşul Târgu Bujor (71,11%) s-au declarat în dezacord 
şi dezacord total cu afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocurile din oraşul 
Târgu Bujor sunt foarte bine întreţinute”; 
cei mai mulţi respondenţi din oraşul Bereşti (75,51%) s-au declarat în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocurile din oraşul 
Bereşti sunt foarte bine întreţinute”; 
cea mai mare parte a populaţiei din municipiul Galaţi (65,58%) s-a declarat în 
dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din municipiul Galaţi
arată foarte bine”; 
cea mai mare parte a populaţiei din municipiul Tecuci (59,77%) s-a declarat în 
dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din municipiul Tecuci 
arată foarte bine”; 
cea mai mare parte a populaţiei din oraşul Târgu Bujor (69,39%) s-a declarat în 
dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul Târgu 
Bujor arată foarte bine”; 
cea mai mare parte a populaţiei din oraşul Bereşti (55,1%) s-a declarat în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul Bereşti arată foarte 
bine”. 

 

36.02

39.34

18.96

4.74

0.95

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.48. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocurile din municipiul Galaţi sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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43.18

28.41

15.91

11.36

1.14

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.49. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocurile din municipiul Tecuci sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

46.67

24.44

26.67

2.22

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

 
Grafic nr. III.4.50. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocurile din oraşul Târgu Bujor  sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

48.98

26.53

18.37

4.08

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.51. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocurile din oraşul Bereşti sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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26.98

38.60

26.05

6.51

1.86

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.52. Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din 

municipiul Galaţi arată foarte bine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

28.74

31.03

27.59

11.49

1.15

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.53. Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din 

municipiul Tecuci  arată foarte bine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

38.78

30.61

18.37

12.24

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

 
Grafic nr. III.4.54. Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

Târgu Bujor arată foarte bine”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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32.65

22.45

36.73

6.12

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.55. Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

Bereşti arată foarte bine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Respondenţii au fost rugaţi să acorde note, pe o scală de la 1 la 10 pentru estetica de 
ansamblu a clădirilor şi spaţiilor din zona de reşedinţă. Astfel, în tabelul de mai jos se poate 
observa că notele medii variază în intervalul 3,3-6,65, ceea ce indică faptul că aceştia sunt 
în general nemulţumiţi de acest aspect. Cel mai scăzut grad de satisfacţie se înregistrează
în zona Siderurgiştilor din municipiul Galaţi (nota medie fiind de 3,3).  
 

Tabel nr. III.4.38. Aprecieri cu privire la estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor 
din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.59 
Zona G. COSBUC NORD 6.1 
Zona IC FRIMU 5.8 
Zona MICRO 14 4.88 
Zona MICRO 17 4.89 
Zona MICRO 18 5.08 
Zona MICRO 19 4.44 
Zona MICRO 39B 6.65 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 3.3 

Municipiul Tecuci 5.38 
Oraşul Târgu Bujor 5.85 
Oraşul Bereşti 5.28 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

După părerea respondenţilor, cea mai urgentă problemă ce ar trebui rezolvată în zonele de 
reşedinţă din Tecuci şi Bereşti este modernizarea/reabilitarea clădirilor (acest fapt a fost 
afirmat de 18,75% dintre persoanele chestionate din municipiul Tecuci şi 18% dintre cele din 
oraşul Bereşti). 
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20.83

18.75

11.46
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9.38

7.29
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2.08

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

NS/NR

Modernizarea/reabilitarea clădirilor

Modernizarea si reabilitarea străzilor

Curăţenia

Câinii comunitari

Reţeaua de alimentare cu apă

Crearea/modernizarea spaţiilor verzi
şi a parcurilor

Centura oraşlui

Racordarea la reţeaua de canalizare

Amenajarea locurilor de parcare

Amenajarea spaţiilor de joacăpentru
copii

Asistenţamedicală

Iluminatul public

Impozitele

Modernizarea reţelei de canalizare

Reabilitarea trotuarelor

Zgomotul

 
Grafic nr. III.4.56. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de 

reşedinţă Tecuci 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.57. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de 
reşedinţă Bereşti 

Cei mai mulţi respondenţi din municipiul Tecuci (68,89%), din oraşul Târgu Bujor (73,91%) şi
de asemenea, din oraşul Bereşti (68%) au specificat că cel mai potrivit proiect pentru 
dezvoltarea ulterioară a oraşului de reşedinţă este „Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe”. Acesta a ieşit, de asemenea, pe primul loc în clasamentul tuturor proiectelor 
selectate, pentru fiecare centru urban, cu excepţia oraşului Târgu Bujor, unde se clasează
pe locul II. Punctajele ce au reieşit în urma ierarhizării proiectelor sunt: 219 puncte în 
municipiul Tecuci, 99 puncte în oraşul Târgu Bujor, 101 puncte în oraşul Bereşti. 
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Grafic nr. III.4.58. Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Tecuci 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Tabel nr. III.4.39. Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a municipiului Tecuci 

 
Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj

Refacerea faţadelor blocurilor 
de locuinţe 23 15 10 6 2 219 
Creşterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică 13 11 8 6 4 149 
Reabilitarea infrastructurii 6 5 6 9 3 89
Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă. canalizare. 
gaz metan. electricitate

4 10 5 3 5 86 

Construirea de locuinţe 9 3 4 4 8 85 
Înfiinţarea unui sistem de 
colectare selectivă a deşeurilor 9 3 4 4 5 82 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu înconjurător 3 6 3 4 1 57 
Investiţii economice mari 4 4 4 3 3 57
Consolidarea clădirilor de 
patrimoniu 5 1 3 6 5 55 
Reabilitarea/modernizarea 
străzilor 0 0 8 8 7 47 
Amenajarea unor parcuri şi
spaţii verzi 0 4 6 2 8 46 
Amenajarea unor locuri de 
joacă pentru copii 0 3 4 1 3 29 
Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 0 0 4 2 1 17 
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii 

0 1 0 2 4 12 

Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă

1 0 1 1 1 11 

Extinderea reţelei de transport 
în comun 0 1 1 1 1 10 
Modernizarea reţelei de 
transport în comun 0 1 1 1 1 10 
Servicii mai bune în domeniul 
turismului 0 2 0 0 1 9
Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 0 0 1 2 2 9
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 0 0 0 4 0 8
Crearea de centre pentru 
sprijinirea afacerilor 0 0 1 1 1 6
Dezvoltarea infrastructurii 
pentru turism 0 0 0 0 0 0

Construirea de locuinte sociale 0 0 0 0 0 0
Construirea unor facilităţi
destinate persoanelor cu 
handicap

0 0 0 0 0 0

Construirea unor facilităţi
destinate persoanelor de vârsta 
a treia

0 0 0 0 0 0

Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără
adăpost

0 0 0 0 0 0

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.59. Proiecte considerate potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

oraşului Târgu Bujor 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Tabel nr. III.4.40. Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului Târgu Bujor 

 
Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj

Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă. canalizare. 
gaz metan. electricitate

15 8 5 0 1 123 

Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe 12 3 5 6 0 99 
Construirea de locuinţe 5 7 5 6 2 82
Reabilitarea/modernizarea 
străzilor 4 3 4 6 7 63 
Creşterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică 1 3 5 2 2 38 
Investiţii economice mari 2 5 0 0 2 32 
Înfiinţarea unui sistem de 
colectare selectivă a deşeurilor 0 2 2 2 2 20 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu înconjurător 0 1 2 3 3 19 
Construirea de locuinţe sociale 2 1 1 1 19
Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă

0 0 3 3 1 16 

Extinderea reţelei de transport în 
comun 0 2 1 1 0 13 
Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 0 0 3 2 0 13 
Reabilitarea infrastructurii 0 1 0 2 4 12 
Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără
adăpost

1 0 1 1 2 12 

Consolidarea clădirilor de 
patrimoniu 0 1 1 1 2 11 
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 0 0 2 1 2 10 
Modernizarea reţelei de transport 
în comun 0 2 0 0 1 9
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii

0 1 0 1 3 9

Construirea unor facilităţi
destinate persoanelor de vârsta a 
treia

0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi
destinate persoanelor cu 
handicap

0 0 1 1 2 7

Crearea de centre pentru 
sprijinirea afacerilor 0 1 0 0 0 4
Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 0 0 0 2 0 4
Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 0 0 1 0 1 4
Servicii mai bune în domeniul 
turismului 0 0 0 0 0 0
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 0 0 0 0 0 0
Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 0 0 0 0 0 0

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.60. Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

oraşului Bereşti 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Tabel nr. III.4.41. Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului Bereşti 

 
Locul 

1
Locul 

2
Locul 

3
Locul 

4
Locul 

5
Punct

aj 
Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţă 13 4 6 6 3 101 

Creşterea nivelului serviciilor de 
sănătate 5 12 5 4 2 93 

Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă 12 4 6 4 2 92 

Construirea de locuinţe 6 0 5 4 5 52 
Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei 0 6 5 2 0 43 

Investiţii economice mari 1 5 2 0 2 32 
Reabilitarea/modernizarea străzilor 1 5 1 1 2 31 
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 1 1 4 2 3 27 

Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 1 1 4 3 1 27 

Reabilitarea infrastructurii 3 1 0 4 0 24 
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 1 3 0 3 2 24 

Înfiinţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 2 1 0 2 2 18 

Extinderea reţelei de transport în 
comun 0 2 3 0 0 17 

Crearea de centre pentru 
sprijinirea afacerilor 0 0 3 2 3 16 

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 1 0 2 0 0 10 

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 0 0 0 3 2 8

Prevenirea criminalităţii 0 1 0 1 1 7
Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea persoanelor fără adăpost 0 1 0 0 3 7

Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 0 0 1 1 1 6

Construirea de locuinţe sociale 0 0 0 1 3 5 
Modernizarea reţelei de transport 
în comun 0 0 0 0 3 3

Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 0 0 0 1 1 3

Consolidarea clădirilor de 
patrimoniu 0 0 0 0 1 1

Servicii mai bune în domeniul 
turismului 0 0 0 0 0 0

Realizarea unui sistem video de 
supraveghere a traficului 0 0 0 0 0 0

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 0 0 0 0 0 0

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe, aceasta s-a menţinut 
constantă pe toată perioada, la nivelul de 984 ha pe total judeţ.

Tabel nr. III.4.42. Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe (ha) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Suprafaţa spaţiilor verzi din 
municipii şi oraşe (ha) 984 984 984 984 984 984 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Cei mai nemulţumiţi de mărimea suprafeţei spaţiilor verzi sunt locuitorii din municipiul Galaţi, 
întrucât 75% dintre aceştia s-au declarat în dezacord şi dezacord total faţă de afirmaţia 
„Municipiul Galaţi are suficient de multe spaţii verzi”. Nivelul cel mai ridicat de mulţumire 
vizavi de acest aspect se înregistrează în oraşul Bereşti, unde 28% dintre respondenţi sunt 
în acord şi acord total şi acelaşi procent sunt în dezacord şi dezacord total. 
 

38.89

36.11

14.35

8.33

2.31

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.61. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe spaţii verzi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.62. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe spaţii verzi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

205

41.67

16.67

25.00

10.42

6.25

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.63. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe spaţii verzi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.64. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe spaţii verzi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Notele medii înregistrate pentru existenţa spaţiilor deschise în zona de reşedinţă se 
încadrează în intervalul 3,28-6,23 (notele au fost acordate pe o scală de la 1 la 10), ceea ce 
denotă un grad scăzut de mulţumire faţă de acest aspect. Cea mai mică notă medie (3,28) 
se înregistrează în zona MICRO 14, din municipiul Galaţi şi cea mai mare notă medie (6,23) 
este în municipiul Tecuci. 
 
Cei mai nemulţumiţi de „gradul de verde” sunt respondenţii cu domiciliul în zona IC FRIMU 
din municipiul Galaţi (nota medie obţinută pentru acest aspect este 2,7) şi cei mai mulţumiţi
sunt persoanele din oraşul Bereşti (nota medie obţinută este 6,48). 
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Tabel nr. III.4.43. Aprecieri cu privire la existenţa spaţiilor deschise şi „gradul de 
verde” din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Existenţa spaţiilor 
deschise (nota medie) 

„Gradul de verde” 
(nota medie) 

Municipiul 
Galaţi

Zona CENTRU 4.49 3.89 
Zona G. COSBUC 
NORD 5.25 4.9 

Zona IC FRIMU 3.7 2.7 
Zona MICRO 14 3.28 4 
Zona MICRO 17 4.33 4.56 
Zona MICRO 18 4.12 3.72 
Zona MICRO 19 4.29 4.68 
Zona MICRO 39B 4.05 4 
Zona 
SIDERURGISTILOR 
(IREG) 

4.05 4.4 

Tecuci 6.23 6.28 
Târgu Bujor 5.91 5.65 
Bereşti 5.78 6.48 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Locuitorii mediului urban sunt nemulţumiţi, de asemenea, de numărul de parcuri existente. 
Cei mai nemulţumiţi sunt cei din municipiul Galaţi şi cei care au un nivel de satisfacţie mai 
ridicat sunt cei din oraşul Bereşti: 
 

cei mai mulţi respondenţi (75%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Municipiul Galaţi are suficient de multe parcuri”; 
cei mai mulţi respondenţi (43,53%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Municipiul Tecuci are suficient de multe parcuri”; 
cei mai mulţi respondenţi (37,5%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Oraşul Târgu Bujor are suficient de multe parcuri”. 
cei mai mulţi respondenţi (34,05%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Oraşul Bereştii are suficient de multe parcuri”. 
 

O situaţie mai bună a gradului de mulţumire se înregistrează vizavi de întreţinerea parcurilor. 
În sensul în care, cei mai mulţi respondenţi din municipiul Tecuci (41,58%) sunt mulţumiţi şi
foarte mulţumiţi de acest aspect. În oraşele Târgu Bujor şi Bereşti se înregistrează acelaşi
procent pentru persoanele mulţumite şi nemulţumite (38% şi respectiv 28,26%). Situaţie 
diferită se prezintă în municipiul Galaţi, unde cea mai mare parte a populaţiei (54,68%) se 
declară în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia  „Municipiul Galaţi are parcuri foarte bine 
îngrijite”. 
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Grafic nr. III.4.65. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe parcuri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.66. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe parcuri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.67. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe parcuri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.68. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe parcuri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.69. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are parcuri 

foarte bine îngrijite” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.70. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are parcuri 

foarte bine îngrijite” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.71. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are parcuri 

foarte bine îngrijite” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.72. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are parcuri foarte 

bine îngrijite” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Persoanele domiciliate în zona MICRO 14 din municipiul Galaţi au acordat cele mai mici 
note (pe o scală de la 1 la 10) pentru accesul la parcuri şi grădini publice, acest aspect 
obţinând cea mai mică notă medie egală cu 3,11. Cel mai facil acces la parcuri îl au locuitorii 
municipiului Tecuci (nota medie obţinută este 7,23). 
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Tabel nr. III.4.44. Aprecieri cu privire la accesul la parcuri şi grădini publice din zona 
de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 5,75 
Zona G. COSBUC NORD 5,25 
Zona IC FRIMU 4,4 
Zona MICRO 14 3,11 
Zona MICRO 17 5,56 
Zona MICRO 18 4,5 
Zona MICRO 19 5,12 
Zona MICRO 39B 5,05 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4,35 

Municipiul Tecuci 7,23 
Oraşul Târgu Bujor 6,98 
Oraşul Bereşti 6,41 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În ceea ce priveşte aspectul „parcurile” din comunele judeţului Galaţi, gradul mediu de 
satisfacţie este 2,08. Cei mai mulţi respondenţi (33 comune) au acordat nota 1 pentru 
parcurile existente în comună, ceea ce indică o foarte mare nemulţumire vizavi de acest 
aspect. Comunele în care parcurile sunt într-o stare bună sunt: Drăgăneşti, Munteni, Ţepu şi
Vârlezi (Tabel nr. 14 din Anexă). 
 

În zonele de reşedinţă: G. COŞBUC NORD, MICRO 14, MICRO 19, din municipiul Galaţi, 
cea mai urgentă problemă, considerată de cei mai mulţi dintre respondenţi este 
crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a parcurilor. Acest lucru este precizat de: 
 

30% dintre respondenţii din zona G. Coşbuc Nord; 
30% dintre respondenţii din zona Micro 14; 
32% dintre respondenţii din zona Micro 19. 
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Grafic nr. III.4.73. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona G. 

Coşbuc Nord 
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Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.74. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 14 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.75. Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 19 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai insatisfăcuţi respondenţi faţă de numărul locurilor de joacă amenajate sunt cei din 
municipiul Galaţi (în proporţie de 74,88%). Un procent mai mic de 54,17% se înregistrează
în oraşul Târgu Bujor. Un nivel puţin mai scăzut al insatisfacţiei este în oraşul Bereşti şi în 
municipiul Tecuci (un procent de 48,94% şi respectiv 48,27%). 
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Grafic nr. III.4.76. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe locuri de joacă amenajate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.77. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe locuri de joacă amenajate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.78. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe locuri de joacă amenajate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

213

21.28

27.66

36.17

14.89

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

 
Grafic nr. III.4.79. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe locuri de joacă amenajate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai nemulţumiţi de accesul la locurile de joacă amenajate din zona de reşedinţă sunt cei 
din zona MICRO 14 din municipiul Galaţi, întrucât a obţinut o notă medie de 3,26 (pe o scală
de la 1 la 10). Foarte nemulţumiţi sunt şi cei care au domiciliul în zonele IC FRIMU şi MICRO 
39B (notele medii obţinute sunt 3,95 şi respectiv 3,62). La polul opus se plasează
respondenţii din oraşul Târgu Bujor (nota medie obţinută este 7,22). 
 
Tabel nr. III.4.45. Aprecieri cu privire la accesul la locuri de joacă amenajate din zona 

de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.05 
Zona G. COSBUC NORD 5 
Zona IC FRIMU 3.95 
Zona MICRO 14 3.26 
Zona MICRO 17 5.08 
Zona MICRO 18 4.19 
Zona MICRO 19 5.72 
Zona MICRO 39B 3.62 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4.35 

Municipiul Tecuci 6,25 
Oraşul Târgu Bujor 7,22 
Oraşul Bereşti 6

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În ceea ce priveşte aspectul „locurile de joacă amenajate” din comunele judeţului Galaţi, 
gradul mediu de satisfacţie este 2,52. Cei mai mulţi respondenţi (22 comune) au acordat 
nota 1 pentru locurile de joacă existente în comună, ceea ce indică o foarte mare 
nemulţumire vizavi de acest aspect. Comunele în care respondenţii sunt foarte mulţumiţi de 
numărul locurilor de joacă special amenajate şi de starea acestora sunt: Drăgăneşti, Griviţa
şi Ţepu (Tabel nr. 15 din Anexă). 
 
Mediul urban este în general nemulţumit de numărul de terenuri şi săli de sport existente. 
Din graficele de mai jos se observă că:
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cei mai mulţi respondenţi (54,89%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Municipiul Galaţi are suficient de multe terenuri şi săli de sport”; 
cei mai mulţi respondenţi (48,78%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Municipiul Tecuci are suficient de multe terenuri şi săli de sport”; 
cei mai mulţi respondenţi (42%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Oraşul Târgu Bujor are suficient de multe terenuri şi săli de sport”; 
cei mai mulţi respondenţi (36,74%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Oraşul Bereşti are suficient de multe terenuri şi săli de sport”. 
 

Cele mai mici performanţe în sport la nivelul mediului urban al judeţului Galaţi se 
înregistrează în oraşul Bereşti (83,33% dintre respondenţi au afirmat acest lucru). 
Performanţe destul de scăzute sunt înregistrate şi în municipiul Tecuci (73,7% dintre 
respondenţi au afirmat acest lucru). Aceeaşi părere au şi locuitorii municipiului Galaţi şi
oraşului Târgu Bujor, numai că în proporţii mai mici (în proporţie de 46,63% şi respectiv 
60,87%). 
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Grafic nr. III.4.80. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe terenuri şi săli de sport” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.81. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe terenuri şi săli de sport” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.82. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe terenuri şi săli de sport” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.83. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe terenuri şi săli de sport” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

16.85

29.78

33.71

15.17

4.49

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.84. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are o viaţă 

sportivă cu performanţe foarte înalte” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.85. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are o viaţă 

sportivă cu performanţe foarte înalte” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

47.83

13.04

28.26

10.87

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

 
Grafic nr. III.4.86. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are o viaţă 

sportivă cu performanţe foarte înalte”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.87. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti  are o viaţă 

sportivă cu performanţe foarte înalte” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Zona MICRO 17, din municipiul Galaţi a obţinut cea mai mare notă medie (6,88, pe o scală
de la 1 la 10) pentru accesul la facilităţi sportive. Cea mai mică notă (4,89) pentru acest 
aspect este în dreptul zonei MICRO 14, din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.4.46. Aprecieri cu privire la accesul la facilităţi sportive din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 5.38 
Zona G. COSBUC NORD 5.26 
Zona IC FRIMU 6.16 
Zona MICRO 14 4.89 
Zona MICRO 17 6.88 
Zona MICRO 18 5.33 
Zona MICRO 19 6.43 
Zona MICRO 39B 5.87 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.85 

Municipiul Tecuci 5.89 
Oraşul Târgu Bujor 6.05 
Oraşul Bereşti 6.22 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În ceea ce priveşte terenurile şi sălile de sport din comunele judeţului Galaţi, gradul mediu 
de satisfacţie este destul de scăzut (nota medie obţinută este 2,56). Un  număr de 24 
comune au acordat nota 1 pentru acest aspect şi un număr de 6 – au acordat nota 5 
(Cudalbi, Griviţa, Jorăşti, Lieşti, Munteni şi Ţepu) (Tabel nr. 16. din Anexă). 
 
Populaţia municipiului Galaţi, municipiului Tecuci şi oraşului Târgu Bujor consideră că în 
oraşul lor se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri şi mall-uri (în proporţie de 
76,19%, respectiv 77,27% şi respectiv 54%). O părere contrară o au locuitorii oraşului 
Bereşti care s-au declarat în proporţie de 36,73% în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„În oraşul Bereşti se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri”. 
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Grafic nr. III.4.88. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.89. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.90. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se găsesc 

foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.91. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti se găsesc foarte 

multe magazine, supermarketuri, mall-uri” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Toate zonele de reşedinţă, cu excepţia oraşului Bereşti, au primit note medii mai mari de 6 
(pe o scală de la 1 la 10), ceea ce denotă un nivel ridicat de mulţumire cu privire la accesul 
la un centru comercial. Cea mai mare notă medie a obţinut-o zona MICRO 18 (8,48), iar cea 
mai mică – oraşul Bereşti (5,66). 
 

Tabel nr. III.4.47. Aprecieri cu privire la accesul la un centru comercial din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 7.53 
Zona G. COSBUC NORD 6.65 
Zona IC FRIMU 7.4 
Zona MICRO 14 6.79 
Zona MICRO 17 7.96 
Zona MICRO 18 7.35 
Zona MICRO 19 8.48 
Zona MICRO 39B 7.95 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 7.75 

Municipiul Tecuci 8.33 
Oraşul Târgu Bujor 6.13 
Oraşul Bereşti 5.66 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În ceea ce priveşte numărul de magazine şi supermarketuri din comunele judeţului Galaţi, 
gradul mediu de satisfacţie este ridicat (nota medie obţinută este 4,16). O singură comună
(Cosmeşti) a acordat nota 1 pentru acest aspect şi un număr de 16 – au acordat nota 5 
(Tabel nr. 17 din Anexă). 
 
Locuitorii mediului urban al judeţului Galaţi sunt în general în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe ştranduri, piscine”: 
 

în proporţie de 61,37% pentru municipiul Galaţi; 
în proporţie de 90,48% pentru municipiul Tecuci; 
în proporţie de 97,92% pentru oraşul Târgu Bujor; 
în proporţie de 97,78% pentru oraşul Bereşti. 

 
În schimb, sunt de acord cu faptul că în oraşul lor de reşedinţă sunt suficient de multe 
baruri/restaurante/cluburi: 
 

în proporţie de 85,78% pentru municipiul Galaţi; 
în proporţie de 77,38% pentru municipiul Tecuci; 
în proporţie de 70,84% pentru oraşul Târgu Bujor; 
în proporţie de 53,19% pentru oraşul Bereşti. 
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Grafic nr. III.4.92. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe ştranduri, piscine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.93. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe ştranduri, piscine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.94. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe ştranduri, piscine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.95. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe ştranduri, piscine” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.96. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe baruri/restaurante/cluburi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

3.57

7.14

11.90

42.86

34.52

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.97. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe baruri/restaurante/cluburi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.98. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe baruri/restaurante/cluburi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.99. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe baruri/restaurante/cluburi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În ceea ce priveşte locurile de divertisment (baruri, discoteci...) din comunele judeţului 
Galaţi, gradul mediu de satisfacţie este ridicat (nota medie obţinută este 3,49). Un număr de 
8 comune (Bereşti Meria, Buciumeni, Cosmeşti, Costache Negri, Fundeni, Oancea, Rediu şi
Suceveni) a acordat nota 1 pentru acest aspect şi un număr de 12 – au acordat nota 5 
(Tabel nr. 18 din Anexă).  
 
Cei mai mulţi respondenţi din municipiile Galaţi (63,98%) şi Tecuci (36,15%) spun că
acestea sunt foarte aglomerate, spre deosebire de aceştia, însă, cei din oraşele Târgu Bujor 
şi Bereşti afirmă, în cea mai mare parte, contrariul (în proporţie de 75,51% şi respectiv 
85,11%). 
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Grafic nr. III.4.100. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi este unul 

foarte aglomerat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.101. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci este unul 

foarte aglomerat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.102. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor este unul 

foarte aglomerat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.103. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti este unul foarte 

aglomerat” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Dintre cele două municipii şi două oraşe ale judeţului Galaţi, cel mai zgomotos este 
considerat de 58,99% din populaţie, municipiul Galaţi şi cel mai puţin zgomotos este 
considerat de un procent destul de mic dintre respondenţi – 10,64%, oraşul Bereşti. 
Municipiul Tecuci, de asemenea este considerat foarte zgomotos (în proporţie de 40,23%). 
Oraşul Târgu Bujor se clasează pe penultimul loc după nivelul poluării fonice (un procent de 
16,67% dintre respondenţi sunt de acord cu faptul că acesta este foarte zgomotos). 
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Grafic nr. III.4.104. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi este unul 

foarte zgomotos” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.105. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci este unul 

foarte zgomotos” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.106. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor  este unul 

foarte zgomotos” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.107. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti este unul foarte 

zgomotos” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cea mai liniştită zonă de reşedinţă este în oraşul Bereşti, care a obţinut o notă medie egală
cu 7,88 (pe o scală de la 1 la 10) şi cea mai zgomotoasă se dovedeşte a fi, după părerea 
respondenţilor, zona IC FRIMU, din municipiul Galaţi (nota medie obţinută este 3,4). 
 

Tabel nr. III.4.48. Aprecieri cu privire la aspectul “liniştea” din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.58 
Zona G. COSBUC NORD 6.3 
Zona IC FRIMU 3.4 
Zona MICRO 14 6.05 
Zona MICRO 17 6.04 
Zona MICRO 18 5.11 
Zona MICRO 19 5.13 
Zona MICRO 39B 5.3 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.05 

Municipiul Tecuci 5.92 
Oraşul Târgu Bujor 7.36 
Oraşul Bereşti 7.88 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Locuitorii municipiilor Galaţi şi Tecuci şi oraşului Târgu Bujor nu se simt în siguranţă nici pe 
stradă, nici în tramvaie/autobuze, pe când cei din oraşul Bereşti afirmă contrariul: 
 

48,1% dintre respondenţii din municipiul Galaţi spun că nu sunt în siguranţă pe 
stradă şi 57,56% infirmă faptul că riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai 
este foarte mare; 
34,48% dintre respondenţii din municipiul Tecuci spun că nu sunt în siguranţă pe 
stradă şi 35,71% infirmă faptul că riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai 
este foarte mare; 
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36% dintre respondenţii din oraşul Târgu Bujor spun că nu sunt în siguranţă pe 
stradă şi 36,85% infirmă faptul că riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai 
este foarte mare. 
69,39% dintre respondenţii din oraşul Bereşti spun că se simt în siguranţă pe stradă
şi 46,88% afirmă faptul că riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este 
foarte mare. 
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Grafic nr. III.4.108. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi te simţi în 

siguranţă pe stradă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.109. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci te simţi în 

siguranţă pe stradă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.110. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor te simţi în 

siguranţă pe stradă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.111. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti te simţi în 

siguranţă pe stradă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.112. Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat 

în autobuz/tramvai în municipiul Galaţi este foarte mic” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.113. Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat 

în autobuz/tramvai în municipiul Tecuci este foarte mic” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.114. Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat 

în autobuz/tramvai în oraşul Târgu Bujor este foarte mic” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

25.00

18.75

9.38

15.63

31.25

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.115. Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat 

în autobuz/tramvai în oraşul Bereşti este foarte mic” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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25% dintre zonele de reşedinţă au obţinut note medii sub 5 (pe o scală de la 1 la 10), pentru 
aspectul „siguranţa” şi restul de 75% - peste 5. Cea mai sigură zona este zona G. COŞBUC 
NORD, din municipiul Galaţi, care are o notă medie de 6,65 şi cea mai nesigură este zona 
SIDERURGIŞTILOR, din municipiul Galaţi (nota medie fiind egală cu 4,3). 
 

Tabel nr. III.4.49. Aprecieri cu privire la aspectul “siguranţa” din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 5
Zona G. COSBUC NORD 6.65 
Zona IC FRIMU 4.45 
Zona MICRO 14 6.16 
Zona MICRO 17 5.96 
Zona MICRO 18 5.26 
Zona MICRO 19 5.79 
Zona MICRO 39B 4.7 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4.3 

Municipiul Tecuci 6
Oraşul Târgu Bujor 6.28 
Oraşul Bereşti 6.49 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Nivelul de infracţionalitate în mediul rural din judeţul Galaţi este scăzut; nota medie obţinută
pentru gradul de satisfacţie privind acest aspect este 3,69. Cei mai nenumlţumiţi sunt 
respondenţii din comunele: Căvădineşti, Cuca, Gohor, Suceveni. 
 
De asemenea, un grad ridicat de mulţumire se înregistrează şi pentru aspectul „activitatea 
poliţiei” – nota medie obţinută este 3,97 (Tabel nr. 19 din Anexă). 
 

În municipiile şi oraşele judeţului Galaţi se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân: 
 

cei mai mulţi respondenţi (80%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „În municipiul 
Galaţi se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân”; 
cei mai mulţi respondenţi (70,45%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „În 
municipiul Tecuci se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân”; 
cei mai mulţi respondenţi (76%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „În oraşul 
Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân”; 
cei mai mulţi respondenţi (80%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „În Bereşti se 
găsesc foarte mulţi câini fără stăpân”. 
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Grafic nr. III.4.116. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

foarte mulţi câini fără stăpân” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.117. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

foarte mulţi câini fără stăpân” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.118. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor  se găsesc 

foarte mulţi câini fără stăpân” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.119. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti se găsesc 

foarte mulţi câini fără stăpân” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

cei mai mulţi respondenţi (60%) afirmă că în municipiul Galaţi se găsesc foarte mulţi
copii ai străzii; 
cei mai mulţi respondenţi (43,04%) afirmă că în municipiul Tecuci se găsesc foarte 
mulţi copii ai străzii; 
cei mai mulţi respondenţi (77,09%) infirmă faptul că în oraşul Târgu Bujor se găsesc 
foarte mulţi copii ai străzii; 
cei mai mulţi respondenţi (82,98%) infirmă faptul că în oraşul Bujor se găsesc foarte 
mulţi copii ai străzii. 
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Grafic nr. III.4.120. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

foarte mulţi copii ai străzii” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.121. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

foarte mulţi copii ai străzii” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.122. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se găsesc 

foarte mulţi copii ai străzii” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.123. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti  se găsesc 

foarte mulţi copii ai străzii” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Locuitorii mediului urban sunt de părere că viaţa este foarte scumpă şi de asemenea, că
preţul utilităţilor este foarte mare. Cei mai mulţi care au fost de acord cu aceste aspecte sunt 
cei din municipiul Galaţi (71,64% au declarat că viaţa este scumpă şi 83,17% că preţul 
utilităţilor este mare). Cei mai puţini sunt cei din oraşul Bereşti: 52% şi respectiv 42,86%. 
 
Cei mai mulţi respondenţi din municipiul Tecuci (52,38%) sunt de acord că viaţa este 
scumpă şi de asemenea, cei mai mulţi dintre ei (59,77%)  spun că aici preţul utilităţilor este 
mare. 
 
Cei mai mulţi respondenţi din oraşul Târgu Bujor (52,09%) sunt de acord că viaţa este 
scumpă şi de asemenea, cei mai mulţi dintre ei (45,83%) spun că aici preţul utilităţilor este 
foarte mare. 
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Grafic nr. III.4.124. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în municipiul Galaţi

viaţa este foarte scumpă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.125. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în municipiul 

Tecuci  viaţa este foarte scumpă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.126. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul Târgu 

Bujor viaţa este foarte scumpă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.127. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul Bereşti 

viaţa este foarte scumpă”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.128. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor în 

municipiul Galaţi este foarte mare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.129. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor în 

municipiul Tecuci este foarte mare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.130. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor în 

oraşul Târgu Bujor este foarte mare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.131. Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor în 

oraşul Bereşti este foarte mare” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai optimişti respondenţi în ceea ce priveşte oraşul lor sunt cei din Târgu Bujor, care s-
au declarat (în proporţie de 44,68%) în acord şi acord total cu afirmaţia „Sunt foarte optimist 
în ceea ce priveşte viitorul oraşului nostru”. La polul opus se situează cei din municipiul 
Galaţi, care sunt în dezacord şi dezacord total (în proporţie de 44,44%) cu aceasta. 
 
Cei din municipiul Tecuci şi din oraşul Bereşti sunt mai degrabă pesimişti cu privire la viitorul 
oraşului lor (în proporţie de 38,96% şi respectiv 42,85%). 
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Grafic nr. III.4.132. Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul municipiului Galaţi” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

238

19.48

19.48

25.97

25.97

9.09

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.4.133. Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul municipiului Tecuci” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.134. Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul oraşului Târgu Bujor” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.4.135. Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul oraşului Bereşti” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Notele medii obţinute pentru zona de reşedinţă, per ansamblu, sunt încadrate în intervalul 
6,1-7,3 (pe o scală de la 1 la 10). Acest fapt relevă că respondenţii sunt în general mulţumiţi
de zona lor de reşedinţă. Cei mai mulţumiţi sunt cei din zona MICRO 39B, din municipiul 
Galaţi (aceasta are o notă medie egală cu 7,3) şi cei mai puţin mulţumiţi sunt din zona 
SIDERURGIŞTILOR, din municipiul Galaţi (cea mai mică notă medie înregistrată – 6,1). 
 

Tabel nr. III.4.50. Nota medie obţinută de zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.14 
Zona G. COSBUC NORD 7.00 
Zona IC FRIMU 6.55 
Zona MICRO 14 6.53 
Zona MICRO 17 6.93 
Zona MICRO 18 6.38 
Zona MICRO 19 6.50 
Zona MICRO 39B 7.30 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 6.1 

Municipiul Tecuci 6
Oraşul Târgu Bujor 6.28 
Oraşul Bereşti 6.49 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În mediu rural situaţia se prezintă astfel: 
 

nota medie obţinută pentru calitatea relaţiilor interetnice din comună este 4,38, ceea 
ce reflectă un nivelul de mulţumire foarte ridicat privind acest apect. Totuşi sunt 
comune, care consideră că întâmpină probleme la acest capitol, cum ar fi: Rediu şi
Scânteieşti. 
nota medie obţinută pentru calitatea relaţiilor interumane, în general din comună este 
4,26 (29 comune au acordat nota 5 acestui aspect), ceea ce reflectă un nivelul de 
mulţumire foarte ridicat. Totuşi există două comune, care au acordat nota 1 (notă
aferentă variantei foarte nemulţumit), cum ar fi Rediu şi Fundeni.  
nota medie obţinută pentru calitatea vieţii, în general din comună este 3,03 (10 
comune au acordat nota 1 acestui aspect şi 4 comune au acordat nota 5: Brăhăşeşti, 
Tudor Vladimirescu, Schela şi Suhurlui) (Tabel nr.20 din Anexă).  
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III.5. INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR 
ECONOMICO - SOCIALE 

III.5.1. Administraţie publică

Constituţia României şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare reglementează modul de organizare şi de funcţionare a 
autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, în art. 120, 121 şi 122 din Constituţie se 
prevede că „administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 
principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Autorităţile 
administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt 
consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii. Consiliul judeţean este autoritatea 
administraţiei publice pentru coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean.” 
 
În prezent, în judeţul Galaţi funcţionează Consiliul Judeţului Galaţi, 2 consilii locale 
municipale, 2 consilii locale orăşeneşti şi 61 consilii locale comunale. Consiliile locale şi
consiliul judeţean sunt autorităţi deliberative, iar primarii sunt autorităţi executive. 
 
Potrivit art. 91(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
 

atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
alte atribuţii prevăzute de lege. 

 
În ceea ce priveşte execuţia bugetelor locale pe elemente de venituri şi cheltuieli, se 
remarcă o creştere constantă a veniturilor în fiecare an din perioada analizată la nivelul 
administraţiilor publice locale din judeţul Galaţi. Pe de altă parte, nivelul subvenţiilor primite 
variază destul de mult, atingând valori mai ridicate spre finalul perioadei de referinţă. În 
acelaşi timp, excedentul bugetar se află în scădere accentuată în ultimii trei ani. 
 

Tabel nr. III.5.1. Execuţia bugetelor locale pe elemente de venituri si cheltuieli 
 

Categorii de venituri si cheltuieli
milioane lei, milioane lei RON (începând 

cu 2005) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Venituri – total 3.739.523 493,3 718,3 852,5 1.019 
Subventii primite de la bugetul de stat 152.245 29,1 17,9 118,7 94,1 

Cheltuieli – total 3.732.285 489,9 667,3 819,2 998,1 
Excedent (+), Deficit (-) - 3,4 51 33,3 20,9 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Populaţia mediului urban este în general nemulţumită de faţadele clădirilor APL: 
 

cei mai mulţi respondenţi (38,12%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Faţadele celor mai multe clădiri ale APL din municipiul Galaţi sunt foarte bine 
întreţinute”. 
cei mai mulţi respondenţi (48,75%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Faţadele celor mai multe clădiri ale APL din municipiul Tecuci sunt foarte bine 
întreţinute”. 
cei mai mulţi respondenţi (39,54%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Faţadele celor mai multe clădiri ale APL din oraşul Târgu Bujor sunt foarte bine 
întreţinute”. 
cei mai mulţi respondenţi (51,11%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Faţadele celor mai multe clădiri ale APL din oraşul Bereşti sunt foarte bine 
întreţinute”. 
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Grafic nr. III.5.1. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL din municipiul Galaţi sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.5.2. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL din municipiul Tecuci sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.5.3. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL din oraşul Târgu Bujor sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.5.4. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL din oraşul Bereşti sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Respondenţii au fost rugaţi să acorde note, pe o scală de la 1 la 10 pentru caracteristica 
“accesul uşor la instituţiile publice” din zona de reşedinţă. Astfel, în tabelul de mai jos se 
poate observa că notele medii variază în intervalul 4,26-7,09. 83,33% din zonele de 
reşedinţă au obţinut o notă medie peste 5, ceea ce indică faptul că aceştia sunt în general 
mulţumiţi de acest aspect. Cel mai scăzut grad de satisfacţie se înregistrează în zona 
Siderurgiştilor din municipiul Galaţi (nota medie fiind de 4,26), iar la polul opus se situează
oraşul Bereşti cu o notă medie egală cu 7,09. 
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Tabel nr. III.5.2. Aprecieri cu privire la accesul la instituţii publice din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.05 
Zona G. COSBUC NORD 5.95 
Zona IC FRIMU 5.5 
Zona MICRO 14 4.32 
Zona MICRO 17 5.3 
Zona MICRO 18 5.12 
Zona MICRO 19 5.56 
Zona MICRO 39B 6.74 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4.26 

Municipiul Tecuci 6.41 
Oraşul Târgu Bujor 5.76 
Oraşul Bereşti 7.09 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Cei mai mulţi respondenţi din mediul rural sunt foarte mulţumiţi de aspectul clădirilor şi
infrastructura administraţiei publice locale din comunele judeţului Galaţi (nota medie obţinută
este 3,44). Totuşi, pentru acest aspect s-au înregistrat şi nemulţumiri, şi anume în comunele 
Barcea, Buciumeni, Cuca, Fundeni, Independenţa, Jorăşti, Matca, Oancea, Rădeşti, Rediu, 
Suceveni şi Vârlezi (Tabel nr. 21 din Anexă).  
 

Respondenţii din mediul urban au fost rugaţi să precizeze numele unui oraş care a 
impresionat prin performanţa administraţiei publice locale. Rezultatele au fost următoarele: 
 

Sibiu (19,55%) – în municipiul Galaţi;  
Iaşi (16,7%) – în municipiul Tecuci; 
Braşov (14%) – în oraşul Târgu Bujor; 
Galaţi (18%) – în oraşul Târgu Bereşti. 

 
Per ansamblu, locuitorii municipiului Galaţi sunt sensibili la curăţenie, acest fiind principalul 
motiv invocat atunci când vorbeau despre un oraş care le-a plăcut. Alte aspecte apreciate ţin 
de infrastructură şi cultură.

Locuitorii din Tecuci sunt impresionaţi de parcurile din alte oraşe, apoi de curăţenie şi
amenajare.  
 
Locuitorii din Târgu Bujor apreciază liniştea altor oraşe. Alte aspecte importante pentru 
aceştia sunt curăţenia şi obiectivele culturale. 
 
Locuitorii din Bereşti sunt plăcut impresionaţi de curăţenia din alte oraşe, apoi de lineştea 
acestora.  
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Grafic nr. III.5.5. Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale din punctul de vedere al respondenţilor din municipiul 
Galaţi
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Grafic nr. III.5.6. Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale din punctul de vedere al respondenţilor din municipiul 
Tecuci 
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Grafic nr. III.5.7. Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale din punctul de vedere al respondenţilor din oraşul Târgu 
Bujor 
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Grafic nr. III.5.8. Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale din punctul de vedere al respondenţilor din oraşul 
Bereşti 
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Primarii comunelor judeţului Galaţi au fost rugaţi să specifice un exemplu de comună care i-
a impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei locale. Cea mai nominalizată
comună (în 30,5% din cazuri) a fost Ţepu, Galaţi. Sunt apreciate şi comunele: Iveşti, Lieşti şi
Schela, toate trei din judeţul Galaţi. Motivele cele mai des invocate sunt capacitatea de a 
atrage fonduri, buna organizare, ritmul rapid de modernizare şi infrastructura administraţiei 
publice. 
 
Tabel nr. III.5.3. Exemple de comune specificate de către primarii comunelor judeţului 

Galaţi care i-au impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei locale 
 

Comună care a impresionat în mod deosebit 
prin performanţa administraţiei publice 

BĂLĂBĂNEŞTI -
BĂLĂŞEŞTI Ţepu, Galaţi
BĂLENI -
BĂNEASA Roşiori, Bacău
BARCEA Ţepu, Galaţi
BEREŞTI MERIA - 
BRĂHĂŞEŞTI Ţepu, Galaţi
BRANIŞTEA comunele din Ardeal 
BUCIUMENI T. Vladimirescu, Galţi
CĂVĂDINEŞTI Ţepu, Galaţi
CERTEŞTI Ţepu 
CORNI - 
COROD Matca 
COSMEŞTI Iveşti, Galaţi
COSTACHE NEGRI Lieşti, Galaţi
CUCA Schela, Galaţi
CUDALBI Ţepu, Galaţi
CUZA VODĂ -
DRĂGĂNEŞTI - 
DRĂGUŞENI Frumuşiţa, Galaţi
FÂRTĂNEŞTI - 
FOLTEŞTI -
FRUMUŞIŢA Cumpăna, Constanţa
FUNDENI Iveşti, Galaţi
GHIDIGENI - 
GOHOR Ghidigeni, Galaţi
GRIVIŢA Iveşti, Galaţi
INDEPENDENŢA Schela, Galaţi
IVEŞTI Ţepu, Galaţi
JORĂŞTI Schela 
LIEŞTI Ţepu, Galaţi
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MĂSTĂCANI Cudalbi, Galaţi
MATCA - 
MOVILENI Drăgăneşti, Galaţi
MUNTENI Ţepu, Galaţi
NĂMOLOASA Schela, Galaţi
NEGRILEŞTI Matca, Galaţi
NICOREŞTI Lieşti, Galaţi
OANCEA Ţepu, Galaţi
PECHEA -
PISCU Ţepu, Galaţi
POIANA Ţepu, Galaţi
PRIPONEŞTI Ţepu, Galaţi
RĂDEŞTI Fârseneşti, Galaţi
REDIU Ţepu, Galaţi
SCÂNTEIEŞTI Cumpăna, Constanţa
SCHELA Ţepu, Galaţi
ŞENDRENI -
SLOBOZIA CONACHI - 
SMÂRDAN Schela, Galaţi
SUCEVENI - 
SMULŢI Selegiu, Bacău
SUHURLUI Lieşti 
TUDOR VLADIMIRESCU Lieşti, Galaţi
TULUCEŞTI Ţepu, Galaţi
ŢEPU Şendreni, Galaţi

UMBRĂREŞTI comunele din judeţul Constanţa

VALEA MĂRULUI - 
VÂRLEZI Munteni, Galaţi
VÂNĂTORI Ţepu, Galaţi
VLĂDEŞTI Ţepu, Galaţi

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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III.5.2. Consultanţă 

Factorii importanţi pentru consolidarea antreprenoriatului sunt reprezentaţi de o cultură de 
afaceri adecvată, un mediu favorabil pentru crearea de întreprinderi, asigurarea serviciilor 
calificate, un grad ridicat de interacţiune şi cooperare între întreprinderi, pentru diseminarea 
cunoştinţelor şi întărirea potenţialului existent. 
 
Consiliul Judeţului Galaţi îşi propune să sprijine procesul de creare a întreprinderilor prin: 
promovarea unor infrastructuri de afaceri corespunzătoare, dezvoltarea aptitudinilor 
manageriale şi a serviciilor de sprijinire a afacerilor. 
 
Un element cheie al dezvoltării afacerilor este existenţa serviciilor de consultanţă cu valoare 
adăugată. Sprijinul acordat pentru accesul IMM la servicii de consultanţă va contribui la 
creşterea competitivităţii lor pe piaţă, precum şi la diversificarea produselor şi serviciilor 
acestora. Asistenţa pentru clustere existente sau emergente este, de asemenea, importantă
pentru consolidarea procesului de interacţiune dintre firme, favorizând răspândirea 
cunoştinţelor şi economii externe sporite (costuri mai mici ale factorilor de producţie şi ale 
materiilor prime, ale tranzacţiilor), creşterea productivităţii, creşterea numărului de furnizori şi
clienţi ai clusterelor. Se are în vedere promovarea investiţiilor de tip soft şi hard, adaptate la 
necesităţile IMM. 
 
Astfel, IMM-urile vor beneficia de o abordare integrată incluzând avantajele managementului 
corporativ, ale unor surse de finanţare adecvate, garanţii asociate, avantajul tehnic al 
serviciilor societăţii informaţionale şi al cooperării active cu: competitori, organizaţii, instituţii, 
inclusiv unităţi de C&D. 
 
Cele mai importante organizaţii ce oferă consultanţă şi suport pentru informaţii în judeţul 
Galaţi sunt: 
 

1. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi –

Instituţia promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin 
acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:  
 

reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, 
economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional; 
realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi
întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele 
de dezvoltare a afacerii; 
dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, 
structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ 
(Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa
bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa
acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, 
social, educaţional, protecţia mediului etc. 

 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă,
neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul 
de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în 
raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu 
Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale. 
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Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de 
asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase 
iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din 
Galaţi.  
 
Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent 
diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea 
industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de 
competiţia pe piaţa internă şi internaţională.

Serviciile oferite sunt următoarele: 
 

Asistenţă şi formalităţi pentru începerea unei afaceri: 
• acordă consultanţă şi informare juridică preliminară înfiinţării de societăţi

comerciale; 
• oferă consultanţă privind procedurile de înfiinţare şi documentele necesare; 
• oferă consultanţă privind modificarea documentelor societăţii; 
• eliberează acte constatatoare şi certificate de membru. 
 
Reţeaua “Enterprise Europe Network”: 
• acordă asistenţă întreprinderilor, în vederea extinderii către o dimensiune 

internaţională;
• încurajează activităţile inovatoare, produsele noi şi beneficierea de oportunităţi

oferite de piaţa unică;
• facilitează accesul la informaţii privind programele şi finanţarea Uniunii Europene; 
• facilitează schimbul de informaţii între Comisia Europeană şi antreprenorii din 

România. 
 
Centrul Enterprise Europe Network CCIA Galaţi: Str. Eroilor nr. 13A, Galaţi, tel./fax: 0040-
236-460302, e-mail: een@cciagl.ro

Relaţii economice şi de promovare: 
• organizează târguri şi expoziţii şi prestează servicii la cererea expozanţilor 

(servicii tehnice, administrative, de presă şi publicitate); 
• organizează misiuni economice şi parteneriate; 
• identifică potenţialii parteneri de afaceri şi de surse de mărfuri; 
• eliberează certificate de origine, certificate de forţă majoră şi alte certificări de 

documente legate de activităţile de import- export; 
• întocmeşte scrisori de recomandare şi corespondenţă comercială;

Portrete de firmă, seminarii şi simpozioane; 
• oferă publicitate firmelor locale în cataloagele anuale ale Topului firmelor; 
• oferă oportunităţi de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare); 
• desfăşoară activitatea de Arhivă electronică pentru garanţii reale mobiliare. 

 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi,  
tel.: 0040-236-460545 fax: 0040-236-460650, e-mail: camcomin@cciagl.ro, ccia@cciagl.ro 
 

Perfecţionare profesională:
• desfăşoară programe de formare continuă prin cursuri de scurtă şi lungă durată,

seminarii, specializări postuniversitare; 
• organizează cursuri de specializare profesională pe termen lung, cursuri 

postliceale; 
• organizează workshop-uri, colocvii, conferinţe şi mese rotunde.  
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Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România- Filiala Galaţi: 
Str. Portului nr. 23, Parcul pentru Tehnologia Informaţiei, tel.: 0040-236-414777, fax: 0040-
236-414778, e-mail: sra@cciagl.ro 
 

Arbitraj Comercial: 
• oferă informaţii iniţiale pentru prevenirea incidentelor în afaceri; 
• acordă consultanţă procedurală;
• conciliază, pentru rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile comerciale; 
• rezolvă litigiile comerciale prin decizii definitive cu titlu executoriu.  

 
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Str. Eroilor 
nr. 13A, Galaţi, tel./fax: 0040-236-460302, e-mail: arbitraj@cciagl.ro 
 

Asigurarea Calităţii: 
• oferă asistenţă în elaborarea documentaţiei şi Sistemelor de Management al 

Calităţii şi Mediului; 
• organizează cursuri de perfecţionare pentru auditori interni; 
• realizează activităţi de evaluare în vederea certificării conformităţii cu standardele 

ISO; 
• efectuează audituri interne calitate şi mediu şi asigură mentenanţa Sistemelor de 

Management ale Calităţii şi Mediului implementate. 
 
Centrul de Consultanţă pentru Managementul Calităţii şi Mediului: Str.Eroilor nr. 13A, Galaţi,  
tel./ fax: 0040-236-460302  
 

Promovarea Proprietăţii Intelectuale: 
• diseminează informaţii publice legate de Proprietatea Industrială;
• sensibilizează comunitatea la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor 

proprietăţii industriale; 
• influenţează creşterea numărului cererilor de brevet, cererilor de înregistrare 

marca sau desene şi modele; 
• contribuie în special prin legăturile locale la aplicarea invenţiilor şi astfel la 

înnoirea producţiei industriale şi la creşterea interesului tineretului în a-şi
valorifica în ţară propriile creaţii tehnice. 

 
Fundaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Proprietăţii Intelectuale Galaţi (Centrul regional 
al OSIM): Str. Portului nr. 23, Parcul pentru Tehnologia Informaţiei, Galaţi, tel.: 0040-236-
407049, e-mail: fpdpigl@yahoo.com  
 

Bursa Română de Mărfuri- Terminalul Galaţi: 
• organizează licitaţii publice deschise pentru achiziţii şi vânzări de mărfuri, servicii 

şi lucrări; 
• organizează licitaţii pentru vânzare şi cumpărare de bunuri mobile şi mărfuri; 
• prestează servicii de selectare a ofertelor de achiziţie produse, servicii şi lucrări.  

 
Bursa Română de Mărfuri Terminalul Galaţi: Str. Eroilor nr. 13A, Galaţi, tel.: 0040-236-
460302, e-mail: Galaţi@brm.ro 
 

Centrul Zonal de Informare şi Vânzare Galaţi: 
• desfăşoară activităţi de vânzare produse şi servicii ASRO (Asociaţia de 

Standardizare din România), documentare şi instruire a agenţilor economici, cu 
impact asupra economiei zonale; 

• facilitează accesul agenţilor economici la întregul sistem informaţional pentru 
identificarea standardelor relevante în propria lor activitate; 
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• sprijină organizatorii de licitaţii publice care se raportează la standarde pentru 
condiţiile impuse în licitaţii ; 

• sprijină importatorii şi exportatorii care stabilesc condiţii contractuale ferme prin 
raportarea la standarde. 

 
Centrul Zonal de Informare şi Vânzare Galaţi: Str. Eroilor nr. 13A, Galaţi, tel.: 0040-236-, fax: 
0040-236-460302 
 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi - Filiala Tecuci (Str. 1 Decembrie 1918 nr. 
66, Tecuci 805300, Tel.: 0040-236-820489) a fost înfiinţată pentru o mai bună acoperire a 
teritoriului judeţului şi oferă principalele servicii de informare, consultanţă şi formalităţi pentru 
crearea de societăţi comerciale.

2. Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii Galaţi
(FPIPMM) - (CENPRO)  
 

A fost înfiinţată în anul 1993 conform prevederilor Legii nr.21/1924, din iniţiativa Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi în baza unui proiect iniţiat de Guvernul României prin 
intermediul Agenţiei Române de Dezvoltare şi P.N.U.D.(Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare) prin Centrul ROM-UN Bucureşti. 

Membrii fondatori sunt Camera de Comert ,Industrie şi Agricultură Galaţi, Consiliul Judeţului 
Galaţi ,Prefectura Galaţi şi Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţi. În anul 2002 a devenit 
membru al Fundatiei si Consiliului Local Galaţi. 

CENPRO este o organizaţie neguvernamentală, autonomă, apolitică şi nonprofit. 
Scopul activităţii Fundaţiei este sprijinirea dezvoltării firmelor private mici şi mijlocii prin 
servicii de consultanţă.

Se acordă consultanţă în următoarele domenii: 
 

întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de împrumuturi de la instituţii financiar-
bancare, studii fezabilitate, plan afaceri; 
consultanta juridica; 
întocmire de materiale pentru prezentarea firmei;  
căutare de parteneri de afaceri; 
participare la programe comunitare; 
informaţii despre Uniunea Europeană şi probleme comunitare; 
informaţii despre ţările Uniunii Europene; 
întocmire cereri de finanţare; 
implementare proiecte; 
intocmire studii de marketing; 
oferă servicii specializate de consultanţă privind înfiinţarea, îmbunătăţirea şi
extinderea activităţii unor societăţi comerciale, instituţii ale administraţiei publice şi
ONG-uri; 
desfăşurare şi coordonare de seminarii şi programe de instruire pe teme specifice 
IMM-urilor; 
dezvoltare baze de date, necesare furnizării de informaţii privind echipamente, utilaje 
tehnologice, furnizori, servicii, asociaţii existente în judeţ;
organizarea de târguri şi expoziţii. 
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Informaţii de contact: 

Adresa: Str. Eroilor nr. 13A, cod 800119, Galaţi
Telefon/Fax: 0040-236-460302, interior 104/ 105 
E-mail: fpipmm@cciagl.ro 
Persoane de contact: 
Alina Smărăndoiu consultant management, Telefon: 0745130545 
Marilena Hardon consultant management, Telefon: 0747484709 
 

3. Fundaţia Şcoala Română de Afaceri 

În anul 1992 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, împreună cu celelalte 
Camere teritoriale au pus bazele Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri, adaptându-şi şi
pliindu-şi oferta pe cerinţele pieţei formării profesionale. 
 
În anul 1995 a fost înfiinţată Filiala Galaţi a Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie care a fost gândită şi structurată ca o continuare a 
departamentului de Formare profesională existent în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Galaţi.  
 
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi (FSRA - Filiala Galaţi), ca structură a
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor la numărul 49/25.10.2002 şi are în componenţa sa departamentul de Formare 
profesională.

FSRA - Filiala Galaţi, pe parcursul devenirii sale, s-a afirmat ca un dezvoltator în domeniul 
instruirii profesionale de calitate, şi s-a impus cu profesionalism şi corectitudine pe piaţa
formării profesionale. 
 
Dezvoltarea FSRA - Filiala Galaţi pe piaţa furnizorilor de formare profesională a avut la bază
nevoi sociale, culturale şi educative ale societăţii contemporane. Instruirea profesională
permite dezvoltarea personală şi o încadrare mai uşoară la schimbările ce au loc în mediul 
socio-economic. 
 
FSRA - Filiala Galaţi îşi adaptează oferta educaţională la cerinţele pieţii muncii oferind 
cursanţilor soluţii pentru maturitatea, nevoia şi provocarea profesională.
Obiectivul fiecăruia este acela de a se desăvârşi sub un dublu aspect: profesional şi
individual. 
 
Aşteptările profesionale sunt în strânsă interdependenţă cu societatea economică, cererile 
tânărului – cu cerinţele comunităţii, şcolarul actual – cu cel de viitor. Din aceste 
considerente, alegerea specialităţii a devenit o parte componentă a educaţiei.  
Alegerea profesională se face la vârste foarte fragede şi nu este întotdeauna în concordanţă 
cu cerinţele mediului economic, de aceea FSRA - Filiala Galaţi prin instruirea şi formarea 
profesională pe care o propune, se adresează în principal persoanelor care la un moment al 
carierei lor profesionale doresc să-şi schimbe sau îmbunătăţească încadrarea profesională,
prin cursuri de calificare, respectiv cursuri de perfecţionare. 

Filiala Galaţi organizează:

cursuri de perfecţionare autorizate conform metodologiei Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor, cu durata între 40 si 80 de ore – certificatele de 
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absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
cursuri de calificare autorizate cu durata între 320 si 720 de ore - certificatele de 
absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
cursuri ECDL cu certificare internaţională;
cursuri la cerere, cu durată variabilă;
colocvii; 
mese rotunde; 
simpozioane; 
scrie, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă.

Informaţii de contact 
 
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie - Filiala Galaţi
Telefon: 0236-414777, Fax: 0236-414778  
Adresa poştală: Str. Portului nr. 23 (Parcul de Soft-camera 410), cod 800025, Galaţi
E-mail:sra@cciagl.ro, loretta.eni@sragl.ro, veronica.necula@sragl.ro,
camelia.mihalcea@sragl.ro, manuela.baciu@sragl.ro  
Persoana de contact: Loretta Eni 
 

4. BRM Terminalul Galaţi

Instituţia funcţionează din anul 1998 şi reprezintă colaborarea între Bursa Română de 
Mărfuri S.A. Bucureşti (BRM) şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, prin 
societatea la care este asociat unic, C.C.I. Veritas SRL, în vederea organizării procedurilor 
pentru vânzarea şi achiziţia de produse, servicii şi lucrări în conformitate cu reglementările 
legale şi regulamentele BRM. 
 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Galaţi deţine 380 de acţiuni la Bursa 
Română de Mărfuri S.A. Bucureşti, alături de societăţi bancare, producători şi procesatori de 
prestigiu din România. 

C.C.I. Veritas – societate al cărei unic asociat este CCIA Galaţi – este membru afiliat la 
BRM. În această calitate negociază şi efectuează tranzacţii pe oricare dintre pieţele 
administrate de bursă. C.C.I. Veritas poate presta servicii de brokeraj ca intermediar 
profesionist în nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu, dar pe contul clienţilor săi. 
C.C.I. Veritas este administratorul Terminalului bursier gălăţean. 

Cei mai semnificativi ordonatori care au apelat la serviciile Terminalului B.R.M. din Galaţi
sunt:  

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi; 
Centrul Cultural "Dunărea de Jos Galaţi"; 
Centrul Judeţean pentru Protecţia Plantelor Galaţi; 
Centrul Militar Judeţean Galaţi; 
Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi; 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 
Biblioteca "V.A. Urechia Galaţi"; 
Teatrul Muzical "Nae Leonard" Galaţi; 
Spitalul General C.F. R. Galaţi; 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 
Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuv. Paraschiva" Galaţi; 
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Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi;  
Spitalul Orăşenesc din Tg. Bujor - jud. Galaţi; 
C.F.R. Marfă - Sucursala Galaţi; 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători S.A., R.T.F.C. 
Galaţi; 
S.A.A.F. - Agenţia Teritorială Galaţi; 
S.A.A.F. - Agenţia Teritorială Iaşi; 
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi; 
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi; 
Consiliile Locale ale comunelor: Matca, Griviţa, Umbrăreşti, Braniştea, Drăgăneşti, 
Barcea, Priponeşti, Fundeni; 
Compania Naţională de Căi Ferate (CNCF) CFR S.A. – Sucursala regională Galaţi; 
F.I.S.E. “Electrica Serv” – Sucursala Muntenia Nord - Agenţia Galaţi; 
S.C. Telecomunicaţii S.A. C.F.R. - Sucursala Regională Galaţi; 
Compania Naţională “Poşta Română” S.A. – Direcţia Regională de Poştă Galaţi. 

Informaţii de contact 

Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Galaţi - C.C.I. Veritas S.R.L. 
Adresa poştală Str. Mihai Bravu nr. 46, cod 800208, Galaţi

5. Centrul Euro Info RO826 al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

În martie 2007, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi – Euro Info Centre RO826 
a încheiat un Protocol de colaborare, cu Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) 
Bucureşti care stabileşte relaţiile de cooperare dintre ASRO şi CCIA Galaţi şi reglementează
cesiunea către aceasta din urmă a dreptului de vânzare a standardelor şi/sau a publicaţiilor 
ASRO, concretizat prin înfiinţarea Centrului Zonal de Informare şi Vânzare Galaţi care oferă
asistenţă şi consultanţă în domeniul standardelor şi standardizării pentru societăţi
comerciale şi în special pentru producători, care trebuie să utilizeze standardele în procesul 
de producţie, pentru importatori şi exportatori. 
 
Activităţi, servicii şi produse oferite IMM-urilor de către Centrul Euro Info RO826 al Camerei 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi în perioada anterioară (1997-2007): 
 

Servicii de informare. Informaţii despre Uniunea Europeană şi piaţa unică,
Instituţiile europene şi activităţile lor, politici europene, legislaţia comunitară şi modul 
de aplicare în tările membre, mişcarea bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, surse de 
finanţare la nivel comunitar, programe comunitare, reţele europene de dezvoltare a 
parteneriatului, licitaţii publice europene pentru realizarea de proiecte şi furnizarea de 
produse/servicii, informaţii statistice din diferite domenii; 
Informaţii din ţările europene. Legislaţii naţionale (reglementări în domeniul 
economic, comercial, financiar, vamal), instituţii, organizaţii şi societăţi participante la 
programe, proiecte şi licitaţii europene, activităţile organismelor şi organizaţiilor în 
domeniul dezvoltării cooperării la nivel european, informaţii statistice din diferite 
domenii şi regiuni;  
Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru: căutare de parteneri de cooperare 
şi identificarea gradului de interes mutual, programe comunitare, găsirea de 
surse de finanţare şi întocmirea dosarelor pentru accesarea acestora, găsirea şi
utilizarea diverselor surse de informare şi documentare în probleme europene, 
integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii din România în structurile de cooperare 
europeană;
Servicii de documentare: consultarea bazelor de date a documentaţiei din dotare, 
pachete tematice, studii şi lucrări documentate pe teme de interes pentru 
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întreprinderi şi alte organisme ale mediului de afaceri din România, documentaţii 
tematice la solicitarea partenerilor din Reţeaua Europeană pe teme care privesc 
România: legislaţie în domeniile - comerţ, protecţie socială, mediu, agricultură, liste 
de companii cu activităţi în industria prelucrătoare, servicii, agricultură, etc. 
Organizarea de simpozioane, seminarii şi intâlniri pe teme de interes pentru 
întreprinderi. 

 
Informaţii de contact 
Telefon: +40-236-460302 Fax: +40-236-460302  
Adresa poştală: Str. Eroilor Nr. 13A, Galaţi, cod 800119, România  
Poşta electronică: Informaţii generale: een@cciagl.ro 
Persoane de contact: MUNTEANU AURA – Senior Expert 
 
Firmele din zonă pot apela şi la serviciile unei firme private. Portalul www.paginiaurii.ro oferă
173 de rezultate în ceea ce priveşte asistenţa juridică şi doar 7 rezultate în ceea ce priveşte 
consultanţa în management şi marketing. Un număr mic de rezultate furnizate de acest 
portal înseamnă o ofertă limitată precum şi o vizibilitate redusă a firmelor din domeniu, astfel 
mulţi agenţi economici din Galaţi apelează la firme din Constanţa, Bucureşti sau Iaşi. 
 

Servicii de consultanţă sunt oferite şi de băncile care activează în judeţul Galaţi, mai ales pe 
aspecte care vizează finanţarea afacerilor. În judeţul Galaţi funcţionează următoarele bănci: 
 

C.E.C. BANK S.A.   
CREDIT EUROPE BANK 
RAIFFEISEN BANK  
RBS BANK ROMÂNIA  
BANC POST S.A.  
BANCA TRANSILVANIA 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK  
BANCA ROMÂNEASCĂ
VOLKSBANK ROMÂNIA  
MINDBANK 
OTP BANK 
BANK LEUMI ROMÂNIA  
ING BANK  
C.A.R. PROSPERO  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  
EMPORIKI BANK ROMÂNIA 

 
Numărul cel mai mare de filiale îl are banca C. E. C. BANK S. A. 
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III.5.3. Cercetare dezvoltare inovare 
 
În judeţul Galaţi există centre de cercetare ce funcţionează în cadrul Universităţii "Dunărea 
de Jos" Galaţi şi un număr de patru institute/companii de cercetare-dezvoltare. 
 
Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi a avut o evoluţie 
ascendentă de-a lungul timpului, fiind orientată spre majoritatea domeniilor de activitate şi a
implicat majoritatea cadrelor didactice. Activitatea susţinută a colectivelor de cercetători a 
permis înfiinţarea centrelor de cercetare în cadrul facultăţilor, în cadrul cărora funcţionează
laboratoare dotate cu echipamente de calitate, care corespund standardelor de calitate 
naţionale şi internaţionale. Din numărul total de 28 de centre de cercetare, 14 centre sunt 
acreditate la nivel naţional de către CNCSIS, în urma unor evaluări riguroase. 
 
Cele 28 de centre de cercetare ale Universităţii „Dunărea de Jos” sunt următoarele: 
 

Sisteme de conducere automată avansată a proceselor SCAAP; 
Centrul de cercetare în electronică, tehnologia informaţiei şi comunicaţii CCETIC  
Calitatea materialelor şi a mediului http://www.fmet.ugal.ro/cmm.htm;
CC-ITES Centrul de Competente: Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme 
Eectrochimice; 
(Competences Center: Interfaces – Tribocorrosion and Electrochemical Systems) 
http://www.cc-ites.ugal.ro/;
Centrul de nanostructuri şi materiale funcţionale CNMF  www.cnmf.ugal.ro;
Centrul de cercetare ştiinţifică pentru maşini şi echipamente termice şi ingineria 
mediului în energetica METIME; 
Mecanica şi tribologia stratului superficial MTSS  
http://www.mec.ugal.ro/mtss.html;
Inginerie tehnologică în construcţia de maşini – ITCM  
http://www.mec.ugal.ro/itcm.html;
Centrul de cercetări avansate în domeniul sudării SUDAV  
http://www.mec.ugal.ro/sudav.html;
Hidrodinamica şi structuri navale;  
Biotehnologii în industria alimentară şi acvacultura BIAA  www.biaa.ugal.ro;
MECMET www.mecmet.kvs.ro;
Conducerea avansată a sistemelor robotice şi a liniilor flexibile de fabricatie 
CASRLFF; 
Sisteme inteligente şi tehnologia informaţiei SITI; 
Centru de analize fizico-chimice, morfofuncţionale şi chemometrie 
http://www.phys.ugal.ro/ResearchCenter/Default.htm;
Ecologia şi exploatarea bioresurselor acvatice;  
Centru European de excelenţă pe probleme de mediu www.ecee.ugal.ro;
Centrul Regional interdisciplinar de cercetare în domeniul poluarii vibro-acustice şi
calităţii ambientale CRIPCA;  
Centru de studii danubiene http://www.istorie.ugal.ro/;
Comunicare interculturală şi literatura  http://www.lit.ugal.ro/CERCETARE/LIT-
CERC-Home.htm;
Cercetarea de interfaţă a textului original şi tradus. Dimensiuni cognitive şi
comunicationale ale mesajului   http://www.lit.ugal.ro/CERCETARE/LIT-CERC-
Home.htm;
Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului 
http://www.lit.ugal.ro/CERCETARE/LIT-CERC-Home.htm;
Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive STRATEC;  
Centrul interinstituţional de cercetări socio-economice privind dezvoltarea durabila;  
CICSEDD  http://www.cicop.ugal.ro/cercetare_statut.html;



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

258

Centrul de cercetare pentru performanţa umană
Centrul de cercetări juridice şi administrative;  
Centru de cercetare filosofică a interferenţelor culturale europene  
http://www.istorie.ugal.ro/ISTORIE/CERCETARE/CENTRUL_STUDII_DANUBIENE.h
tm;
Sisteme electromecanice informatizate în domeniul naval  SEIDN.  

 
Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi
este instituţia specializată în cercetări în ape interioare în judeţul Galaţi. Aceasta are în 
componenţă 2 baze de cercetare: baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş
Galaţi şi baza de genofonduri Cotu-Chiului Galaţi. 
 
ICEPRONAV SA (fost Institut de Cercetare şi Proiectare pentru Construcţii Navale), parte a 
concernului Internaţional Contract Engineering Limite din Marea Britanie este specializat în 
servicii de proiectare conceptuală, proiectare navală de bază, design de detaliu, generare de 
informaţii de producţie şi asistenţă studii marine. Instituţia asigură o eficienţă ridicată a
costurilor datorată unei echipe cu experienţă în ingineria de proiect, utilizării de software de 
ultimă oră, de tehnologii moderne IT şi deţinerii de competenţe avansate de management. 
 
UZINSIDER ENGINEERING S.A (fost Institut de Cercetare şi Proiectare pentru Produse 
Plate din Oţel şi Acoperiri Metalice) s-a implicat de mai bine de 50 de ani în realizarea 
investiţiilor majore de la combinatul siderurgic din Galaţi şi de la alte companii din industria 
metalurgică românească. De asemenea, în cooperare cu firme internaţionale, a întocmit 
documentaţia tehnică pentru diferite uzine din industria metalurgică, construite în Europa de 
Vest şi Asia. Din martie 1999, institutul a devenit companie privată, UZINSIDER S.A. 
Bucureşti preluând pachetul majoritar de acţiuni deţinut de stat. 
 
Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru a fost înfiinţată în 
1977, fiind cea mai tânără staţiune viticolă din ţară. Scopul înfiinţării a fost de a promova şi
susţine cultura viţei de vie în întreg judeţul Galaţi, valorificându-se potenţialul natural 
reprezentat de nenumărate dealuri şi terenuri nisipoase improprii altor culturi. SCDVV Bujoru 
este una dintre unităţile de cercetare ştiinţifică din domeniul viticulturii şi vinificaţiei care 
îmbină armonios aspecte legate de munca de cercetare cu cele de implementare în sectorul 
de dezvoltare, ce reprezintă, în acelaşi timp, un câmp experimental. 
 
Calitea cercetării din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” poate fi etrapolată la nivelul 
cercetării gălăţene per ansamblu, întrucât Universitatea este principalul exponent al acestui 
domeniu în judeţul Galaţi.  
 
Conform topului realizat de Societatea Ad Astra6, Universitatea din Galaţi se plasează pe 
locul 11 în ceea ce priveşte performanţa ştiinţifică între toate universităţile româneşti. 
Situaţia pe fiecare domeniu în parte este prezentată în tabelul nr. 

 
6 Clasamentele sunt realizate pe baza articolelor ştiinţifice publicate de personalul universităţilor în 
reviste ştiinţifice recunoscute pe plan internaţional, indexate de ISI Web of Science în 2006. Au fost 
luate în considerare numai publicaţiile de tip articol, care prezintă rezultate ştiinţifice originale, nu şi
alte publicaţii cum ar fi scrisori, recenzii, etc. În clasamentul general ordonarea a fost făcută pe baza 
numărului total de articole, raportat la numărul de cadre didactice. În clasamentul pe domenii, 
ordonarea a fost făcută în urma însumării factorului de impact al revistei în care au apărut articolele, 
pentru fiecare articol cu autori de la o anumită universitate.  
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Tabel nr. III.5.4. Cercetarea din cadrul Universităţii  „Dunărea de Jos” în context 
naţional 

 
Poziţionare la nivel 

naţional Nr articole ISI 

Clasament general 11 43 
Matematica 17 1 
Fizica 13 13 
Chimie 24 5 
Informatică 8 7
Biologie 23 1 
Geografie - 0
Geologie 3 4 
Ştiinţa mediului 6 3
Inginerie aerospaţială - 0
Inginerie chimică 21 3
Inginerie civilă şi construcţii - 0 
Inginerie electrică,
electronică şi telecomunicaţii 12 1

Inginerie energetică 4 2
Tehnologie nucleară - 0
Inginerie geologică - 0
Inginerie industrială 3 2
Ingineria materialelor 10 16 
Inginerie mecanică 3 3
Ingineria mediului - 0 
Ingineria transporturilor - 0
Automatizări, robotică 5 1
Mine, petrol şi gaze 3 1
Inginerie biomedicală - 0
Instrumente, imagistică,
inginerie multidisciplinară - 0

Medicină şi farmacie - 0 
Ştiinţe agricole şi silvice 5 2
Medicină veterinară - 0
Economie şi afaceri - 0
Psihologie, ştiinţe ale 
educaţiei - 0

Sociologie, ştiinţe politice, 
jurnalism - 0

Filozofie - 0 
Religie 7 1

Sursa: Cartea Albă a Cercetării Româneşti, www.ad-astra.ro/cartea-alba/
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III.5.4. Comunicare şi relaţii publice, promovare 
 
Comunicarea reprezintă astăzi recurgerea din ce în ce mai clară şi mai organizată din partea 
administraţiilor de stat la mijloacele publicitare şi la relaţiile publice. Acest fapt se datorează
faptului că, pe de o parte, statul trebuie să facă faţă unor noi responsabilităţi, iar pe de altă
parte, recurge la noi procedee de gestionare, inclusiv la procedeele de gestionare a opiniei 
puse la punct în sfera afacerilor comerciale şi industriale7. Comunicarea şi relaţiile publice 
urmăresc modernizarea funcţionării administraţiilor locale (este mai ales cazul dispozitivelor 
de relaţii cu publicul sau al sistemelor de prezentare şi transmitere a informaţiei).  
 
Administraţiile locale trebuie să facă faţă unor cereri din ce mai complexe şi precise, iar cei 
administraţi se aşteaptă să obţină informaţii la care socotesc că au dreptul şi nu mai acceptă
răspunsuri care se ascund după secretul deciziilor administrative şi dau impresia de arbitrar. 
Adaptarea şi modernizarea administraţiilor depind la fel de mult de schimbările 
comportamentului celor administraţi care se consideră tot mai mult nişte consumatori, chiar 
nişte clienţi. Unul din efectele urmărite de comunicarea şi relaţiile publice este şi căutarea 
adeziunii cetăţenilor cu privire la o anumită problemă, prin acţiuni de sensibilizare. 
 

III.5.5. Societatea informaţională

Domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) contribuie semnificativ la creşterea 
economică, atât prin industria conexă, cât şi prin ramurile care utilizează tehnologia 
informaţiilor.  
 
Deşi judeţul Galaţi a micşorat în ultimii ani decalajele privind implementarea societăţii 
informaţionale prin dezvoltarea industriei TIC, a infrastructurii (hardware, software, mijloace 
de comunicaţii) şi a aplicaţiilor şi serviciilor specifice, penetrarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor are un nivel destul de redus, atât din cauza unei cereri deficitare, determinată
parţial şi de puterea scăzută de cumpărare a populaţiei, de educaţia TIC deficitară, cât şi de 
disponibilitatea redusă a infrastructurii din punct de vedere al accesului şi al costului utilizării. 
 
Portalul www.paginiaurii.ro oferă doar 20 de rezultate pentru firme din domeniul sofware.  

 
7 Bernard Miege, Societatea cucerită de comunicare, (B. Miege, 2000,  V. Tran, I. Stănciugelu,  pp. 
11-12) 
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III.6. SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT. CULTURĂ

III.6.1. Educaţie / Învăţământ 
 
La nivelul judeţului Galaţi se constată un proces de reducere progresivă a populaţiei şcolare 
pe ansamblu. În anul 2008 aceasta era cu 8,3% mai mică decât în anul 2003, tendinţa de 
scădere manifestându-se constant pe toată perioada de referinţă. Scăderea populaţiei 
şcolare conduce la reducere unităţilor de învăţământ (cu 9,7% mai puţine în 2008 faţă de 
2003) şi a personalului didactic (cu 6,4% mai puţine persoane în 2008 faţă de 2003). 
 

Tabel nr. III.6.1. Învăţământ de toate gradele 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Unităţi de 
învăţământ 276 278 259 248 249 249 

Populaţia 
şcolară 128.485 124.967 122.066 121.264 120.085 117.809 

Ponderea 
populaţiei 
şcolare în 
totalul 
populaţiei la 1 
iulie -%- 

20,58 20,09 19,67 19,60 19,49 19,20 

Personal 
didactic 7.367 7.387 7.212 7.068 7.083 6.893 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Fenomenul negativ amintit nu afectează populaţia preşcolară, în acest domeniu situaţia fiind 
diametral opusă: în 2008 funcţionau cu 11,1% mai multe grădiniţe de copii decât în 2003. 
 

Tabel nr. III.6.2. Învăţământ preşcolar 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Grădiniţe de 
copii 63 65 59 67 70 70 

Copii înscrişi 17.678 17.898 17.359 17.386 17.303 17.392 
Personal 
didactic 842 850 862 886 923 952 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În schimb, învăţământ primar şi gimnazial se confruntă cu reduceri importante ale numărului 
de elevi înscrişi (17,5%), de şcoli (19,2%) şi personal didactic (5,9%). 
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Tabel nr. III.6.3. Învăţământ primar şi gimnazial 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Şcoli primare 
şi gimnaziale 171 172 159 140 139 138 

Elevi înscrişi 62.512 58.623 55.680 54.171 52.591 51.535 
din total elevi 
înscrişi: 
• la învăţământ 
de zi 

62.078 62.078 55.260 53.733 52.286 51.211 

Personal 
didactic 3.690 3.672 3.535 3.490 3.525 3.472 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Numărul total de licee se păstrează constant la nivel de judeţ, înregistrându-se o creştere a 
numărului de licee economice simultan cu reducerea numărului de licee cu profil tehnic. 
Numărul de elevi înscrişi se află într-o creştere nesemnificativă, în timp ce numărul de cadre 
didactice a scăzut uşor în perioada de referinţă.

Tabel nr. III.6.4. Învăţământ liceal 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Licee 33 32 32 32 32 33 
Licee şi
colegii 
teoretice 
Licee tehnice 
Licee agricole 
Licee 
economice 
Licee de artă
Licee cu 
program de 
educaţie 
fizică şi sport 
- Seminarii 
teologice 

16 
12 
1
1
-
1

1

15 
12 
1
1
1
1

1

14 
13 
1
1
1
1

1

15 
12 
1
1
1
1

1

14 
12 
1
2
1
1

1

16 
10 
1
3
1
1

1

Elevi înscrişi 19.647 20.131 20.174 21.190 21.125 20.950 
din total elevi înscrişi:

la învăţământ 
de zi 

16.793 17.192 16.860 17.747 17.541 16.671 

Personal didactic 1.697 1.746 1.671 1.655 1.619 1.497 
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 
În judeţul Galaţi funcţionează doar două şcoli de arte şi meserii, care se confruntă cu o 
reducere drastică a numărului de elevi (41,4% în perioada de referinţă). 
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Tabel nr. III.6.5. Învăţământ de arte şi meserii 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Şcoli de arte şi
meserii 2 2 2 2 2 2

Elevi înscrişi 9.997 10.377 9.165 7.412 6.574 5.849 
din total elevi 
înscrişi: 
• la învăţământ 
de zi 

9.997 10.377 9.143 7.336 6.290 5.327 

Personal 
didactic 158 158 195 148 142 133 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte învăţământul superior, în municipiul Galaţi funcţionează două
universităţi: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Universitatea „Danubius” Galaţi. 
 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi a luat fiinţă în anul 1974 prin unificarea a două
institute de tradiţie din municipiul Galaţi - Institutul Pedagogic şi Institutul Politehnic8.
Instituţia nou creată a pregătit cadre inginereşti pentru şase domenii de interes naţional, 
unice până în anul 1990 în învăţământul universitar românesc: Imbunătăţiri Funciare, 
Măsurători Terestre, Construcţii şi Transporturi Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură şi
Tehnică Piscicolă, Frigotehnie, planurile de învăţământ, cursurile şi materialele de referinţă 
fiind în întregime concepute de corpul profesoral de aici. 
 
Astăzi Universitatea "Dunărea de Jos" funcţionează cu 16 facultăţi având o cifră de 
şcolarizare de 18.000 studenţi în 46 domenii la formele de învăţământ de licenţă la zi, la 
distanţă şi cu frecvenţă redusă. Universitatea organizează studii postuniversitare de 
masterat cu durata de 1-2 ani pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată şi
studii universitare de masterat cu durata de 2 ani pentru absolvenţii ciclului I de studii 
universitare de licenţă, conform Legii nr. 288 / 2004, precum şi pentru cei ai studiilor 
universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995. 
 
În universitate există zece şcoli doctorale în care se pregătesc aproximativ 500 doctoranzi 
sub îndrumarea a 75 de conducători ştiinţifici de doctorat. 
 
Universitatea „Danubius” Galaţi este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică
de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată
prin Legea nr. 409/2002.  
 
Apariţia acestei instituţii de învăţământ superior particular creează posibilitatea unei stări de 
concurenţă, menite să valorifice superior calităţile individuale şi cele mai înalte cunoştinţe în 
domeniile studiate, degrevând statul de importante cheltuieli în legătură cu educarea iniţială
a tinerilor şi pregătirea continuă a adulţilor. 
 
Universitatea functionează într-un sediu nou dotat cu săli de conferinţă, trei amfiteatre şi
peste 30 de săli de curs şi seminarii, laboratoare, săli de lectură şi depozit de carte. In anul 
2006 a fost dat în folosinţă un modern sediu administrativ ţi o bibliotecă la standarde 
europene. 
 

8 Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul instituţiei: http://www.ugal.ro/  
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Universitatea “Danubius” cuprinde patru facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale 
Comunicări şi Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. 
 
Per ansamblu, învăţământul superior din judeţul Galaţi cunoaşte o creştere a numărului de 
facultăţi şi a celui de studenţi înscrişi. Majoritatea studenţilor înscrişi urmează forma 
învăţământului de zi. Numărul de cadre didactice a cunoscut o uşoară reducere în perioada 
de referinţă.

Tabel nr. III.6.6. Învăţământ superior public şi privat 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Instituţii de 
învăţământ 
superior 

2 2 2 2 2 2

Facultăţi - total 
- 17 19 24 24 19 20 

Studenţi
înscrişi 16.879 16.379 18.303 19.757 21.006 20.363 

din total 
studenţi
înscrişi: 
• la învăţământ 
de zi 

11.982 12.616 11.996 13.318 13.918 14.313 

Personal 
didactic 758 762 737 695 689 664 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

În judeţul Galaţi funcţionează 4 instituţii de învăţământ primar şi gimnazial pentru copii cu 
deficienţe. Cursurile acestora sunt urmate de un număr tot mai redus de copii cu deficienţe, 
în anul şcolar 2008/2009 fiind înscrişi cu 48% mai puţini elevi decât în anul 2003/2004. 
 

Tabel nr. III.6.7. Învăţământ primar şi gimnazial pentru copii cu deficienţe

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Şcoli primare 
şi gimnaziale 5 5 5 4 4 4

Elevi înscrişi 750 658 577 522 457 390 
Personal 
didactic 184 164 155 141 130 119 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte repartizarea teritorială, se constată faptul că 78,5% din grădiniţele 
judeţului şi 93,9% dintre licee sunt localizate în mediul urban. În schimb, 71,7% din şcolile 
generale din judeţ sunt localizate în zona rurală.
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Tabel nr. III.6.8. Unităţi de învăţământ pe categorii de localităţi

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

TOTAL JUDEŢ
grădiniţe de 
copii 
şcoli generale 
licee 

63 
171 
33 

65 
172 
32 

59 
159 
32 

67 
140 
32 

70 
139 
32 

70 
138 
33 

MUNICIPII ŞI ORAŞE
grădiniţe de 
copii 
şcoli generale 
licee 

61 
44 
31 

62 
46 
30 

53 
43 
30 

53 
40 
30 

56 
40 
30 

55 
39 
31 

COMUNE
grădiniţe de 
copii 
şcoli generale 
licee 

2
127 

2

3
126 

2

6
116 

2

14 
100 

2

14 
99 
2

15 
99 
2

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte baza materială, se remarcă reducerea uşoară a numărului de şăli de 
clasă, cabinete şi ateliere şcolare, alături de o creştere nesemnifictivă a numărului de 
laboratoare şi săli de gimnastică.

Tabel nr. III.6.9. Baza materială a învăţământului 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Săli de clasă şi
cabinete 
şcolare 

2.931 2.900 2.838 2.762 2.671 2.655 

Laboratoare 822 790 764 811 829 845 
Săli de 
gimnastică 100 113 105 109 108 115 

Ateliere 
şcolare 207 194 204 189 173 169 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Studiul de piaţă FTC arată că mediul urban are în general o reţea de şcoli, licee, facultăţi
foarte bine dezvoltată. În municipiul Galaţi ponderea celor care declară acest lucru este de 
62,43%, în municipiul Tecuci  - 51, 77%, în oraşul Târgu Bujor – 39, 58% şi în oraşul Bereşti 
– 38,3%. 
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Acord total

 
Grafic nr. III.6.1. Gradul de acord privind afirmaţia „Galaţiul are o reţea de şcoli, licee, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.6.2. Gradul de acord privind afirmaţia „Tecuciul are o reţea de şcoli, licee, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.6.3. Gradul de acord privind afirmaţia „Târgul Bujor are o reţea de şcoli, 

licee, facultăţi foarte bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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12.77

8.51

40.43

29.79

8.51

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.4. Gradul de acord privind afirmaţia „Bereştiul are o reţea de şcoli, licee, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

 
Un nivel înalt de mulţumire se înregistrează la nivelul mediului urban şi vizavi de calitatea 
şcolilor, liceelor şi facultăţilor. Cei mai mulţi respondenţi sunt în acord şi acord total cu 
afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate”. Procentele 
înregistrate la nivelul fiecărui centru urban sunt: 
 

48, 03% pentru municipiul Galaţi; 
51,22% pentru municipiul Tecuci; 
33,33% pentru oraşul Târgu Bujor; 
41,67% pentru oraşul Bereşti. 
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Grafic nr. III.6.5. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.6.6. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.6.7. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se găsesc 

şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.6.8. Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc şcoli, licee, 

facultăţi de foarte bună calitate” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Respondenţii au fost rugaţi să acorde note, pe o scală de la 1 la 10 pentru caracteristica 
“accesul uşor la o şcoală de calitate” din zona de reşedinţă. Astfel, în tabelul de mai jos se 
poate observa că notele medii variază în intervalul 5,63-9,72. Cel mai scăzut grad de 
satisfacţie se înregistrează în zona Siderurgiştilor din municipiul Galaţi (nota medie fiind de 
5,63), iar la polul opus se situează zona Micro 17 cu o notă medie egală cu 9,72. 
 

Tabel nr. III.6.10. Aprecieri cu privire la accesul la o şcoală de calitate din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 7.11 
Zona G. COSBUC NORD 6.5 
Zona IC FRIMU 7
Zona MICRO 14 6.11 
Zona MICRO 17 9.72 
Zona MICRO 18 5.92 
Zona MICRO 19 6.88 
Zona MICRO 39B 7.88 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.63 

Municipiul Tecuci 6.87 
Oraşul Târgu Bujor 6.31 
Oraşul Bereşti 5.69 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Învăţământul din mediul rural este apreciat în cele mai multe din cazuri cu note de 4 şi 5. 
Astfel gradul mediu al satisfacţiei obţinut este foarte ridicat pentru toate cele patru aspecte 
analizate: 
 

numărul de grădiniţe, şcoli existente în comunele din judeţul Galaţi – nota medie 
obţinută este 3,77,  
calitatea actului educaţional în grădiniţe, şcoli, licee – nota medie obţinută este 3,80, 
dotarea cu echipamente a grădiniţelor, şcolilor, liceelor – nota medie obţinută este 
3,52, 
clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele, şcolile, liceele – nota 
medie obţinută este 3,48. 

 
Respondenţii cei mai nemulţumiţi de: 

numărul de grădiniţe, şcoli existente sunt cei din comunele: Independenţa, Iveşti, 
Oancea, Şendreni,  
calitatea actului educaţional în grădiniţe, şcoli, licee sunt cei din comunele: Iveşti, 
Lieşti, Buciumeni, Drăguşeni, Munteni. 
dotarea cu echipamente a grădiniţelor, şcolilor, liceelor sunt cei din comunele: Iveşti, 
Buciumeni, Jorăşti, Priponeşti, Oancea, Şendreni. 
clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele, şcolile, liceele sunt cei 
din comunele: Iveşti, Buciumeni, Jorăşti, Costache Negri, Ghidighiceni, Gohor, 
Certeşti, Fundeni, Drăgăneşti, Şendreni, Vârlezi (Tabel nr. 22 din Anexă). 
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III.6.2. Cultura 
 
Perioada de referinţă cunoaşte o reducere uşoară a numărului de biblioteci din judeţ, cu 
aproximativ 6,3% în 2008 faţă de 2003. Cea mai mare reducere este remarcată în cadrul 
bibliotecilor şcolare, al căror număr s-a redus cu 20 de unităţi. 
 
Fondul de cărţi a cunoscut o creştere nesemnificativă (de 1%), în timp ce numărul de cititori 
înscrişi a scăzut cu aproximativ 23,8%. 
 

Tabel nr. III.6.11. Reţeaua şi activitatea bibliotecilor 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BIBLIOTECI LA 
SFÂRŞITUL 
ANULUI 

329 295 315 319 312 308 

din care : 
universitare 
specializate 
şcolare 
publice 

 
2
18 

249 
60 

 
2
16 

217 
60 

 
2
13 

243 
57 

 
2
15 

241 
61 

 
1
14 

235 
62 

 
2
15 

229 
62 

VOLUME EXISTENTE 
LA 
SFÂRŞITUL ANULUI – 
mii 

3.801,9 3.798,4 3.696,8 3.696,8 3.287,8 3.843,1 

CITITORI ÎNSCRIŞI - mii 154,8 130,5 136,1 127,3 113,1 117,9
din care la biblioteci: 

universitare 
specializate 
şcolare 
publice 

6,7 
6,1 
75,9 
66,1 

8,5 
3,4 
75,0 
43,6 

10,5 
2,1 
65,9 
57,6 

10,6 
1,2 
61,5 
54,0 

0,5 
1,3 
60,5 
50,8 

5,7 
4,2 
56,8 
51,2 

VOLUME ELIBERATE -
mii 1.843,4 1.628,2 1.681,3 1.681,3 1.611,5 1.739,2 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Reducerea interesului publicului pentru biblioteci nu este valabilă şi în domeniul radioului 
sau televiziunii. La nivelul judeţului numărul de abonamente la radio a crescut cu peste 
130%, în timp ce numărul de abonamente la televiziune a crescut cu peste 50%. 
 

Tabel nr. III.6.12. Abonamente la radio şi televiziune (la sfârşitul anului) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ABONAMENTE LA 
RADIO 56.670 174.742 140.558 138.131 138.131 130.874 

ABONAMENTE LA
TELEVIZIUNE 100.689 181.800 161.309 154.921 156.475 151.612 

ABONAMENTE LA 1000 
LOCUITORI LA: 

radio 
televiziune 

90,5 
160,8 

279,9 
291,2 

225,9 
259,3 

222,6 
249,7 

223,0 
252,9 

212,4 
246,0 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2008 
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În ceea ce priveşte activitatea celorlalte unităţi culturale, judeţul se confruntă cu reducerea 
dramatică a numărului de cinematografe, de la 5 unităţi existente în 2003 la numai una în 
2008.  
 
În schimb, se menţine constant numărul de instituţii de spectacol, în municipiul Galaţi
funcţionând Teatrul Muzical Nae Leonard, Teatrul Dramatic Fani Tardini şi Teatrul de Păpuşi
Gulliver. Activitatea acestora se bucură de un succes important la public, dovadă fiind 
numărul de spectacole în creştere de la un an la altul şi aproape dublarea numărului de 
spectatori plătitori de bilete. 
 
De un succes similar se bucură şi instituţiile muzeale din judeţul Galaţi, numărul acestora 
crescând la 14 unităţi în anul 2008. Numărul de vizitatori ai muzeelor a crescut de asemenea 
cu peste 315% în perioada de referinţă.

Tabel nr. III.6.13. Reţeaua şi activitatea unităţilor culturale 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UNITĂŢI ŞI INSTALAŢII 
CINEMATOGRAFICE – 
TOTAL 

5 5 3 3 1 1

Locuri în cinematografe 2.532 2.541 1.671 1.671 150 150
Spectacole date la 
cinematografe – total 4.500 3.664 2.219 866 441 422 

Spectatori la cinematografe 
– mii persoane 92 80 29 11 4 5 

INSTITUŢII DE 
SPECTACOL 3 3 3 3 3 3
din care :

teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de 
estradă sau de operetă

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

SPECTACOLE ŞI
CONCERTE 431 487 498 536 549 588 
din care :

teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de 
estradă sau de operetă

119 
182 
130 

131 
176 
180 

133 
189 
176 

134 
197 
205 

103 
224 
222 

121 
257 
210 

SPECTATORI ŞI
AUDITORI - mii 
persoane - 

60,6 67,0 69,8 90,4 84,4 104,6 

din care :
teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de 
estradă sau de operetă

18,6 
16,7 
25,3 

15,4 
115,5 
36,1 

17,9 
21,9 
30,0 

27,5 
22,0 
40,9 

17,4 
223,8 
43,2 

20,9 
31,5 
52,2 

MUZEE 9 9 10 10 12 14
Vizitatori în muzee - mii 
persoane 67,8 169,4 326,5 302,8 242,7 281,5 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Rezultatele studiului de piaţă FTC, relevă un grad mare de nemulţumire în ceea ce priveşte 
viaţa culturală a oraşelor şi municipiilor.   
 
Astfel: 
 

cei mai mulţi respondenţi din municipiul Galaţi (48,41%) sunt în dezacord şi dezacord 
total cu afirmaţia „Municipiul Galaţi are o viaţă culturală foarte bogată”; 
cei mai mulţi respondenţi din municipiul Tecuci (71,26%) sunt în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Municipiul Tecuci  are o viaţă culturală foarte bogată”; 
cei mai mulţi respondenţi din oraşul Târgu Bujor (75,08%) sunt în dezacord şi
dezacord total cu afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are o viaţă culturală foarte bogată”; 
cei mai mulţi respondenţi din oraşul Bereşti (69,39%) sunt în dezacord şi dezacord 
total cu afirmaţia „Oraşul Bereşti are o viaţă culturală foarte bogată”. 

 

18.09

30.32

31.91

15.96

3.72

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.9. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are o viaţă 

culturală foarte bogată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

34.48

36.78

18.39

6.90

3.45

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.10. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are o viaţă 

culturală foarte bogată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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52.08

25.00

16.67

4.17

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.11. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are o viaţă 

culturală foarte bogată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

55.10

14.29

24.49

4.08

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.12. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti  are o viaţă 

culturală foarte bogată”
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Un nivel scăzut de mulţumire se înregistrează la nivelul mediului urban şi vizavi de numărul 
de cinematografe. Cei mai mulţi respondenţi sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia 
„Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe”. Procentele înregistrate la nivelul 
fiecărui centru urban sunt: 
 

69,61% pentru municipiul Galaţi; 
90% pentru municipiul Tecuci; 
94% pentru oraşul Târgu Bujor; 
96% pentru oraşul Bereşti. 
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48.62

20.99

19.34

7.73

3.31

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.13. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Galaţi are suficient de 

multe cinematografe” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

75.56

14.44

5.56

2.22

2.22

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.14. Gradul de acord privind afirmaţia „Municipiul Tecuci are suficient de 

multe cinematografe” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

86.00

6.00

8.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

 
Grafic nr. III.6.15. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Târgu Bujor are suficient 

de multe cinematografe” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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76.00

20.00

4.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

 
Grafic nr. III.6.16. Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul Bereşti are suficient de 

multe cinematografe” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

“Faţadele instituţiilor de cultură nu sunt deloc întreţinute” este părerea respondenţilor. Cel 
mai mare procent de nemuţumiţi est de 52,27% şi se înregistrează în municpiului Tecuci, iar 
cel mai mic este de 41,86% şi se înregistrează în oraşul Târgu Bujor. 
 

16.75

32.99

30.46

13.71

6.09

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.17. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii 

de cultură din municipiul Galaţi sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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25.00

27.27

28.41

18.18

1.14

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.18. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii 

de cultură din municipiul Tecuci  sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

27.91

13.95

30.23

23.26

4.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.19. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii 

de cultură din oraşul Târgu Bujor sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

20.83

20.83

27.08

20.83

10.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.6.20. Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii 

de cultură din oraşul Bereşti sunt foarte bine întreţinute” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Cel mai uşor au acces la instituţiile culturale persoanele din zona G. COŞBUC NORD, din 
municipiul Galaţi. Această zonă are media cea mai mare obţinută egală cu 7,05 (notele fiind 
puse pe o scală de la 1 la 10). Cea mai mică notă medie este 4,26 şi aparţine zonei MICRO 
14, din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.6.14. Aprecieri cu privire la accesul la instituţii culturale din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 6.95 
Zona G. COSBUC NORD 7.05 
Zona IC FRIMU 6.7 
Zona MICRO 14 4.26 
Zona MICRO 17 5.89 
Zona MICRO 18 4.85 
Zona MICRO 19 5
Zona MICRO 39B 6.17 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5

Municipiul Tecuci 5.81 
Oraşul Târgu Bujor 4.78 
Oraşul Bereşti 5.98 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 

Accesul la instituţiile religioase este destul de facil pentru toate zonele de reşedinţă 
analizate, întrucât acestea au obţinut note medii mai mari de 7,5. Cea mai mare notă medie 
obţinută este egală cu 9,2 (notele fiind puse pe o scală de la 1 la 10) şi aparţine zonei 
MICRO 39B, din municipiul Galaţi. Cea mai mică notă medie este 7,73 şi aparţine zonei 
MICRO 18, din municipiul Galaţi. 
 

Tabel nr. III.6.15. Aprecieri cu privire la accesul la instituţii religioase din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 8
Zona G. COSBUC NORD 8.15 
Zona IC FRIMU 8.55 
Zona MICRO 14 7.79 
Zona MICRO 17 8.59 
Zona MICRO 18 7.73 
Zona MICRO 19 8.12 
Zona MICRO 39B 9.2 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 8.79 

Municipiul Tecuci 8.3 
Oraşul Târgu Bujor 9.14 
Oraşul Bereşti 8.6 

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Nivelul mediu al satisfacţiei pentru activităţile culturale din comunele judeţului Galaţi este 
ridicat, nota medie obţinută fiind egală cu 3,03. Din numărul total al comunelor, 15 au 
acordat nota 1 (aferentă variantei foarte nemulţumit) pentru acest aspect şi 12 au acordat 
nota 5 (aferentă variantei foarte mulţumit). 
 
Nivelul mediu al satisfacţiei în ceea ce priveşte  infrastructura culturală existentă în 
comunele judeţului Galaţi este ridicat, nota medie obţinută fiind egală cu 3,13. Din numărul 
total al comunelor, 16 au acordat nota 1 pentru acest aspect şi 9 au acordat nota 5. 
 
Situaţia este puţin diferită în cazul clădirilor de patrimoniu. În acest caz, gradul mediu de 
satisfacţie este puţin mai mic, nota medie fiind egală cu 2,47. Doar 5 comune (Bălăşeşti, 
Certeşti, Griviţa, Iveşti, Nicoreşti, Poiana) au apreciat starea acestora cu nota 5 (Tabel nr. 23 
din Anexă).  
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III.7. SĂNĂTATEA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

III.7.1. Situaţia existentă în domeniul sanitar    
 
În perioada 2003 – 2008, domeniul sanitar majoritar de stat a cunoscut schimbări minore la 
nivelul judeţului Galaţi. Astfel se remarcă o scădere uşoară a numărului de policlinici, 
dispensare medicale şi creşe şi o creştere a numărului de cabinete medicale (individuale) de 
familie, cabinete stomatologice (individuale) şi centre medicale (de specialitate). 
 

Tabel nr. III.7.1. Numărul de unităţi sanitare - sector majoritar de stat 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Spitale 11 11 11 11 11 11 
Policlinici 2 2 2 2 1 1 
Dispensare medicale 6 5 4 4 5 4
Cabinete medicale 
(individuale) de familie 212 241 244 243 239 239 

Cabinete stomatologice 
(individuale) 86 109 104 105 105 102 

Creşe 2 2 2 2 1 1
Farmacii 11 13 11 11 10 11 
Centre de diagnostic şi
tratament 1 1 1 - - -

Centre medicale (de 
specialitate) 1 - - 1 1 2

Ambulatorii de spital 8 8 7 7 8 8 
Paturi în spitale 3.512 3.512 3.425 3.425 3.360 3.315 
Paturi în creşe 160 130 180 160 180 180 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Subfinanţarea domeniului sanitar majoritar de stat conduce la existenţa unei infrastructuri 
sanitare deficitare şi la o calitate semnificativ redusă a serviciilor de sănătate oferite 
populaţiei. 
 
Domeniul sanitar privat se dovedeşte a fi mult mai dinamic. În perioada analizată, la nivelul 
judeţului se constată o creştere a numărului de unităţi sanitare la toate capitolele. Astfel, faţă 
de anul 2003 în anul 2008 funcţionază cu 50% mai multe cabinete medicale de familie, cu 
27,5% mai multe cabinete medicale de medicină generală, cu 79,1% mai multe cabinete 
medicale de specialitate, cu 28,4% mai multe cabinete stomatologice, cu 42,8% mai multe 
laboratoare medicale, cu 14,2% mai multe laboratoare de tehnică dentară, cu 10,5% mai 
multe farmacii, cu 175% mai multe puncte farmaceutice, cu 28,5% mai multe depozite 
farmaceutice şi cu 300% mai multe centre medicale. 
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Tabel nr. III.7.2. Numărul de unităţi sanitare - sector privat 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cabinete medicale de familie - 11 11 11 14 15 
Cabinete medicale de medicină
generală - 41 58 49 47 51 

Cabinete medicale de specialitate 96 107 108 125 110 172 
Cabinete stomatologice 102 115 118 124 127 131 
Laboratoare medicale 14 17 22 31 33 20 
Laboratoare de tehnică dentară 7 7 7 9 8 8
Farmacii 95 98 98 98 105 105 
Puncte farmaceutice 24 48 48 48 70 66 
Depozite farmaceutice 7 9 9 9 9 9
Centre medicale 1 2 3 3 3 4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte cadrele medico-sanitare, sectorul public cunoaşte o reduceri de personal 
la toate categoriile cu excepţia personalului sanitar auxiliar. Dimpotrivă, sectorul privat se 
remarcă prin creşteri importante de personal în toate specializările existente. 
 

Tabel nr. III.7.3. Cadre medico – sanitare: sector public 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Medici 771 724 729 690 728 719 
Stomatologi 131 130 125 126 120 119 
Farmacişti 27 30 18 18 19 20 
Personal sanitar mediu 2.771 2.679 2.573 2.481 2.677 2.733 
Personal sanitar auxiliar 1.463 1.459 1.425 1.396 1.557 1.589 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.7.4. Cadre medico – sanitare: sector privat 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Medici 85 85 87 87 89 90 
Stomatologi 103 100 107 107 110 110 
Farmacişti 135 156 156 156 166 166 
Personal sanitar mediu 339 357 489 517 594 589 
Medici la 10000 locuitori 13,7 13,0 13,2 12,6 13,3 13,2 
Stomatologi la 10000 locuitori 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 
Farmacişti la 10000 locuitori 2,6 3,0 2,8 2,8 3,0 3,0 
Personal sanitar mediu la 10000 
locuitori 49,8 48,8 49,3 48,5 53,1 54,1 

Personal sanitar mediu la un 
medic 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Locuitorii municipiilor Galaţi, Tecuci şi oraşului Bereşti sunt foarte nemulţumiţi de numărul de 
spitaluri şi policlinici. Cel mai mare grad de insatisfacţie se înregistrează în oraşul Bereşti, iar 
cei mai mulţumiţi sunt cei din oraşul Târgu Bujor. 
 
Situaţia detaliată pentru mediul urban se prezintă astfel: 
 

cei mai mulţi respondenţi (42,99%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „În 
municipiul Galaţi se găsesc suficiente spitale, policlinici”; 
cei mai mulţi respondenţi (57,78%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „În 
municipiul Tecuci se găsesc suficiente spitale, policlinici”; 
cei mai mulţi respondenţi (54%%) sunt în acord şi acord total cu afirmaţia „În oraşul 
Târgu Bujor se găsesc suficiente spitale, policlinici”; 
cei mai mulţi respondenţi (84%) sunt în dezacord şi dezacord total cu afirmaţia „În 
oraşul Bereştii se găsesc suficiente spitale, policlinici”. 
 

În ceea ce priveşte starea spitalelor şi policlinicilor, situaţia este şi mai rea. În sensul în care, 
cei mai mulţi respondenţi din fiecare centru se declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne”. Cel mai mare 
procent înregistrat al acestora este în oraşul Bereşti şi este egal cu 97,92% şi cel mai mic 
este în Târgu Bujor – 42,55%. În municipiile Galaţi şi Tecuci s-au înregistrat 68,51% şi
respectiv 77,28 %.  
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Grafic nr. III.7.1. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

suficiente spitale, policlinici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.7.2. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

suficiente spitale, policlinici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.7.3. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor  se găsesc 

suficiente spitale, policlinici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

50.00

34.00

10.00

6.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

 
Grafic nr. III.7.4. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti  se găsesc 

suficiente spitale, policlinici” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.7.5. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Galaţi se găsesc 

spitale, policlinici foarte moderne” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

47.73

29.55

15.91

4.55

2.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 
Grafic nr. III.7.6. Gradul de acord privind afirmaţia „În municipiul Tecuci se găsesc 

spitale, policlinici foarte moderne” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Grafic nr. III.7.7. Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor se găsesc 

spitale, policlinici foarte moderne” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul Bereşti se găsesc spitale, policlinici 

foarte moderne” 
Sursa: Studiu de piaţă FTC 

În municipiul Galaţi toate zonele de reşedinţă prezintă acces dificil la facilităţile medicale, 
doar în zona Micro 19 situaţia este ceva mai bună. Oraşul Bereşti a obţinut cea mai mare 
notă medie, de 7,19 (notele au fost puse pe o scală de la 1 la 10). 
 

Tabel nr. III.7.5. Aprecieri cu privire la accesul la facilităţi medicale  din zona de 
reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.95 
Zona G. COSBUC NORD 6.6 
Zona IC FRIMU 4.4 
Zona MICRO 14 6 
Zona MICRO 17 5.96 
Zona MICRO 18 5.92 
Zona MICRO 19 6.88 
Zona MICRO 39B 5.5 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 5.5 

Municipiul Tecuci 5.5 
Oraşul Târgu Bujor 5.78 
Oraşul Bereşti 7.19 

Sistemul de sănătate din mediul rural este apreciat în cele mai multe din cazuri cu note de 4 
şi 5. Astfel gradul mediu al satisfacţiei obţinut este foarte ridicat pentru toate cele patru 
aspecte analizate: 
 

numărul de dispensare, policlinici existente în comunele din judeţul Galaţi – nota 
medie obţinută este 3,52,  
calitatea actului medical – nota medie obţinută este 3,43, 
dotarea cu echipamente a dispensarelor, policlinicilor – nota medie obţinută este 
3,08, 
spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară activitatea dispensarele, policlinicile – nota 
medie obţinută este 3,49. 
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Respondenţii cei mai nemulţumiţi de: 
numărul de dispensare, policlinici existente sunt cei din comunele: Băleni, 
Buciumeni, Cosmeşti, Fârtăneşti, Fundeni, Independenţa, Măstăcani, Oancea, Piscu 
şi Şendreni. 
calitatea actului medical sunt cei din comunele: Băleni, Buciumeni, Cosmeşti, 
Independenţa, Corni, Gohor, Folteşti, Ghidigeni şi Smulţi. 
dotarea cu echipamente a dispensarelor, policlinicilor sunt cei din comunele: 
Buciumeni, Certeşti, Folteşti, Fundeni, Suceveni, Oancea, Priponeşti, Slobozia 
Conachi, Nămoloasa, Şendreni. 
spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară activitatea dispensarele, policlinicile sunt cei 
din comunele: Buciumeni, Certeşti, Cosmeşti, Folteşti, Măstăcani, Oancea, 
Priponeşti, Şendreni şi Valea Mărului (Tabel nr. 24 din Anexă). 

 

III.7.2. Asistenţa socială

În totalul cheltuielilor cu protecţia socială a şomerilor, ajutorul de şomaj a avut ponderea cea 
mai ridicată în ultimii patru ani (2005 - 2008). În anii 2003 - 2004, ponderea cea mai ridicată
au avut-o plăţile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare 
şi lichidare.  
 

Tabel nr. III.7.6. Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total – mii.lei 109.009 97.604 28.024 26.263 24.008 23.167 
Ajutor de şomaj 26,5% 19,3% 46,7% 45,6% 47,0% 44,7% 
Ajutor de integrare 
profesională 1,6% 2,3% 7,0% 4,4% 3,1% 3,1% 

Alocaţie de sprijin 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Cheltuieli pentru 
formarea profesională 0,0% 0,1% 1,1% 1,1% 0,6% 0,7% 

Plata absolvenţilor 0,7% 1,4% 6,7% 6,6% 6,8% 5,3% 
Plăţi pentru stimularea 
şomerilor care se 
angajeazã 
înainte de expirarea 
perioadei 
de şomaj 

0,8% 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 2,4% 

Plăţi pentru stimularea 
mobilităţii forţei de 
muncă

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Plăţi pentru stimularea 
angajatorilor care 
încadreazã 
şomeri din categoria 
defavorizaţi

2,1% 3,0% 6,2% 8,8% 11,1% 13,4% 

Plăţi compensatorii 
efectuate în cadrul 
programelor de 
restructurare, privatizare 

50,9% 62,3% 1,5% 0,6% 1,0% 0,6% 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

286

şi
lichidare 
Alte cheltuieli 16,6% 10,4% 29,7% 32,2% 29,2% 29,5% 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Pe lângă ajutorul de şomaj acordat potrivit legilor şi reglementărilor în vigoare, şomerii din 
judeţul Galaţi beneficiază şi de ajutoare de integrare profesională, alocaţii de sprijin, 
stimulente financiare pentru formarea profesională şi pentru sprijinul celor care se angajează
înainte de expirarea perioadei de şomaj, plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă şi
plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi. 
 
Numărul pensionarilor sprijiniţi din asigurările sociale de stat şi al pensionarilor de invaliditate 
se află într-o creştere uşoară la nivel de judeţ, în timp ce numărul de beneficiari de ajutor 
social de stat şi de pensionari agricultori a cunoscut o reducere semnificativă.

Tabel nr. III.7.7. Numărul mediu al pensionarilor 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pensionari asigurări 
sociale de stat 110.350 111.651 112.701 112.701 115.503 116.661 

Pensionari de invaliditate 7.541 8.255 8.907 9.488 9.716 9.703 
Pensionari I.Ov.R. 
(invalizi,orfani şi văduve 
de 
război) 

507 451 404 357 312 265 

Beneficiari de ajutor 
social de stat 73 62 51 44 37 31 

Pensionari agricultori 45.600 42.876 38.964 32.673 30.760 28.841 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 
Nivelul pensiilor lunare a cunoscut o dinamică pozitivă în toată perioada de referinţă, pentru 
toate categoriile de pensionari. 
 

Tabel nr. III.7.8. Pensia medie lunară

- lei / persoană - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pensionari asigurări 
sociale de stat 2.011.653 2.494.433 285 327 417 621 

Pensionari de 
invaliditate 1.476.642 1.771.531 200 238 301 436 

Pensionari I.Ov.R. 
(invalizi,orfani şi văduve 
de 
război) 

1.858.956 2.095.167 219 230 240 247 

Beneficiari de ajutor 
social de stat 585.810 689.261 77 86 107 155 

Pensionari agricultori 351.442 803.885 94 121 162 252 
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Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.7.9. Cantine de ajutor social 
 

- lei / persoană - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Numărul cantinelor 2 2 2 2 2 2
Capacitatea cantinelor 
(locuri) 1.658 1.641 1.617 1.620 1.127 1.158 

Beneficiari ai cantinelor 
(persoane) 883 1.052 1137 1020 912 915 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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III.8. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI
CONSTRUIT 

III.8.1. Calitatea factorilor de mediu şi sursele de poluare. Măsuri de protecţie 
 

Potrivit raportului „Starea factorilor de mediu în anul 2008” elaborat Agenţia pentru Protecţia 
Mediului (A.P.M.) Galaţi, deteriorarea capitalului natural este un proces real, complex de 
lunga durată, cu o evoluţie dependentă de ritmul şi formele dezvoltării sistemelor socio-
economice. În acest context, este esenţială evaluarea poluării provenite din agricultură,
industrie, energie, transporturi şi turism, care generează efecte şi disfuncţionalităţi cu 
consecinţe deosebite pentru mediul înconjurător. 
 
Agricultura 
Deşi majoritatea localităţilor rurale din judeţul Galaţi au la baza dezvoltării o agricultură
intensivă şi extensivă şi o largă gamă de specii sălbatice supravieţuiesc de pe urma 
acesteia, practicile agricole pot avea şi un impact negativ, asupra resurselor naturale în 
primul rând, mai ales prin poluarea solului, apei şi aerului, divizarea habitatelor şi distrugerea 
ecosistemelor naturale. 
 
Pe de altă parte, o serie de fermieri din judeţul Galaţi practică agricultura ecologică. Aceasta 
reprezintă un procedeu modern de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce 
alimente prin utilizarea acelor procedee şi tehnologii care se apropie foarte mult de legile 
naturii – nu utilizează fertilizanţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi regulatori de creştere, 
hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. 
 
Judeţul Galaţi figurează pe lista operatorilor, înregistraţi în 2008, cu 11 operatori autorizaţi cu 
activitate agricultura ecologică: SC Grainagro Braniştea (1010 ha), SC Graindan Şendreni 
(500 ha), SC Orezu Latinu Independenţa (150 ha), SC Agromond Frumuşiţa (10 ha), SC 
Agrodan Munteni (10 ha), SC Catager Prod Com Certeşti (10 ha), SC Savagricer Corod (10 
ha), SC Silvagro Costache Negri (5 ha), SC Solanum Galaţi (10 ha), PF Fuică Angela 
Cudalbi (6 ha) şi SC Agrofin Galaţi (6 ha). 
 
La nivelul judeţului Galaţi, impactul activităţilor din sectorul agricol asupra mediului se 
manifestă în special prin soluri afectate de reziduuri zootehnice, majoritatea localităţilor din 
judeţ fiind lipsite de platforme comunale betonate, necesare compostării acestor reziduuri, în 
conformitate cu prevederile legale. Deşeurile zootehnice sunt amestecate cu deşeuri 
menajere şi împrăştiate la întâmplare pe teren.  
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi a acţionat prin prevederile impuse în autorizaţiile de 
mediu şi prin conştientizarea populaţiei rurale asupra beneficiilor utilizării compostului pentru 
obţinerea de produse agricole ecologice net superioare produselor obţinute prin chimizare şi
ierbicidare. 
 
Industria 
Reprezintă un alt sector economic de bază cu efecte importante asupra mediului 
înconjurător.  
 
Principalele surse potenţiale de poluare asupra factorului de mediu aer datorate industriei: 
 

cuptoare producere cocs – grupa SNAP 010406: CH4, CO, CO2, N2O, NMVOC, NOx,
SO2;
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instalaţii de aglomerare - grupa SNAP 030301: As, Cd, CH4, CO, Cu, Dioxină, Hg, 
NMVOC, NOx, Pb, SO2, TSP, Zn; 
producerea varului – grupa SNAP 030312: CH4, CO, CO2, NMVOC, NOx, SO2, TSP;  
încărcarea cuptorului (furnalului) cu suflanta de aer - grupa SNAP 040202: Cd, Ni, P, 
TSP, Zn; 
evacuarea fontei brute (turnare) - grupa SNAP 040203: As, Cd, Cr, Cu, Hg, PAH, P, 
TSP, Zn; 
cuptoare cu insuflare de oxigen pentru producerea oţelului (convertizoare oţel) -  
grupa SNAP 040206: As, Cd, Cr, Cu, Hg, PAH, P, Zn; 
laminoare - grupa SNAP 040208: CH4, CO, Cr, Ni, NMVOC, NO; 
sectorul energetic - arderi în energetică şi industrii de transformare – grupa SNAP 01: 
SO2, NO, CH4, NMVOC, etc.; 
trafic rutier – grupa SNAP 07: NMVOC, SO2, NO, pulberi în suspensie; 
alte surse mobile – grupa SNAP 08: Benzo(a), Benzo(b), Cd, CH4, CO, Cr, Cu, 
Flouranthe, N2O, NH3, Ni, NMVOC, NOx, PAH, Se, SO2, TSP, Zn 

 
Este în atenţia A.P.M. Galaţi urmărirea modificărilor tehnologice la instalaţiile moştenite de 
SC ARCELORMITTAL SA Galaţi şi adoptarea de soluţii tehnice care să permită alinierea la 
standardele europene în perioada de tranziţie, până în 31.12.2014 (perioada de tranziţie a 
fost acordată de specialiştii Comisiei Europene în corelare cu realitatea socio-economică şi
cu nivelul de emisii la data negocierii). 
 
Pentru încadrarea în Directiva Comisiei Europene privind controlul prevenirii integrate a 
poluării şi utilizarea celor mai bune şi disponibile tehnologii specifice proceselor siderurgice, 
în cadrul combinatului s-au realizat sau sunt în curs de realizare modernizări tehnologice, 
inclusiv cu lucrări conexe, dintre care amintim:  
 

investiţii pentru protecţia aerului: Uzina Cocso-Chimică 1 - montare sisteme 
desprăfuire şi captare pulberi;  Uzina Aglomerare Furnale - instalaţii pentru 
reducerea emisiilor de pulberi la culbutoare şi la benzile transportoare; Uzina Oţelării 
Refractare/Fabrica de var 1 şi 2 - modernizare echipamente desprăfuire;  
investiţii pentru protecţia apei: Uzina Cocso-Chimică 1 - Modernizare staţie de 
epurare biologică; Decolmatare şi reabilitare colectoare Cătuşa şi Mălina; 
investiţii pentru protecţia solului şi apelor subterane - refacerea placării antiacide în 
secţia chimică a Uzinei Cocso-Chimice 1. 

 
În ceea ce priveşte industria construcţiilor şi reparaţiilor de nave, activităţile Şantierului Naval 
Galaţi realizează un impact negativ asupra mediului datorat următoarelor: 
 

evacuări ape uzate; 
emisii provenite de la operaţiile mecanice de sablare, sudare, vopsire, finisare nave; 
deşeuri metalice şi nemetalice revalorificabile rezultate în urma proceselor 
tehnologice. 

 
Industria construcţiilor de maşini din judeţul Galaţi poluează mediul prin deşeurile metalice 
rezultate din producţia de serie şi poluanţi specifici rezultaţi în urma activităţii de acoperiri 
galvanice (IMH) sau turnătorie (IMNG şi ELNAV). 
 
Industria extractivă este reprezentată prin societăţile care au ca obiect de activitate 
extragerea ţiţeiului şi/sau gazelor naturale şi prin societăţile al căror obiect de activitate este 
extracţia argilei, nisipului şi pietrişului (balastiere). Impactul acestora asupra factorilor de 
mediu constă în emisii de poluanţi în atmosferă, emisii de poluanţi în ape de suprafaţă şi
subterane, poluarea solului prin afectarea calităţii şi schimbarea categoriei de folosinţă,
afectarea  vegetaţiei, poluare fonică.
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S-a urmărit reducerea poluării generată în urma desfăşurării activităţilor în domeniul 
industriei extractive prin:  
 

pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi
gaze naturale  - consolidarea deversoarelor construite pentru reţinerea 
hidrocarburilor în cazul unor deversări accidentale sau fenomene meteorologice de 
tipul precipitaţiilor abundente, lucrări de reparaţii/înlocuire a conductelor cu grad 
avansat de coroziune, lucrări de reecologizare a solului după foraj sau în urma 
contaminărilor accidentale prin împrăştiere material absorbant, decopertarea şi
transportul stratului afectat la batalul ecologic de depozitare şi înlocuirea cu sol fertil, 
lucrări de întreţinere şi curăţare a careurilor, beciurilor de la sondele de extracţie, 
depozitelor şi rezervoarelor; 
pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea agregatelor şi resurselor 
minerale (argilă, nisip, pietriş etc.): trasarea taluzurilor generale rezultate în urma 
exploatării zăcămintelor în vederea consolidării acestora; înierbarea platformelor 
existente rezultate în urma exploatării; executarea de perdele de vegetaţie 
arboricolă; refacerea suprafeţelor de teren afectate de excavaţiile efectuate prin 
transportul, depozitarea şi nivelarea materialului levigabil rezultat de la decolmatarea 
bazinelor decantoare şi a canalelor de aducţiune a apei. 

 
Industria de construcţii generează la rândul său un impact semnificativ asupra factorilor de 
mediu prin:  
 

deşeurile rezultate din demolări; 
poluarea aerului cu pulberi în suspensie; 
poluare fonică datorată utilajelor de compactare a solului şi realizare a fundaţiei, 
precum şi datorită utilajelor grele de transport;  
nerealizarea iniţială – odată cu organizarea şantierului - a arterelor de acces pentru 
utilaje. 

 
A.P.M. Galaţi a impus prin prevederile autorizaţiilor de mediu ca pentru toate investiţiile 
derulate să se aibă în vedere monitorizarea factorilor de mediu din zona şantierelor 
deschise, structurarea programului de activitate din şantier astfel încât să nu fie perturbat 
ambientul specific locuinţelor din zonă.

Industria alimentară poate avea un impact semnificativ asupra mediului prin emisii de noxe 
în atmosferă, emisii de substanţe ODS (de la instalaţiile frigorifice), prin evacuare de ape 
uzate tehnologice cu încărcare organică mare, producerea de deşeuri solide specifice 
acestor tipuri de activitate. 
 
Măsurile impuse prin programele de conformare au inclus lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare, utilizarea agenţilor frigorifici ecologici, lucrări 
de retehnologizare şi au vizat micşorarea riscului de poluări accidentale şi gestionarea 
substanţelor toxice şi periculoase în condiţii de siguranţă pentru mediu. 
 
Industria de prelucrare poluează mediul înconjurător prin: 
 

emisii de pulberi în atmosferă;
poluarea solului prin afectarea calităţii  şi schimbarea categoriei de folosinţă;
poluare fonică.

Din punct de vedere al protecţiei mediului s-au impus agenţilor economici măsuri referitoare 
la colectarea selectivă a deşeurilor rezultate şi valorificarea lor prin unităţi specializate,  
amenajarea de spaţii verzi şi a unei perdele vegetale de protecţie la limita incintelor de 
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producţie. Efectele acestor măsuri s-au concretizat prin reducerea cantităţilor de deşeuri 
solide şi a emisiilor de pulberi în atmosferă şi redarea în circuitul natural a unor suprafeţe de 
teren. 
 
Navigaţie fluvială şi activităţi portuare. Complexul portuar este alcătuit din Portul Comercial, 
Portul Mineralier, Port Bazinul Nou, Port Docuri. Impactul produs de acest complex portuar 
asupra factorilor de mediu constă în creşterea riscurilor de accidente prin scurgerea de 
hidrocarburi în apele Dunării şi în acvatoriile portuare, în timpul operaţiunilor de încărcare-
descărcare, transbordare, manipulare şi transportare a produselor petroliere şi petrochimice, 
cât şi manevre de aprovizionare cu combustibil la nave, impun asigurarea cu utilaje şi
echipamente pentru protecţia mediului înconjurător şi depoluarea în cazul poluării 
accidentale. 
 
Turismul 
Deşi la prima vedere activităţile turistice sunt poate cele mai puţin poluante, în timp ele pot 
avea efecte nedorite, în special atunci când în dezvoltarea turismului nu se ţine cont de două
condiţii fundamentale: respectarea capacităţii de încărcare ecologică şi particularităţile 
fiecărei zone protejate. Evaluarea impactului negativ presupune cunoaşterea principalelor 
aspecte negative ale dezvoltării turismului: 
 

distrugeri ale solului şi vegetaţiei; 
perturbarea faunei; 
declanşări de incendii; 
perturbări asupra mediului; 
modificări în comportamentul animalelor; 
aglomerări de populaţie; 
supraîncărcare cu elemente de infrastructură;
poluare fizică, poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului; 
degradarea peisajului prin acumularea de deşeuri; 
scăderea gradului de atractivitate a resurselor. 

 
În cursul anului 2008, la nivelul judeţului Galaţi nu s-au înregistrat accidente majore de 
mediu. 
 
În cursul anului 2008, poluările accidentale înregistrate de Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţionale de Mediu au fost  în număr de 5 şi s-au produs în zonele: 
 

DN 85 – pe raza municipiului Tecuci (18.01.2008/orele 17,30) 
La societatea SC AVIS MMS SRL s-a produs răsturnarea cisternei cu benzină, rezultând 
scurgerea pe sol a aproximativ 1200 de litri de combustibil, fiind afectaţi aprox. 50 mp. S-au 
luat măsuri de formare a unui baraj din 14 baloţi de paie pentru a absorbi benzina care se 
scurgea din cisternă.

Comuna Independenţa – Schela, pârâul Negrea (22.01.2008/ orele 04,00)  
SC PETROM SA – Grup de Zăcăminte Independenţa/Oprişeneşti, a înregistrat defecţiuni la 
instalaţia tehnică de închidere a conductei de transport hidrocarburi care nu a asigurat o 
etanşare perfectă la manevra de închidere. Efectele înregistrate au constat în afectarea 
solului pe o suprafaţă de 400 mp şi a cursului de apă al pârâului Negrea pe o lungime de 
aprox 500 m. S-a dispus oprirea pompării, îndepărtarea stratului de sol infestat cu ţiţei, 
aplicarea tratamentului absorbant SPILSORB atât pe sol cât şi pe cursul de apă. De 
asemenea s-au montat 5 baraje absorbante precum şi baraje vegetale din paiepentru 
reţinerea poluantului din apă.

Municipiul Tecuci (12.06.2008/ orele 10,30) 
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SC TEHNOSID SRL nu a respectat regimul substanţelor şi preparatelor periculoase prin 
dezafectarea (tăierea) a 2 recipiente din metal cu volumul de cca 1000 litri fiecare, ce 
conţineau cca 150 litri produs petrolier de tip păcură, fără încheierea unui contract de 
prestări servicii de dezafectare. Au fost afectaţi aprox 10 mp sol. S-a intervenit cu ajutorul 
ISU Galaţi prin aplicare de material absorbant şi curăţare prin spalare a părţii carosabile 
afectată.

Râul Chineja, în dreptul Comunei Tuluceşti (19.06.2008/orele 13,00) 
Nu a fost identificat poluatorul, cauza poluării înregistrate fiind nerespectarea regimului 
substanţelor şi preparatelor periculoase prin spălarea unei cisterne ce a conţinut substanţe
chimice folosite în agricultură. A fost afectat cursul de apă, pe o lungime de cca 2 km în aval, 
începând de la podul betonat până aproape de staţia de pompare. S-au înregistrat mortalităţi
de peşti din diferite specii (în special puiet), aproximativ 15 kg. S-au luat măsuri de 
monitorizare zilnică a râului Chineja cu informarea telefonică a GNM-CJ Galaţi. 
 

Punctul de lucru din sat Blînzi, Comuna Corod al SC DRUMURI SI PODURI SA 
GALAŢI (27.08.2008/orele 11,00) 

SC MIALNITO SRL (cu sediul în Comuna Garoafa, sat Răchitosu, judeţul Vrancea) nu a 
respectat regimul substanţelor şi preparatelor periculoase prin dezafectarea direct pe sol a 2 
rezervoare cu cap de 2x20 tone, extrase din subteran, conţinând produse petroliere, de 
către SC MSD COM SRL Buzău (subcontractor al SC MIALNITO SRL).  
 
S-au deversat cca 3 t de produs petrolier direct pe sol. In timpul operaţiunii de tăiere cu foc 
deschis, produsul petrolier ce rămăsese într-unul din rezervoare a luat foc, flăcările 
cuprinzând tot rezervorul. Peste produsul petrolier rezultat din cele cele 2 rezervoare, 
deversat intenţionat, în locul unde au existat rezervoarele se încerca acoperirea cu pământ, 
nefiind luate măsuri de extragere şi predare la societăţi autorizate în vederea neutralizării. S-
a dispus ecologizarea zonei afectate de produsul petrolier deversat pe sol şi predarea la 
unităţi specializate a deşeurilor periculoase (produse petroliere) rezultate din dezafectarea 
rezervoarelor. 
 
Numărul total de poluări accidentale pe factori de mediu, în perioada 2003 – 2008, se 
prezintă astfel: 
 
Tabel nr. III.8.1. Numărul total de poluări accidentale pe factori de mediu, în perioada 

2003 – 2008 
 

Număr/an Factor de mediu 
aer 

Factor de 
mediu apa 

Factor de mediu 
sol Altele 

4/2003 2 (din care 1* şi pe 
aer) - 2 1* 

3/2004 1 1 1 - 

10/2005 2 3 (din care 
1*) 

5 (din care 1* si la 
apa şi altele, 1** şi la 

altele) 

3 (din care 1* si la 
apa şi altele, 1** şi

la altele) 
9/2006 - 3 5 - 
3/2007 - 2 1 -

5/2008 - 2 (din care 
1*) 

4 (din care 1* şi pe 
apă) -

Sursa: „Starea factorilor de mediu în anul 2008”, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
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În anul 2008 nu s-au înregistrat poluări accidentale cu impact major asupra mediului în 
judeţul Galaţi. Cele 5 poluări validate au avut efecte locale şi situaţia a fost remediată
imediat fără prejudicii majore asupra mediului. 
 
Cei mai mulţumiţi de calitatea aerului sunt respondenţii cu domiciliul în oraşul Bereşti, 
întrucât acesta a obţinut cea mai mare medie – 8,42 (notele au fost acordate pe o scală de 
la 1 la 10). Cei mai nemulţumiţi sunt cei din zona SIDERURGIŞTILOR, din municipiul Galaţi
(cea mai mică notă medie obţinută – 4,1). 
 

Tabel nr. III.8.2. Aprecieri cu privire la calitatea aerului  din zona de reşedinţă 

Zona de reşedinţă Nota medie

Municipiul Galaţi

Zona CENTRU 4.73 
Zona G. COSBUC NORD 6.15 
Zona IC FRIMU 5.45 
Zona MICRO 14 5.22 
Zona MICRO 17 4.88 
Zona MICRO 18 5.54 
Zona MICRO 19 4.79 
Zona MICRO 39B 6.45 
Zona SIDERURGISTILOR (IREG) 4.1 

Municipiul Tecuci 6.53 
Oraşul Târgu Bujor 8.33 
Oraşul Bereşti 8.42 

În mediu rural, se înregistrează un nivel ridicat al satisfacţiei (nota medie obţinută este 4,15), 
în ceea ce priveşte calitatea aerului şi un nivel scăzut (nota medie obţinută este 2,49) în 
ceea ce priveşte calitatea apei  (acest fapt se datorează nivelului foarte scăzut al calităţii 
apei din fântâni, folosită de cea mai mare parte a populaţiei) (Tabel nr. 8 din Anexă).  
 

Majoritatea respondenţilor din municipiul Galaţi (50,71%) au specificat că cel mai potrivit 
proiect pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului este „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător”. Acesta a ieşit, de asemenea, pe primul loc în clasamentul tuturor proiectelor 
selectate, cu un punctaj de 316. 
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50.71

42.18

39.81

37.91

37.44

36.02

33.18

31.75

22.27

19.43

18.96

14.22

12.80

12.80

11.85

11.85

8.06

7.58

7.58

7.11

7.11

7.11

6.16

5.69

4.27

4.27

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe

Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi

Reabilitarea/modernizarea străzilor

Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor

Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică

Reabilitarea infrastructurii

Construirea de locuinţe

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii

Construirea de locuinte sociale

Investitii economice mari

Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare,
gaz metan, electricitate

Consolidarea clădirilor de patrimoniu

Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de
centre de excelenţă

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta
a treia

Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor
fără adăpost

Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor

Modernizarea reţelei de transport în comun

Dezvoltarea infrstructurii pentru turism

Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru
prevenirea criminalităţii

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu
handicap

Extinderea reţelei de transport în comun

Refacerea zonelor pietonale din Centru

Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului

 
Grafic nr. III.8.1. Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Galaţi
Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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Tabel nr. III.8.3. Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 
ulterioară a municipiului Galaţi

Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 33 13 14 20 17 316 

Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe 28 16 16 9 11 281 

Cresterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică 27 13 8 17 6 251 

Reabilitarea/modernizarea străzilor 14 14 17 15 16 223 
Înfiiţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 4 26 17 12 15 214 

Reabilitarea infrastructurii 12 19 12 16 5 209 
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 3 20 18 19 19 206 

Construirea de locuinţe 25 7 8 8 11 204 
Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 6 7 12 15 7 131 

Investitii economice mari 7 12 7 5 5 119 
Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare, gaz 
metan, electricitate

0 8 11 3 3 74 

Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă

0 8 5 5 6 63 

Consolidarea clădirilor de 
patrimoniu 2 4 6 3 10 60 

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 5 1 1 6 3 47 

Crearea de centre pentru 
sprijinirea afacerilor 5 1 3 2 2 44 

Extinderea reţelei de transport în 
comun 3 2 4 2 2 41 

Servicii mai bune în domeniul 
turismului 1 3 4 4 2 39 

Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii 

0 4 4 3 1 35 

Modernizarea reţelei de transport 
în comun 0 1 6 2 6 32 

Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 2 1 3 4 1 32 

Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 2 1 2 1 3 25 

Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 2 0 3 0 2 21 

Construirea de locuinte sociale 2 1 1 1 19 
Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără
adăpost

1 0 1 1 2 12 

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 0 0 1 1 2 7

Sursa: Studiu de piaţă FTC 
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IV.1. JUDEŢUL GALAŢI ÎN CONTEXT REGIONAL, NAŢIONAL ŞI
INTERNAŢIONAL 

IV.1.1. Contextul  regional, european şi naţional 
 
IV.1.1.1. Contextul european 
 
Pentru a-şi demonstra utilitatea şi relevanţa în spaţiul Uniunii Europene, documentele de 
planificare la nivelul unităţilor teritorial-administrative necesită o corelare cu situaţia cadrului 
european, naţional şi, nu în ultimul rând, regional. 
 
Politica de Dezvoltare Regionala a UE inspiră şi stabileşte coordonatele şi rigorile dezvoltării 
unui judeţ din România - teritoriu european. 
 
Politica regională a fost linia directoare a politicilor UE începând cu Tratatul de la Roma din  
1957. Cele 6 state fondatoare fac referire, în preambulul Tratatului, la nevoia de a „a crea o  
unitatea economică puternică şi de a asigura dezvoltarea armonioasă a statelor membre 
prin reducerea diferenţelor existente între regiuni şi favorizarea regiunilor cu probleme 
economice”. 
 
Solidaritatea şi coeziunea sunt valori cheie ale proiectelor şi politicilor regionale UE. Astăzi, 
43% din venitul economic şi 75% din investiţiile în cercetare şi inovare se concentrează pe 
doar 14% din teritoriul european, aşa-numitul pentagon între Londra, Hamburg, München, 
Milan şi Paris. Cu ocazia ultimului val de aderări, decalajele între regiunile din Europa s-au 
accentuat semnificativ. Cel mai bogat stat membru, Luxemburg, este acum de şapte ori mai 
bogat decât cel mai sărac, România. La nivel regional, diferenţele sunt şi mai mari.  
 
Politica regională europeană pune în practică solidaritatea între statele membre ale Uniunii. 
Întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, prin reducerea decalajelor de dezvoltare 
între regiunile sale este un obiectiv fundamental al UE, stipulat şi în tratatul de la Roma. 
Mijloacele financiare alocate atingerii acestui obiectiv reprezintă mai mult de o treime din 
bugetul UE pentru perioada 2007-2013. Deşi destinată regiunilor mai sărace în vederea 
asistării lor în procesul recuperării mai rapide a diferenţelor, investiţiile din cadrul politicii de 
coeziune au un impact semnificativ asupra competitivităţii tuturor regiunilor şi asupra 
condiţiilor de viaţă a locuitorilor lor. 
 
Politica de coeziune este definită prin scopul sau şi anume sprijinirea procesului de reducere 
a decalajelor dintre regiunile şi statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi cele 
mai puţin dezvoltate, şi îşi are baza legală primară exprimată în textul Tratatului UE (Titlul 
XVII "Coeziunea Economică şi Socială" şi Art. 148 referitor la Fondul Social European). 
Obiectivul de a întări coeziunea economică şi socială este menţionat explicit în Articolul 2 al 
Tratatului de la Amsterdam, fiind un obiectiv de prim rang al Uniunii Europene. Mai specific, 
Articolul 158 menţionează coeziunea ca pe o precondiţie pentru dezvoltarea armonioasă a
UE, precizând voinţa de a reduce disparităţile între nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni şi rămânerea în urma a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv zone 
rurale. 
 
În prezent Politica Regională a Uniunii Europene se confruntă cu trei mari provocări: 
 
Competiţia - din ce în ce mai acerbă odată cu liberalizarea comerţului. Firmele se 
localizează acolo unde găsesc condiţii propice pentru a le creşte nivelul de competitivitate. 
Dacă regiunile doresc să dezvolte sectorul afacerilor pe teritoriul propriu atunci ele trebuie sa 
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fie suficient de "echipate" pentru a oferi infrastructura şi serviciile la un nivel calitativ 
superior. 
 
Societatea informaţională şi revoluţia tehnologică - care contribuie la creşterea gradului de 
flexibilitate al oamenilor, companiilor şi teritoriilor. Existenţa reţelelor de telecomunicaţii 
presupune ca oamenii, indiferent de locaţie, pot avea acces la Know-how, inovare şi instruire 
de o calitate superioară.

Extinderea - care reprezintă atât o oportunitate cât şi o provocare pentru Uniunea 
Europeană.

Obiectivele politicii regionale 
 
În perioada 2007-2013, cheltuielile pentru dezvoltarea regională vor reprezenta 36% din 
bugetul UE, adică aproximativ 350 de miliarde de euro. Vor fi avute în vedere trei obiective: 
convergenţa, competitivitatea şi cooperarea, grupate sub denumirea de „politică de 
coeziune”. 
 
Vechile obiective (sprijinirea dezvoltarii in zonele mai putin prospere, reconversia economica 
şi sociala a regiunilor cu dificultati structurale şi dezvoltarea resurselor umane) şi cele patru 
initiative comunitare (INTERREG III, Leader+, Equal şi Urban II) sunt reorganizate, asadar, 
incepand cu 2007 in doar trei obiective: 
 
Obiectivul 1 - Convergenţa (sprijinind regiunile rămase în urmă din punct de vedere al 
dezvoltării economice). Obiectivul "Convergenţa" este destinat să îmbunătăţeasca condiţiile 
de creştere economică şi factorii care contribuie la o reală convergenţă pentru statele 
membre şi regiunile cel mai puţin dezvoltate. Într-o Uniune Europeana cu 27 de state 
membre (UE 27), acest obiectiv se referă la 84 de regiuni situate în 17 state membre, cu alte 
cuvinte 154 de milioane de locuitori al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media 
comunitară. Într-un sistem de suspendare progresivă a ajutorului ("phasing out"), acest 
obiectiv include, de asemenea, alte 16 regiuni care numără 16,4 milioane de locuitori şi care 
dispun de un PIB care depăşeşte cu puţin pragul, ca urmare a efectului statistic al extinderii 
Uniunii Europene. Sumele alocate obiectivului se ridică la 282,8 miliarde de euro, ceea ce 
reprezintă 81,5% din suma totală, repartizate după cum urmează: 199,3 miliarde pentru 
regiunile aflate sub incidenţa obiectivului "Convergenţa", 14 miliarde pentru regiunile care se 
află în etapa de suspendare progresivă a ajutorului, iar 69,5 miliarde pentru Fondul de 
Coeziune, care se aplică în cazul a 15 state membre. 
 
Obectivul 2 - Competitivitate Regională şi Ocupare (sprijinin de regiuni, altele decat cele 
rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei Lisabona). Obiectivul 
"Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă" este destinat să consolideze 
competitivitatea şi atractivitatea regiunilor, precum şi capacitatea de ocupare a forţei de 
muncă, printr-o abordare duală. Aceasta constă, mai întâi, în introducerea de programe de 
dezvoltare pentru a ajuta regiunile să anticipeze şi să fie favorabile schimbărilor economice 
stimulând inovarea, societatea bazată pe cunoaştere, spiritul antreprenorial, protecţia 
mediului, îmbunatăţind accesabilitatea, iar apoi, în creşterea numărului şi calităţii locurilor de 
muncă prin adaptarea forţei de muncă şi prin efectuarea de investiţii în materie de resurse 
umane. Într-o Uniune Europeană cu 27 de state membre, această situaţie este valabilă
pentru 68 de regiuni, ceea ce reprezinta 314 milioane de locuitori. 13 dintre acestea, cu alte 
cuvinte 19 milioane de locuitori, sunt în etapa de instituire progresivă a ajutorului ("phasing 
in") şi fac obiectul unor alocări financiare speciale datorită fostului lor statut de regiuni sub 
incidenţa "Obiectivului 1". Suma de 55 de miliarde de euro, din care 11,4 miliarde pentru 
regiunile care se află în etapa de instituire progresivă a ajutorului, reprezintă ceva mai puţin 
de 16% din alocarea totală. Acest obiectiv se aplică regiunilor din 19 state membre. 
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Obiectivul 3 - Cooperare Teritorială Europeană (promovând o dezvoltare echilibrată a
întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între 
toate regiunile UE), organizat pe trei axe: cooperare transfrontalieră, transnaţională şi inter-
regională. Obiectivul "Cooperare teritorială europeană" este destinat să întărească
cooperarea transfrontalieră datorită unor iniţiative locale şi regionale realizate în comun, să
consolideze cooperarea transnaţională prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea 
teritorială integrată şi să stimuleze cooperarea interregională, precum şi schimbul de 
experienţă. Peste 181 de milioane de persoane (care reprezintă 37,5% din populaţia totală a
Uniunii Europene) trăiesc în zone transfrontaliere. Toate regiunile şi toţi cetăţenii Uniunii fac 
parte din una dintre cele 13 zone de cooperare transnaţională. Cele 8,7 miliarde de euro 
(care reprezintă 2,5% din bugetul total consacrat acestui obiectiv) sunt repartizate după cum 
urmează: 6,44 miliarde pentru cooperarea transfrontalieră, 1,58 miliarde pentru cooperarea 
transnaţională şi 445 de milioane pentru cooperarea interregională.

In noua arhitectură, România este eligibila sub două obiective: Convergenta şi Cooperare 
Teritorială Europeană.

Finanţarea politicii regionale 
 
Din cele cinci instrumente structurale (Fondul de Coeziune şi patru fonduri structurale: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDER, Fondul Social European - FSE, Fondul 
European de Orientare şi Garantare în Agricultură - FEOGA, secţiunea Orientare şi
Instrumentul Financiar de Orientare în domeniul Pescuitului - IFOP), politica de coeziune 
este structurată din 2007 pe trei fonduri structurale (FEDER, FSE şi Fondul de Coeziune). 
Pentru a simplifica lucrurile, fondurile pentru agricultură şi pescuit au fost transferate către 
politicile aferente, respectiv Politica Agricolă Comună şi Politica în domeniul Pescuitului. 
Totodata, Fondului de Coeziune îi vor fi aplicate aceleasi reguli ca şi Fondurilor Structurale 
(ex. programare multianuala, aprobarea proiectelor etc.).  
 
Repartizarea cheltuielilor. Cea mai mare parte din cheltuieli este consacrată regiunilor în 
care PIB-ul se situează sub 75% din media comunitară, pentru a le ajuta să îşi
îmbunătăţească infrastructura şi să îşi dezvolte potenţialul economic şi uman. Din această
categorie fac parte 17 din cele 27 de state membre ale UE. Pe de altă parte, toate cele 27 
de ţări din Uniune pot beneficia de finanţare pentru sprijinirea inovaţiei şi cercetării, a 
dezvoltării durabile şi a formării profesionale în regiunile mai puţin dezvoltate. O mică parte 
din fonduri sunt destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră şi interregională.
Finanţarea provine din trei surse diferite, în funcţie de tipul de asistenţă şi de beneficiar: 
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) finanţează programele axate pe 
infrastructură generală, inovaţie şi investiţii. Banii proveniţi din FEDER sunt destinaţi
celor mai sărace regiuni din UE; 
Fondul Social European (FSE) finanţează proiecte de formare profesională şi alte 
tipuri de programe de asistenţă în domeniul ocupării şi creării de locuri de muncă. Ca 
şi în cazul FEDER, toate ţările din UE pot beneficia de asistenţă prin intermediul 
FSE; 
Fondul de Coeziune finanţează proiectele care au ca obiect protecţia mediului, 
infrastructura de transport şi dezvoltarea în domeniul surselor de energie 
regenerabile. De acest tip de finanţare pot beneficia doar ţările în care standardul de 
viaţă se situează sub 90% din media înregistrată la nivelul UE, adică cele 12 state 
membre care au aderat cel mai recent la UE, la care se adaugă Portugalia şi Grecia. 
Spania, care a beneficiat până acum de asistenţă prin intermediul Fondului de 
Coeziune devine, treptat, ineligibilă pentru acest tip de finanţare. 
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Alte intervenţii se referă la promovarea spiritului întreprinzător, reţelele energetice şi
eficienţă, reabilitare urbană şi rurală, turism, cultură şi întărirea capacităţii instituţionale a 
administraţiilor publice. 
 
Globalizarea, schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei, imigraţia externă sau nevoia de 
surse de energie durabilă, sunt tot atâtea provocări pentru teritoriul european, care trec 
dincolo de graniţele naţionale, instituţionale sau politice. Europa trebuie să găsească soluţii 
comune acestor probleme, în parteneriat cu reprezentanţii de la nivel naţional, regional şi
local. Ele au impact direct asupra comunităţilor regionale şi locale şi necesită colaborarea 
partenerilor publici şi privaţi pentru găsirea unor soluţii practice şi integrate. Valoarea 
adăugată a politicii depăşeşte nivelul creşterii economice şi al locurilor de muncă. Politica de 
coeziune se găseşte într-o relaţie de interdependenţă cu celalte politici comunitare – fie din 
domeniul ajutoarelor de stat, protecţiei mediului, transportului, sprijinirii inovaţiei sau a 
societăţii informaţionale;si, nu în cele din urmă, îmbunătăţeşte şi modernizează
administraţiilepublice pentru a îmbunătăţi transparenţa şi a stimula o administrare eficientă.

Politica de dezvoltare regionala reprezinta, asadar, un ansamblu de măsuri planificate şi
promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi
actori (privati, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi
durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă. Politica regională trebuie să se înscrie pe drumul trasat de Agenda de la 
Lisabona şi să contribuie la promovarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă
prin: 
 

trezirea interesului investitorilor faţă de statele membre şi regiunile acestora, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii, furnizarea de servicii de calitate şi protejarea mediului; 
încurajarea inovaţiei, a spiritului antreprenorial şi a economiei bazate pe cunoaştere, 
prin dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării; 
crearea de noi locuri de muncă, mai numeroase şi oferind condiţii mai bune, prin 
atragerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, îmbunătăţirea 
capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi creşterea investiţiilor în capitalul uman. 

 

IV.1.1.2. Context naţional 
 
Date generale 
 
Amplasata în interiorul şi exteriorul arcului Carpatic, pe cursul inferior al Dunării (1075 km) şi
cu ieşire la Marea Neagra (245 km), România se învecinează cu Ucraina - la nord şi est, cu 
Republica Moldova - la est, cu Bulgaria - la sud, cu Serbia şi Muntenegru - la sud-vest şi cu 
Ungaria - la vest.  
 
Urmare a celei de-a 6-a extinderi din istoria Uniunii Europene, România este poziţionată la 
limita externă a graniţei Uniunii Europene, fapt ce îi conferă un rol deosebit de important 
pentru interconectarea sau integrarea reţelelor de transport, energie, comunicaţii la frontiera 
Uniunii Europene.  
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, România cuprinde 314 oraşe (din care 103 
municipii) şi 2.827 de comune (la 1 ianuarie 2005). Municipiile, oraşele şi comunele sunt 
grupate în 41 de judeţe care, împreuna cu capitala tarii, municipiul Bucuresti, corespund 
nivelului statistic NUTS III. 
Mai mult de jumătate din cele 314 oraşe ale României (66%) au o populaţie sub 20.000 
locuitori şi, în general, depind de o singura activitate economica, în special industrială. Un 
număr de 25 de municipii au o populaţie de peste 100.000 de locuitori. 
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Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regionale în România, în 
anul 1998, Legea nr.151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea 
voluntară a judeţelor – corespunzătoare, în prezent, nivelului statistic NUTS II, conform 
sistemului practicat în ţările Uniunii Europene. Spre deosebire de comune, oraşe, municipii 
şi judeţe, regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ – teritoriale şi nu au 
personalitate juridică. Cadrul instituţional, obiectivele, competentele şi instrumentele 
specifice politicii de dezvoltare regională în România au fost revizuite în anul 2004, în 
contextul negocierilor privind Cap. 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor 
structurale”, prin aprobarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 
 

Context socio-economic 
 
În contextul economic internaţional, se are în vedere analiza situaţională în România luând 
în considerare diverse variabile care au înregistrat modificări pe parcursul ultimilor doi ani.  
 
Evoluţia economiei reale în anul 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi
financiară care a început să se manifeste uşor în România încă din trimestrul III 2008, pentru 
ca în trimestrul IV să acţioneze mai vizibil. Astfel, după ce în trimestrul IV 2008 creşterea PIB 
a fost de doar 2,9% faţă de trimestrul IV 2007, în trimestrul I 2009 PIB – în termeni reali, 
seria brută – s-a redus cu 6,2% faţă de trimestrul I 2008, iar în trimestrul II cu 8,7%. În 
trimestrul III reducerea s-a mai diminuat, fiind de 7,1%. Astfel, din punct de vedere al formării 
produsului intern brut, se remarcă contribuţia la scăderea pe ansamblu a produsului intern 
brut, a activităţilor din servicii, ramura deţinând o pondere de 50,1% în PIB. Valoarea 
adăugată brută din sectorul serviciilor a înregistrat o scădere de 6,8%, volumul de activitate 
din sectorul construcţiilor s-a situat cu 13,6% sub nivelul anului 2008, valoarea adăugată
brută din industrie a marcat o scădere de 4,3%, iar agricultura, silvicultura şi piscicultura şi-
au micşorat volumul de activitate cu 0,4%. 
 
În anul 2009, volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 12,4% faţă de anul 2008. 
Analiza factorilor care au contribuit la scăderea de 7,1% a produsului intern brut evidenţiază
contribuţia dominantă a serviciilor (-3,3%) şi a impozitelor nete pe produs (-1,4%). 
 
Evoluţia produsului intern brut din punct de vedere al utilizării evidenţiază o scădere 
semnificativă a cererii interne (-12,8%) şi a consumului final individual efectiv al gospodăriilor 
populaţiei (-9,2%). 
 
Deteriorarea activităţii economice din ultima parte a anului 2008, declin care a continuat şi în 
anul 2009 - manifestată prin scăderea cererii, reducerea producţiei, condiţii mai restrictive de 
creditare din partea băncilor, lipsa acută de lichidităţi – a afectat semnificativ mediul de 
afaceri, 112.893 de societăţi comerciale suspendându-şi activitatea la nivelul întregii ţări în 
perioada ianuarie-septembrie 2009, de 12,2 ori mai mult decât în perioada similară din 2008, 
când s-au înregistrat 9.186 suspendări de activitate.  
 
La începutul anului 2010 producţia industrială realizată , comparativ cu ultima lună a anului 
2009, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 4,6%, datorită micşorării producţiei în industria 
extractivă cu 7,5% şi în industria prelucrătoare cu 5,6%; la producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a înregistrat o creştere de 2,5%. Cu 
toate acestea, în luna ianuarie 2010 comparativ cu luna ianuarie 2009, producţia industrială
a înregistrat o creştere cu 6,9%, creştere semnalată la producţia şi furnizarea de energie; în 
industria prelucrătoare, creşteri mari s-au înregistrat în ramurile: fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+90,3%), fabricarea echipamentelor 
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electrice (+41,7%), industria metalurgică (+37,7%), prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută.

Câştigul salarial nominal mediu brut pe economie în luna ianuarie 2010 a fost de 1967 lei, iar 
cel net de 1426 lei, ambele în scădere faţă de luna precedentă cu 2,8%, respectiv 3,5%. 
Faţă de luna ianuarie a anului 2009, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,2%. 
În luna ianuarie 2010, raportul dintre indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele 
preţurilor de consum a fost 94,9% comparativ cu luna precedentă

Potrivit datelor oficiale publicate de către  Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2010 era de 741 mii persoane. 
Comparativ cu luna ianuarie din anul 2009, numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă a fost mai mare cu 296,1 mii persoane. Din numărul total al 
şomerilor înregistraţi, femeile reprezentau 41,4%. 
 

Orientări strategice naţionale 
 
Cadrul strategic de referinţă, la nivel naţional este conturat de Strategia de dezvoltare a 
Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE. Strategia 
PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi
pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg, respectiv creşterea 
competitivităţii, ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului. 
 
La momentul redactării documentului strategic de referinţă (2004), România se afla, din 
punct de vedere al PIB / locuitor, la cca. 31% din media UE. Având în vedere acest decalaj 
considerabil faţă de nivelul mediu de dezvoltare din Uniunea Europeană, precum şi rolul 
Planului Naţional de Dezvoltare, de instrument dedicat reducerii acestor disparităţi, a fost 
conturat obiectivul general pentru perioada 2007 - 2013: 
 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi
Statele Membre ale Uniunii Europene. 
 
Conform estimărilor efectuate iniţial, România ar putea recupera până în anul 2013 cca. 10 
puncte procentuale din decalajul general faţă de UE, ajungând la cca. 41% din media Uniunii 
Europene. 
 
Obiectivul global menţionat mai sus, este programat a fi realizat prin intermediul a trei 
obiective specifice, care acoperă o viziune strategică de dezvoltare axată pe creşterea 
competitivităţii economice în strânsă legătură cu dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea 
resurselor umane, după cum urmează:

creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;  
dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;
perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele 
identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:  
 

creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  
protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
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dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 
capacităţii administrative; 
dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  
diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării; 

 
Stabilirea unui număr limitat de priorităţi este de natură să asigure concentrarea resurselor 
disponibile pe realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii 
decalajelor faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că
în interiorul acestor priorităţi sunt abordate numeroase domenii / sectoare de intervenţie 
specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia, sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea 
riscurilor naturale etc.  
 
Pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus formulate, autorităţile române şi Comisia 
Europeană au stabilit, în cadrul negocierilor la Capitolul 21, viitoarele Programe 
Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona Fondurile Structurale şi de Coeziune. 
 

Programare financiară

Strategia Planului Naţional de Dezvoltare , axată pe priorităţile şi obiectivele compatibile cu 
domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, va fi finanţată din surse 
multiple. Planul Naţional de Dezvoltare reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor 
publice pentru dezvoltare, asigurând fundamentarea generală a direcţiilor de alocare a 
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi
sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe instrumentele 
structurale ale UE (Fondul Social European şi Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională), fondurile UE pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe, etc.. 
 
Programarea financiară a PND a urmărit realizarea un tablou general al surselor de finanţare 
a dezvoltării ce ar trebui utilizate în perioada 2007-2013 pentru creşterea convergenţei cu 
UE, conducând la o sumă estimativă globală de aproximativ 58,7 miliarde Euro, repartizată
astfel pe cele 6 priorităţi naţionale de dezvoltare ale Planului Naţional de Dezvoltare: 
 

Tabel nr. IV.1.1. Programarea financiară a Planului Naţional de Dezvoltare 
Priorităţi

PND 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

P1. 
Competi-
tivitate 

651,48 620,72 793,14 882,76 842,95 761,25 682,12 5.234,43 

P2. 
Infrastruc-
tura de 
tran-sport 

2.094,9
9

2.517,4
8

2.465,2
5

2.071,2
9

1.819,8
4

1.832,2
0

1.853,7
5

14.654,7
9

P3. Mediu 753,18 898,70 1.099,1
1

1.160,4
5

1.069,5
4 810,78 806,23 6.597,98 

P4. 
Resurse 
umane 

711,65 912,51 1.297,0
8

1.317,5
9

1.313,2
2

1.115,8
5 940,72 7.608,60 

P5. 
Dezvoltar
e rurală

1.585,5
6

1.757,7
2

2.200,9
6

2.335,4
9

2.395,0
8

2.445,1
5

2.517,3
7

15.237,3
2



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

304

P6. 
Dezvoltar
e
regională

1.294,7
9

1.280,9
9

1.397,9
6

1.336,3
7

1.342,3
5

1.344,5
5

1.342,9
7 9.339,98 

Total 7.091,6
5

7.988,1
2

9.253,5
0

9.103,9
5

8.782,9
8

8.309,7
8

8.143,1
6 58.673,1 

Din punctul de vedere al surselor de finanţare utilizate, structura Planului Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013 este următoarea: 
 

Tabel nr. IV.1.2. Structura Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 din punctul de 
vedere al surselor de finanţare utilizate 

 
Sursă de finanţare Procent Observaţii 

Fondurile 
comunitare 43% 

În categoria fondurilor comunitare sunt incluse fondurile 
structurale şi de coeziune. Trebuie precizat că
repartizarea definitivă a acestora pe cele şase priorităţi
de dezvoltare nu s-a decis prin PND, ci în urma 
negocierilor cu Comisia Europeană

Surse publice 
naţionale 48% 

Sunt incluse în această categorie surse publice locale şi
naţionale, precum şi credite de la instituţii financiare 
internaţionale 

Surse private 8% Sunt incluse în această categorie cofinanţări private 
aferente fondurilor comunitare 

În România, sistemul instituţional de programare şi implementare a Fondurilor Structurale şi
de Coeziune s-a construit pornind de la prevederile Documentului Complementar de Poziţie 
la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale”.  
 
Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de 
Sprijin Comunitar, rolul de coordonator naţional al sistemului instituţional, legislativ şi
procedural de programare şi implementare a instrumentelor structurale. De asemenea, în 
cadrul MFP se constituie Autoritatea de Certificare şi Autoritatea de Plată (organismul 
competent pentru efectuarea plăţilor) pentru toate cele trei instrumente structurale. 
 

Tabel nr. IV.1.3. Sistemul instituţional de programare şi implementare a Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune 

 
Program 

Operaţional  
Autoritate de 
Management  Organisme Intermediare  Fond  

Creşterea 
competitivităţii 
economice  

Ministerul 
Economiei şi
Comerţului  

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie  
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
Departamentul de Cercetare  
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei  
Ministerul Economiei şi Comerţului – 
Departamentul Energie  
Autoritatea Naţională de Turism  

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională
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Infrastructura 
de transport  

Ministerul 
Transporturilor, 
Construcţiilor 
şi Turismului  

 

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională /
Fondul de 
coeziune 

Protecţia 
mediului  

Ministerul 
Mediului şi
Gospodăririi 
Apelor  

Agenţiile Regionale de Protecţie a 
Mediului  

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională /
Fondul de 
coeziune 

Dezvoltarea 
regională

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi
Turismului 

Agenţiile de Dezvoltare Regională

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională

Dezvoltarea 
resurselor 
umane  

Ministerul 
Muncii, 
Solidarităţii 
Sociale şi
Familiei  

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 
Muncă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
Departamentul de Educaţie  

Fondul Social 
European 

Dezvoltarea 
capacităţii 
administrative 

Ministerul 
Administraţiei 
şi Internelor  

 Fondul Social 
European 

Asistenţa
tehnică

Ministerul 
Finanţelor 
Publice  

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională

IV.1.1.3. Contextul regional 
 
Judeţul Galaţi este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, fiind judeţul cel mai 
redus din regiune ca şi suprafaţă, dar cu cea mai mare densitate de populaţie.  
 
În ceea ce priveşte Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, industria construcţiilor navale este 
specifică acestei regiuni, şantierele de la Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa şi Mangalia pun în 
valoare avantajul poziţionării la Marea Neagră sau pe malul Dunării.  
 
Restructurarea industrială are un puternic impact negativ asupra economiei regiunii, fiind 
specifice ramurile industriale în declin, cum ar fi: industria prelucrătoare (în toate judeţele 
regiunii) şi comerţul (Constanţa, Galaţi, Vrancea). 
 
Luând ca indicator produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru 
industrial al României ca mărime. Municipiul Galaţi este cel mai important centru român de 
industrie maritimă. Şantierul Naval “Damen“ asamblează şi repară nave de până la 65.000 
tdw. 
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Parte a celui mai mare grup mondial din industria de profil, combinatul Arcelor Mittal S.A. 
Galaţi este cel mai mare combinat siderurgic, iar împreună cu alte unităţi specializate, 
formează un sector metalurgic şi siderurgic puternic. Poziţia a treia în Top-ul 30 al Regiunii 
Sud-Est aparţine distribuitorului de materiale de construcţii “ARABESQUE” cea mai mare 
companie cu capital autohton. Galaţi este şi unul din cele mai mari noduri de trafic comercial 
din România, conectat la principalele coridoare de comunicaţie europeană: pe cale fluvială
la canalul Rhin-Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; prin căile ferate 
se asigură transferul de la ecartamentul european către cel folosit în ţările ex-sovietice. 
 
Având la bază Cadrul Strategic Naţional  pentru perioada 2007-2013, la nivelul regiunii Sud 
– Est, s-a căutat, prin intermediul Planului de Dezvoltare Regională, identificarea 
problemelor specifice zonei cât şi modalităţile de punere în valoare a posibilităţilor pe care le 
are regiunea.  
 
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a creşte 
semnificativ PIB-ul regional până în 2013, pe baza unei rate de creştere economică
superioară mediei naţionale, prin creşterea competitivităţii pe termen lung şi atractivităţii 
regiunii pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităţi
de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei.  
 
Obiectivul general propus pentru perioada de programare 2007-2013, se vizează a fi atins 
prin intermediul următoarelor obiective specifice: 
 

creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea 
extinderii şi modernizării infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal şi
feroviar, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi; se va avea în vedere 
crearea unui sistem de accesibilitate inovativ capabil de a asigura legături rapide şi
eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică deosebită a
regiunii. 
crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea 
potenţialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi şi al serviciilor de 
calitate destinate întreprinderilor, prin simplificarea, transparenţa şi accelerarea 
procedurilor administrative şi pentru obţinerea autorizaţiilor şi crearea condiţiilor de 
crestere a productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese 
inovative; 
crearea condiţiilor pentru o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină
capabilă a se adapta permanent cerinţelor angajatorilor, prin promovarea culturii 
antreprenoriale, a societăţii informaţionale şi a noilor servicii, în contextul unei 
dinamici accelerate a integrării activităţilor economice în spaţiul european şi
internaţional; 
crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii 
vieţii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental şi promovarea politicii de 
mediu; se va avea în vedere crearea sistemului de gestiune şi control a factorilor de 
mediu (inclusiv înlăturarea efectelor negative asupra mediului în cazuri de catastrofe 
naturale, îmbunătăţirea generală a factorilor de mediu prin protejarea biodiversităţii, 
păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a parcurilor şi zonelor verzi din zonele 
urbane); 
dezvoltarea sectorului serviciilor sociale şi de sănătate prin îmbunătăţirea 
infrastructurii şi a dotărilor, prin aplicarea unui management eficient şi cresterea 
accesului persoanelor la aceste servicii, mai ales ale celor din zonele rurale şi
izolate; 
dezvoltarea sectorului educaţiei prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, prin 
cresterea calităţii serviciilor de educaţie, dezvoltarea de centre de formare continuă
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pentru adulţi, realizarea de reţele scolare, dezvoltarea parteneriatului între unităţile 
de învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi administraţia publică şi susţinerea 
cercetării- inovării; 
modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor economice altele decât 
agricultura, prin valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, 
silvic, biodiversitatea, etc.), a patrimoniul cultural (tradiţii şi experienţe profesionale 
acumulate), prin dezvoltarea capitalului social şi crearea de noi specializări; 
creşterea atractivităţii zonelor urbane pentru investiţii, prin îmbunătăţirea standardelor 
de viaţă (infrastructura urbană, transport şi mobilitatea populaţiei), valorificarea 
patrimoniului arhitectonic, artistic şi monumental, promovând coeziunea şi
incluziunea socială prin dezvoltarea de servicii urbane. 

 

IV.1.2. Analiza cooperării internaţionale 
 
IV.1.2.1. Relaţii de colaborare bilaterale 
 
Consiliul Judeţului Galaţi a încheiat protocoale de colaborare bilaterale cu parteneri naţionali 
şi/sau internaţionali în vederea realizării de strategii şi proiecte comune de dezvoltare socio-
economică. Relaţiile de cooperare ale judeţului Galaţi s-au concretizat prin semnarea de 
protocoale de colaborare sau acorduri de înfrăţire.  
 
Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi Regiunea Astrahan – relaţiile au fost reluate prin 
încheierea unei convenţii de înfrăţire pe 14 decembrie 1990, convenţie care a avut ca obiect 
colaborarea în domeniile: economie, turism, învăţământ şi cercetare. În urma acestei 
convenţii, unitatea de construcţii “Confort S.A.” Galaţi a executat la Astrahan un număr de 
260 apartamente şi alte lucrări industriale. 
 
Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei din 
R.P.Chineză - semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în 
domeniul economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi învăţământ – ca urmare a acestui protocol, 
în perioada 15-18 noiembrie 2000, Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Comisiei de 
Sănătate, Învăţământ şi Cultură şi a Colegiului Judeţean al Medicilor, care a colaborat 
anterior pe plan medical cu instituţii similare din regiunea Hubei din R.P.Chineză, a primit 
vizita unei delegaţii chineze. 
 
Convenţia de cooperare în domeniile economic şi cultural între judeţul Galaţi şi judeţul Hajdu 
- Bihar din Ungaria - semnată pe 12 mai 1993 la Galaţi. Prin această convenţie părţile 
contractante şi-au propus să coopereze în domeniile economic şi cultural, acordând o 
atenţie deosebită dezvoltării comerţului, schimbului de experienţă în domeniul administraţiei 
publice teritoriale şi programelor anuale de acţiuni comune. 
 
Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi comitatul Lincolnshire din Regatul Unit al Marii 
Britanii şi al Irlandei de Nord, semnat pe 23 noiembrie 1994 - acest acord s-a concretizat 
printr-o serie de întâlniri în perioada 1994 – 1998 care au vizat vizitarea unor şcoli, a 
Universităţii ‘’Dunărea de Jos’’, a unor muzee şi biblioteci, a Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Galaţi, precum şi o serie de fabrici şi firme particulare sau constituirea unui 
Centru de Pregătire şi Consultanţă pentru Autorităţile Locale şi Regionale, care avea ca 
scop dezvoltarea cooperării locale şi regionale. 
 
Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi departamentul Gironde din Franţa - încheiat în 
1994 - prin acordul încheiat, cele două părţi au convenit să intensifice relaţiile de cooperare 
economică, ştiinţifică, culturală şi sportivă şi să realizeze acţiuni comune în cadrul 
programului PHARE şi a altor programe ale Comunităţii Europene. Un alt fapt stipulat în 
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textul acordului a fost dezvoltarea pe plan local a unei colaborări industriale şi comerciale, 
inclusiv în domeniul investiţiilor. S-a pus de asemenea accentul pe o colaborare directă între 
întreprinderile mici şi mijlocii din cele două regiuni. 
 
Memorandum cu privire la relaţiile reciproce şi la dezvoltarea colaborarii între judeţul Galaţi
şi regiunea Astrahan din Federaţia Rusă referitor la legăturile comercial-economice şi
colaborarea culturală şi tehnico-ştiinţifică între cele două părţi. În domeniul comercial-
economic, cele două părţi contractante şi-au propus, printre altele: să-şi concentreze atenţia 
în următoarele domenii: cercetare, explorare, extracţia şi prelucrarea petrolului şi a gazului, 
transport, fabricarea şi prelucrarea producţiei agricole, turism, legături culturale; să
elaboreze pe baza experienţei şi practicii internaţionale concepţii, proiecte şi programe 
referitoare la alcătuirea noilor forme ale activităţii economice externe şi de gospodărire, 
cooptarea investiţiilor şi introducerea noilor tehnologii în sferele prioritare ale economiei. 
 
Acord de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Odesa din Ucraina. Această înţelegere 
de colaborare, semnată pe 3 aprilie 1997 între Consiliul Judeţului Galaţi din România şi
Consiliul Regional Odesa din Ucraina a evidenţiat necesitatea întăririi şi extinderii relaţiilor 
bilaterale reciproc avantajoase la nivel regional şi îşi propune: efectuarea unor schimburi de 
delegaţii culturale între cele două părţi şi organizarea unor acţiuni comune culturale şi
ştiinţifice, festivaluri, conferinţe ştiinţifice şi practice,  organizarea unor schimburi de studenţi
pentru practică pedagogică şi de delegaţii în scopul cunoaşterii sistemului de învăţământ şi
de ridicare a calificării precum şi sprijinirea Camerelor de Comerţ din judeţul Galaţi şi
regiunea Odesa pentru organizarea de forumuri comune de afaceri cu participarea 
persoanelor interesate din România, Ucraina şi din alte ţări, şi facilitarea schimbului de 
informaţii şi de alte materiale de reclamă cu privire la posibilităţile economice, facilităţi la 
taxele vamale şi alte cheltuieli ce revin reprezentanţilor străini faţă de puterea locală.

Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia - semnat în 22 
noiembrie 1999. În urma semnării acestui acord şi a colaborării ulterioare dintre cele două
părţi, agenţii economici din judeţul Galaţi au fost văzuţi ca posibili parteneri de afaceri şi
potenţiali beneficiari ai lucrărilor oferite de investitorii asociaţi la Camera de Comerţ Italiană
pentru România. Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţului Galaţi a urmărit 
promovarea, încurajarea şi intensificarea cooperării regionale şi inter-regionale în domeniile 
economic, comercial, tehnico-ştiinţific, al culturii, informaţiilor şi comunicaţiilor, precum şi în 
alte domenii de activitate şi, în acelaşi timp, asigurarea unor relaţii stabile, armonioase şi
reciproc avantajoase care să conducă la înregistrarea unor rezultate superioare la nivelul 
exigenţelor şi standardelor europene şi internaţionale. 
 
Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine din Franţa - semnat pe 4 
februarie 2000 - acord cu privire la întărirea colaborării în domeniile: cultural, social, al 
dezvoltării economice şi dezvoltării turismului. Alte domenii de interes: educaţie şi training, 
sănătate, viticol, alimentarea cu apă, sistemele de epurare, transportul urban, zona liberă,
depozitarea deşeurilor, industria textilă, industria alimentară, cultura cerealieră şi viticolă. În 
prezent se derulează proiectul ’’Sprijin pentru dezvoltarea sectorului sănătăţii şi
restructurarea sectorului viticol’’. În cadrul acestui proiect patru medici din Galaţi vor efectua 
timp de o lună, un stagiu de pregătire la Bordeaux, începând din toamna anului 2003.  
 
Convenţie-cadru de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Haute Normandie din Franţa, 
semnată la Rouen, pe 4 martie 2002 
 
Proiect de Cooperare între Provincia Regională Siracusa, Consiliul Judeţului Galaţi şi
Primăriile din Galaţi şi Brăila -  semnat la Siracusa în data de 22 noiembrie 2002. Ca urmare 
a acestui proiect se are în vedere punerea în aplicare a următoarelor proiecte: Înfiinţarea 
unei companii româno-italiene cu capital mixt la Galaţi pentru construcţia şi managementul 
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unei gropi de gunoi ecologice; Înfiinţarea unei companii româno-italiene cu capital mixt la 
Galaţi pentru instruirea conducerii firmelor sau şcolilor în domeniul Protecţiei Mediului; 
Înfiinţarea unei companii româno-italiene cu capital mixt la Bucureşti pentru diseminarea 
între firmele româneşti a criteriilor calităţii, protecţiei şi mediului. 
 

IV.1.2.2. Participarea la organisme şi instituţii europene regionale 
 
Cea mai importantă participare la instituţiile europene şi regionale a fost semnarea în luna 
iulie 1997 la nivel guvernamental a “Protocolului de colaborare trilaterală între România, 
Republica Moldova şi Ucraina”, care viza realizarea unor acţiuni în domeniul politic şi
economico-financiar. Cu ocazia întâlnirii la nivel înalt care a avut loc la 3 iulie 1997 la Izmail, 
preşedinţii celor trei state au semnat “Declaraţia privind colaborarea trilaterală”. In acest 
context a avut loc, sub egida Consiliului Europei, pe 24-25 februarie 1998 reuniunea de la 
Izmail, ocazie cu care s-a convenit asupra semnării “Declaraţiei cu privire la promovarea 
cooperării transfrontaliere între autorităţile locale şi regionale din România , Republica 
Moldova şi Ucraina”. Următoarea etapă a fost semnarea, la 14 august 1998, a “Acordului de 
constituire a Euroregiunii”, ceremonia desfăşurându-se la sediul Consiliului Judeţului Galaţi. 
Astăzi din Euroregiunea „Dunărea de Jos” fac parte judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea din 
România, raioanele Cahul şi Cantemir din Republica Moldova şi regiunea Odesa din 
Ucraina. 
 
Constituirea Euroregiunii a venit să răspundă firesc nevoilor de colaborare între regiuni 
vecine care, deşi despărţite de graniţe statale, supuse unor prevederi legale şi forme de 
organizare administrativă distincte se confruntă cu probleme comune, specifice spaţiului de 
dezvoltare, cadrului geografic comun şi evoluţiei istorice care a determinat deseori 
intersectarea destinelor populaţiei din aceste teritorii. De la înfiinţarea Euroregiunii şi până în 
prezent activităţile de cooperare euroregională au cunoscut fluctuaţii în funcţie de situaţia 
politic-administrativă existentă la un moment dat în regiunile partenere, însă a continuat 
permanent pe parcursul celor 12 ani şi la nivel trilateral, între toate cele trei state implicate, 
dar mai ales prin relaţii bilaterale, româno-moldoveneşti, limba comună, istoria comună şi
interesul permanent de apropiere de Uniunea Europeană fiind factori tot atât de importanţi
pentru actorii din ambele parţi ale graniţei. 
 
Recunoaştere internaţională a activităţii de cooperare transfrontalieră desfăşurate în această
zonă a fost consemnată prin premiul „Pânza de la Papenburg” pentru cea mai activă
euroregiune. Premiul a fost oferit în 2002 de către Adunarea Europeană a Regiunilor de 
Frontieră Euroregiunii „Dunărea de Jos”, care este membru cu drepturi depline în asociaţia 
sus nominalizată.

Preşedinţia Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos, organismul de conducere al 
Euroregiunii, este deţinută de Consiliul Judeţean Galaţi, pe o perioadă de doi ani (decembrie 
2009-decembrie 2011). Preşedinţia euroregiunii este coordonată de domnul Eugen Chebac, 
preşedintele CJ Galaţi. 
Priorităţi ale Preşedinţiei Consiliului Judeţului Galaţi (decembrie 2009-decembrie 2011):  
 

implementarea actualei strategii de dezvoltare a Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi
elaborarea strategiei pentru 2010-2015; 
atragerea de fonduri prin implementarea de proiecte în cadrul Programului 
operaţional de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Moldova 2007-2013;  
crearea centrului multicultural “Dunărea de Jos”;  
dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi întărirea capacităţii administrative a Asociaţiei 
de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”; 
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îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a frontierei pentru persoane, pe ruta Tulcea-
Izmail;  
crearea unui centru regional şi transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de 
poluare a fluviului Dunărea; crearea unui centru informaţional transfrontalier; 
promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii; identificarea şi promovarea ariilor 
protejate; 
sprijinirea dezvoltării regionale prin înfiinţarea unor obiective economice 
transfrontaliere – piaţă de gros la Cahul şi parc agroindustrial la Galaţi; 
crearea centrului transfrontalier pentru dezvoltarea activităţilor inovative şi de 
cercetare, în vederea organizării unor activităţi comune, expoziţii, conferinţe, 
seminarii în domeniul activităţilor inovative şi cooperării transfrontaliere; 
îmbunătăţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în euroregiune; 
dezvoltarea schimburilor comerciale între partenerii din cadrul euroregiunii şi crearea 
unor structuri de sprijin a IMM-urilor. 
 

Euroregiunea Dunărea de Jos a dobândit în anul 2008 personalitate juridică prin înfiinţarea 
Asociatiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de persoană juridică de 
drept privat, cu sediul în Galaţi, având ca scop declarat, promovarea cooperării 
transfrontaliere între regiunile de graniţă. Participarea Judeţului Galaţi la această asociere a 
fost statuată de Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi, numărul 87 din 30 Septembrie 2008.  
 

IV.1.2. Participarea la programe cu finanţare comunitară

Judeţul Galaţi a beneficiat în mod direct de programe cu finanţare comunitară care susţin 
cooperarea internaţională, prin situarea în aria eligibilă a Programului de Vecinătate 
România – Republica Moldova 2004-2006.  
 
Pentru noua perioadă de programare financiară 2007-2013, judeţul Galaţi se află în aria 
eligibilă a Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova. De 
asemenea, judeţul poate accesa alte 6 programe de cooperare teritorială la care România 
este stat partener. 
 

Tabel nr. IV.1.4. Proiecte cu finanţare comunitară, implementate în judeţul Galaţi, în 
domeniul cooperării internaţionale 

 
Detalii privind proiectele impementate de Consiliul Judeţean Galaţi

Centru transfrontalier de protecţia mediului, comuna Vlădeşti, judeţulGalaţi

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Info – Media Centru 
Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 368.970 Euro / Grant: 332.000 Euro / Cofinanţare 36.970 Euro 

Reabilitare DC 30 cu covor asfaltic L=3,4 Km, sat Fântânele, comuna Scânteieşti, judeţul 
Galaţi

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 339.258 Euro / Grant: 305.258 Euro / Cofinanţare: 34.000 
Euro 

Centru integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră
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Sursa de finanţare  Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi
Integrare Europeană Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 474.999,55 Euro / Grant: 419.999,55 Euro / Cofinanţare: 
55.000 Euro 

Sănătate fără frontiere 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri 
Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi / Consiliul 
Judeţului Galaţi, Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Raional 
Cahul” 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 58.300 Euro / Grant: 48.300 Euro / Cofinanţare: 10.000 Euro 

Tradiţii şi obiceiuri pe ambele maluri ale Prutului Inferior 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Centrul Cultural „Dunărea de Jos„ Galaţii / Secţia Raională Cultură Cahul, 
Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 54.660 Euro / Grant: 49.160 Euro / Cofinanţare: 5.500 Euro 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi
şi Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 503.028,2 Euro / Grant: 445.903 Euro / Cofinanţare 57.125,15 
Euro 

Dezvoltarea serviciilor sociale transfrontaliere în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Local Scânteieşti / Infomedia Centru Cahul din Republica 
Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 91.429 Euro / Grant: 82.229 Euro / Cofinanţare: 9.200 Euro 

Reabilitare DJ 242 E Oancea- Roşcani, km 0+000 – 10+950 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 610.681,51 Euro / Grant: 500.000 Euro / Cofinanţare: 
110.681,51 Euro 

Modernizare DC 30, km 4+800 – 8 + 500 Comuna Scânteieşti,  judeţul Galaţi

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 457.760 Euro / Grant: 411.690 Euro / Cofinanţare: 45.800 
Euro 

Cooperare transfrontalieră şi Bună Vecinătate la Dunărea de Jos 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 54.990 Euro / Grant: 49.490 Euro / Cofinanţare: 5.500 Euro 
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Dezvoltarea asistenţei sociale prin cooperare transfrontalieră

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, Phare CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi şi
Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 48.775 Euro / Grant: 43.875 Euro / Cofinanţare: 4.900 Euro 
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IV.2. ANALIZA SWOT PE DOMENII 

DOMENII PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadrul 
natural 

-Judeţul Galaţi are o bogată reţea 
hidrografică (Dunărea, Siretul şi Prutul); 

-Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei 
ori mai bogate decât cele subterane (183 
milioane mc faţă de 22,9 milioane mc); 

-Reţeaua hidrografică bogată permite 
dezvoltarea unui sistem de irigaţii; 

-Sistemul de irigaţii existent asigură
distribuţia apei de irigaţii pe o suprafaţă 
de 115.438 ha; 

-Există numeroase arii naturale protejate. 

-Există numeroase specii de animale şi
păsări protejate (21 de specii de 
mamifere şi 46 specii de păsări) 

-Judeţul Galaţi are o suprafaţă mai mică faţă 
de celelalte judeţe din ţară (suprafaţă de 
4.466,32 km2); 

-Judeţul Galaţi are suprafaţă împădurită mică;

-Se înregistrează creşteri frecvente ale 
nivelului apelor Dunării; 

-Majoritatea solurile sunt de clasa III şi IV şi
nu sunt potrivite pentru agricultură.

-Condiţiile climaterice şi calitate solului permit 
cultivarea unui număr restrâns de culturi: 
grâu, porumb, orz, viţă de vie, floarea 
soarelui, soia. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Judeţul Galaţi este situat în apropierea 
principalelor artere de transport din 
Europa de Est (Coridoarele Helsinki sau 
Pan- Europene). 

-Media precipitaţiilor anuale este de 66 de 
zile, însă prcipitaţiile sunt inegal distribuite, 
înregistrându-se fie secetă

Activităţile 
economice 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- În prezent, Produsul intern brut (PIB) al 
judeţului înregistrează un trend 
ascendent cu o creştere semnificativă
faţă de anul 2004. 

-Judeţul Galaţi, a realizat în anul 2007, o 
valoare a PIB de 8.602 mil. lei preţuri 
curente, situându-se din acest punct de 
vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor 
ţării; 

-În comparaţie cu restul ţării, Galaţi se
situează pe poziţia a 16-a dintr-un total 
de 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti, 
după numărul de comerciaţi înmatriculaţi, 
cu o pondere de 2,4 din totalul 
comercianţilor înregistraţi la nivel 
naţional; 

-Judeţul Galaţi ocupă locul al doilea în 

-Numărul redus de unităţi ce îşi desfăşoară
activitatea în industrie, construcţii şi
agricultură;

-Raportat la numărul de societăţi comerciale 
cu participare străină la capital înregistrate pe 
total ţară, judeţul Galaţi deţine o pondere 
redusă, de numai 0,8%; 

-Majoritatea investiţiilor importante în judeţul 
Galaţi s-au făcut prin achiziţii şi nu prin 
investiţii pe loc gol. Companiile transnaţionale 
au preferat acestă metodă întrucât mediul de 
afaceri instabil din România presupunea un 
risc pe care nu au fost dispuse să îl accepte; 

-Evoluţia radierilor de societăţi comerciale 
prezintă fuctuaţii foarte mari, o creştere 
spectaculoasă în 2006, urmată de o reducere 
semnificativă în 2007 şi o creştere uşoară în 
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cadrul Regiunii de Sud-Est ca număr de 
comercianţi înregistraţi, fiind depăşit doar 
de judeţul Constanţa;  

-Regiunea beneficiază de atractivitatea 
deosebită pe care o reprezintă portul 
Constanţa şi porturile pe Dunăre, de la 
Galaţi şi Brăila; 

-Infrastructură solidă pentru prestarea de 
activităţi industriale; 

-Tradiţie în domeniul industriei; 

-Forţă de muncă bine pregătită în 
domenii precum: industria navală,
metalurgic, alimentară şi textilă;

-Industria are cea mai mare contribuţie în 
realizarea cifrei de afaceri a judeţului; 

-Infrastructură dezvoltată în domeniul 
comerţului; 

-Unităţile locale din domeniul comerţului 
deţin cea mai mare pondere, ca şi număr; 

-Diversitatea şi accesul facil la materii 
prime pentru industria alimentară;

-Existenţa Zonei libere Galaţi cu acces la 
cele mai importante magistrale de 
transport fluvial din Europa, transport 
rutier şi feroviar precum şi accesul la chei 
şi la instalaţiile portuare care favorizează
schimburile comerciale; 

-Sector IMM dezvoltat, comparativ cu alte 
judeţe; 

-Există un număr mare de hipermarketuri: 
Kaufland, Pennz Market, Selgors, Bila, 
Praktiker, Real, Metrou, WinMarket; 

-În zona de nord a oraşului se dezvoltă
cel mai mare Mall din ţară;

-Creşteri ale numărului de salariaţi în 
ramura de construcţii, în activităţile de 
comerţ cu ridicata şi amănuntul, în cele 
financiare, bancare şi de asigurare, 
precum şi în administraţia publică;

-Economia judeţului este puternică şi
diversificată, susţinută de tradiţia 
industrială, poziţia geo-economică
favorabilă şi forţa de muncă înalt 
calificată;

-În judeţ sunt 30 de întreprinderi mari 

-La momentul prezent, la Galaţi se

2008 şi 2009; 

-Criza financiară, ce a afectat într-o măsură
mai mare municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti 
şi Târgu-Bujor; 

-Disparităţile de dezvoltare economică
existente în cazul societăţilor mijlocii şi mari; 

-Resurse umane reduse datorită migraţiei 
rural – urban; 

-Exploataţii agricole mici caracterizate de 
practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi
diversitate în alegerea tipurilor de culturi 
agricole; 

-Rentabilizarea activităţilor zootehnice este în 
mare măsură dependentă de gradul de 
prelucrare pe plan local a produselor 
animaliere în unităţi industriale de capacitate 
mică şi mijlocie. 

-În agricultură, silvicultură şi pescuit au fost 
înregistrate reduceri mai mari de 50% a 
numărului de salariaţi; 

-Indicii producţiei agricole au cunoscut o 
scădere în ultimii patru ani; 

- În domeniul producţiei de fructe, asistăm la 
o reducere dramatică a producţiei la soiurile 
prune, mere şi piersici; 

-Creşteri importante de îngrăşăminte chimice, 

-Scăderi importante de îngrăşăminte 
naturale; 

-Nu există continuitate în comercializarea 
produselor meşteşugăreşti, vânzările 
importante fiind făcute cu ocazia târgurilor 
meşterilor populari care sunt manifestări 
organizate o dată sau de două ori pe an; 

-Indici de productivitate şi producţie 
industrială mici, aproape la jumătate faţă de 
media Uniunii Europene, fapt care indică un 
management neperformant, tehnologii 
neadecvate, forţă de muncă ineficientă;

-Tehnologii învechite sau chiar rudimentare; 

-Insuficientă preocupare pentru calitate; 

-Lipsa unor reglementări pentru protecţia 
produselor naţionale; 

-Suprafaţa agricolă este împărţită în 
suprafeţe mici, fapt care nu permite 
realizarea unei productivităţi mari; 

-Ponderea mare a suprafeţelor agricole 
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găseşte singurul Parc ştiinţific şi
tehnologic de software din România; 

-Industria metalurgică din judeţul Galaţi
realiza în anul 2008 aproximativ 55,6% 
din producţia de oţel a României, 55% din 
cea a producţiei de laminate şi 90,4 % din 
producţia de tablă şi benzi laminate la 
rece; 

-Construcţiile navale, ramură de mare 
tradiţie în zonă, furnizează flotei fluviale şi
maritime nave de până la 65.000 tdw; 

-În prezent, pe ansamblul economiei 
naţionale judeţul Galaţi este principalul 
producător de cocs metalurgic, de fontă,
de oţel brut şi de laminate finite pline; 
este al doilea producător din ţară la 
producţia de nave maritime; de 
asemenea, se situează printre primele 
judeţe la producţia de legume şi fructe 
conservate; 

-Suprafaţă agricolă mare (80,3% din 
suprafaţa totală a judeţului); 

-Suprafaţă arabilă mare (81,8% din 
suprafaţa totală a judeţului); 

-Cultivarea unei paleta largi de plante 

Sectorul privat deţine o pondere mare, de 
94,52% din suprafaţa agricolă;

-Sectorul privat deţine o pondere de 
aproape 100% din producţia agricolă
(atât creşterea plantelor, cât şi creşterea 
animalelor); 

-Producţie mare de struguri (locul 2 la 
nivel naţional în ceea ce priveşte 
producţia de stuguri şi suprafaţa ocupată
cu viţă de vie, după judeţul Vrancea); 

-Producţia mare de legume (locul 1 la 
nivel naţional); 

-Suprafaţă considerabilă amenajată
pentru irigaţii; 

-Experienţă obţinută în programele 
Sapard; 

-Producţia animală cunoaşte un proces 
de dezvoltar lent, dar care pare a fi de 
lungă durată, fapt ce poate avea un 
impact pozitiv asupra PIB-ului judeţean. 

-În ceea ce priveşte fondul forestier de 
care dispune judeţul Galaţi, se observă

nefolosite, datorită costurilor mari care le 
implică;

-Slaba mecanizare a agriculturii; 

-Populaţia îmbătrânită din agricultură –
mediul rural; 

-Lipsa specialiştilor în agricultură;

-Promovare insuficientă a destinaţiilor 
turistice; 

-Lipsa de facilităţi pentru turism în mediul 
rural; 

-Standard scăzut al serviciilor hoteliere, sub 
nivelul aşteptărilor turiştilor europeni; 

-Cea mai mare parte a mediului de afaceri 
este nemulţumită de situaţia economică şi de 
administraţia publică din judeţ, fiind invocate 
mai multe aspecte: dezvoltarea economică
scăzută (13,60%); neseriozitatea autorităţilor 
locale (10,20%); nivelul ridicat al taxelor şi
impozitelor (10,20%); lipsa investiţiilor 
(8,50%); infrastructura rutieră (80,23% sunt 
nemulţumiţi); accesul dificil la o piaţă de 
desfacere (63,90%); preţuri ridicate ale 
terenurilor (50%); chirii ridicate (55,56%);  

administraţia publică locală nu este interesată
de susţinerea mediului de afaceri (59,75%); 
nivel ridicat al taxelor şi impozitelor locale 
(76,19%); 
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că eforturile de conservare şi exploatare 
durabilă a acestuia au avut rezultate, 
suprafaţa împădurită menţinându-se 
contantă în ultimii patru ani; 

-Existenţa unor resurse turistice 
importante; 

-Resurse pentru dezvoltarea turismului 
rural; 

-Ponderea ridicată a proprietăţii private în 
domeniul hotelier şi restaurante; 

-Capacitate mare de cazare; 

-Agenţii economici au identificat 
următoarele aspecte care permit 
dezvoltarea în condiţii optime a afacerii 
pe care o conduc: uşurinţa găsirii forţei 
de muncă specializate (45,74%); accesul 
facil la piaţa de aprovizionare cu materii 
prime necesare afacerii pe care o 
dezvoltă (63,75); uşurinţă în găsirea de 
terenuri de achiziţionat/închiriat pentru 
dezvoltarea afacerii (51,85%); bună
dezvoltare a sistemului bancar (70,18%), 
acces facil la firme de consultanţă 
(79,31%); 

- agenţii economici consideră că, per 
ansamblu, judeţul GALAŢI este o zonă
atractivă pentru dezvoltarea afacerilor 
(53,01%); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Poziţia judeţului la intersecţia unor 
importante rute comerciale a determinat 
dezvoltarea economiei (şantierul naval, 
portul, combinatul siderurgic); 

- Programele naţionale şi comunitare 
care prevăd dezvoltarea mediului de 
afaceri, a tehnologiilor; 

-Implementarea unor politici pentru 
înbunătăţirea climatului de afaceri; 

-Sprijinirea sectorului privat oferă
oportunităţi reale de dezvoltare durabilă;

-Susţinerea de către stat a agriculturii 

Sprijin DADR acordat pentru agricultorii 
din judeţul Galaţi; 

Accesarea fondurilor FEADR 

-Existenţa Agenţiei de Plăţi pentru 

-Ofertele de credit bancar au devenit greu de 
accesat; 

-Creşterea TVA-ului; 

-Migrarea forţei de muncă;

-Fiscalitate ridicată;

-Lipsa de cunoştinţe pentru aplicarea la 
fondul FEADR; 

-Cadru legislativ instabil; 

-Degradarea terenurilor neprelucrate;  

-Existenţa unor terenuri expuse la inundaţii, 
alunecări de teren; 

-Concurenţa produselor vegetale şi
animaliere din străinătate; 

-Îmbătrânirea populaţiei din mediul rural; 

-Slaba preocupare şi cunoştinţe insuficiente 
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Dezvoltare Rurală;

-Sprijinul acordat de către Camera 
Agricolă;

-Sprijin acordat de stat pentru 
dezvoltarea sistemului de irigaţii; 

-Sprijin acordat de stat pentru dotarea 
sectorului zootehnic cu animale de rasă;

-Îmbunătăţirea cadrului instituţional 
privind sistemul de control al calităţii 
produselor animaliere; 

-Programele comunitare care prevăd
dezvoltarea infrastructurii; 

-Programele comunitare care prevăd
dezvoltarea turismului; 

-Promovarea judeţului ca destinaţie 
turistică;

-Amenajări de agrement pentru pescuit 
sportiv; 

-Managerii firmelor gălăţene sunt de 
părere că cele mai potrivite domenii 
pentru dezvoltarea judeţului Galaţi sunt: 
industria metalurgică (cu un procent de 
32,93%), industria alimentară (cu un 
procent de 31,14%), agricultura (29,34%) 
şi industria navală (cu un procent de 
26,35%).  

-Managerii firmelor gălăţene sunt de 
părere că cele mai potrivite măsuri pentru 
dezvoltarea judeţului Galaţi sunt: 
dezvoltarea investiţiilor de tip greenfield; 
dezvoltarea industriei metalurgice 
(36,45%) şi reciclarea deşeurilor în 
municipiul Galaţi (29,81%); dezvoltarea 
industriei metalurgice (52,75%) şi
reciclarea deşeurilor în municipiul Tecuci 
(19,78%); dezvoltarea industriei de 
confecţii textile şi pielărie (35,42%), 
industriei lemnului/mobilierului (35,42%) 
şi serviciilor imobiliare şi construcţiilor de 
locuinţe (31,25%) în oraşul Târgu-Bujor; 
dezvoltarea industrieide confecţii textile şi
de pielărie în oraşului Bereşti (48,96%);  

- în mediul rural domeniul de activitate 
nominalizat cel mai des ca fiind necesar 
dezvoltării este agricultura (59,32%); 

-alte activvităţi care ar putea conduce la 
dezvoltarea judeţului sunt: acordarea 
unor facilităţi fiscale studenţilor care 

pentru accesarea fondurilor destinate 
turismului şi dezvoltării infrastructurii 

-Migraţia turistică;

-Principalele măsuri la care se aşteaptă
întreprinderile mici şi mijlocii să apeleze pe 
parcursul următoarelor luni dacă criza se va 
menţine sunt: reducerea cheltuielilor cu 
benzina şi ale altor materiale consumabile (în 
proporţie de 46,51%), reducerea cheltuielilor 
cu telefonul şi ale altor utilităţi (în proporţie de 
44,19%) şi ajustarea planurilor de investiţii (în 
proporţie de 39,53%); 

-Cei mai importanţi factori de risc care s-ar 
putea materializa şi ar avea un impact 
negativ asupra firmei, nominalizaţi de către 
reprezentanţii mediului de afaceri sunt: 
pierderea clienţilor (34,66%), încasările 
incerte (11,36%), scăderea cifrei de afaceri 
(32,34%) şi criza economică (9,66%). 
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doresc să înfiinţeze o afacere proprie şi
creşterea investiţiilor; 

- Introducerea unor produse cât mai 
atractive pentru turiştii de croazieră poate 
oferi şansa dezvoltării pe termen lung a 
acestui tip de turism, cu efecte benefice 
pentru întreg judeţul Galaţi. 

Populaţia şi
reţeaua de 
localităţi

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Densitatea populaţiei este de 138,4 
loc/km2, nivel superior mediei naţionale 
de 90,5 loc/km2, ocupând locul 3 după
Prahova şi Iaşi; 

-Grad mare de urbanizare (56,8%, faţă 
de media naţională de 55,2%) 

-Sporul natural este superior celui la nivel 
de ţară (-0,9, faţă de -1,8); 

-Gradul de îmbătrânire mai mic faţă de 
media naţională (13,8%, faţă de 14,78%); 

-Migraţia populaţiei spre mediu rural; 

-Nupţialitatea cunoaşte o creştere 
semnificativă pe aproape tot parcursul 
perioadei (de la 6,4 în 2003 la 8,7 în 2007 
şi 7,0 în 2008); 

-Mortinatalitatea (născuţi morţi la 1000 de 
născuţi vii + morţi) şi mortalitatea infantilă
cunosc la rândul lor un trend descendet, 
înregistrând scăderi notabile în ultimii 6 
ani; 

-Procesul de îmbătrânire este gradual; 

-Densitatea populaţiei în judeţul Galaţi
era la 1 iulie 2009 de 136,5 locuitori/kmp, 
mai ridicată decât media Regiunii de Sud-
Est (78,7 locuitori/kmp) şi decât cea 
naţională (90,1 locuitori/kmp). 

-Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul 
Galaţi a scăzut continuu în perioada de 
referinţă, de la 35.828 persoane în 2002 
la 12.589 persoane în 2007; 

-Nivel ridicat de instruire a populaţiei în 
instituţiile de învăţământ (16,29% din 
totalul populaţiei şcolare o reprezintă
studenţii) 

-Nivel ridicat alocat activităţilor de 
cercetare (locul 1 la nivelul regiunii şi

-Indicele de natalitate este 8,7%, inferior celui 
de la nivel naţional care este 10,1%; 

-Reducerea segemntului de vârstă 45-49 ani 
(-25,1%); 

-Scăderea populaţiei cu 11.346 de persoane 
în perioada 2002-2008; 

-Sporul natural este negativ; 

-Se constată migraţia demografică în special 
a populaţiei tinere şi mature (19-49 ani), din 
mediul rural în mediul urban, motivată de 
condiţiile de viată şi de muncă oferite de 
centrele urbane, fapt ce conduce la 
îmbătrânirea şi reducerea constantă a
populaţiei în mediul rural; 

-Scăderea populaţiei totale, active şi ocupate; 

-Rata şomajului este peste media naţională;

-Repartizarea pe activităţi economice 
semnalizează un dezechilibru major, un 
număr semnificativ ridicat de persoane fiind 
ocupat în activităţile agricole, în dauna 
industriei, construcţiilor şi comerţului; 

-Lipsa unei oferte de muncă satisfăcătoare 
pentru persoanele cu un grad înalt de 
pregătire; 

-Lipsa de oferte de muncă pentru absolvenţi; 

-Salarizarea nesatisfăcătoare pentru unele 
domenii de activitate; 

-Nivel slab de pregătire în domeniul demarării 
unei afaceri; 

-Respondenţii subliniază dificulţăţi în găsirea 
unui loc de muncă (90,66% din municipiul 
Galaţi; 96,43% din municipiul Tecuci;
95,84% din oraşul Târgu Bujor; 98% din 
oraşul Bereşti); 
-O parte semnificativă dintre respondenţi simt 
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locul 6 la nivel de ţară)

-Forţă de muncă bine pregătită în 
domenii precum: industria navală,
metalurgic, alimentară şi textilă;

nevoia unor cursuri de  recalificare (47,72% 
din oraşul Bereşti, 40,45% din municipiul 
Galaţi; 54,09% din municipiul Tecuci;
57,89% din oraşul Târgu Bujor); 
-Nivel scăzut al salariilor (număr ridicat al 
persoanelor care se declară nemulţumiţi de 
salariile primite: 92,50% în oraşul Târgu 
Bujor, 74,65% în municipiul Tecuci, 80% în 
municipiul Galaţi, 81,82% în  oraşului 
Bereşti); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Armonizarea ofertei educaţionale şi
formarea continuă în conformitate cu 
nevoile comunităţii locale; 

-Mobilizarea tinerilor cu ocazia proiectelor 
şcolare europene şi a programelor 
comunitare; 

-Accesarea fondurilor comunitare privind 
resursele umane; 

-Asistenţa oferită de AJOFM în privinţa
calificării şi recalificării forţei de muncă;

-Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Acţiuni de protejare a forţei de muncă,
prin adaptarea legislaţiei româneşti la cea 
comunitară;

-Dezvoltarea pieţei muncii (un procent 
ridicat dintre respondenţi consideră că
aceasta reprezintă cea mai urgentă
problemă ce trebuie rezolvată: 23,96% 
dintre respondenţii din municipiul Tecuci; 
24% dintre respondenţii din oraşul Târgu 
Bujor;50% dintre respondenţii din oraşul 
Bereşti); 

-Creşterea inegalităţii între sexe: există o
scădere mai mică decât media în cazul 
femeilor (1,44) şi una aproape dublă în cazul 
bărbaţilor (2,33); 

-Migraţia forţei de muncă ca efect la 
salarizării necorespunzătoare; 

-Şomajul de lungă durată;

-Cunoştinţele limitate ale populaţiei  în ceea 
ce priveşte legislaţia muncii; 

-Slaba preocupare şi personal nepregătit în 
ceea ce priveşte fondurile nerambursabile; 

-Slaba informare în ceea ce priveşte fondurile 
nerambursabile; 

Amenajarea 
teritoriului 

CĂI DE COMUNICAŢIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Localizarea geografică face din judeţul 
Galaţi un important nod regional de 
legătură între ţările din regiunea de vest a 
Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, 
Moldova şi Ucraina; 

-Existenţa portului fluvial; 

-Densitatea drumurilor publice pe 100 

-În prezent judeţul deţine 1.695 km de 
drumuri publice, din care doar 31,6% sunt 
modernizate; 
-În judeţ există 67,9 km linii de tramvai şi 25,4 
km linii de troleibuz care necesită
modernizare; 

- Parcul mijloacelor de transport în comun 
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km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 
38,0, fiind superioară mediei înregistrate 
la nivel naţional, de 33,9; 

-Densitatea liniilor de cale ferată pe 1000 
km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 
68,06, fiind superioară celei existente la 
nivel naţional – 45,2; 

-Lungimea străzilor orăşeneşti în judeţul 
Galaţi este de 524 km. Gradul de 
modernizare al acestora este de 74,2%, 
fiind superior celui existent la nivel 
naţional, de 60,2%; 

-Numărul de autobuze şi microbuze a 
crescut semnificativ în perioada 2003-
2008 cu peste 400%; 

-Respondenţii consideră că marcajele 
pietonale, semnele de circulaţie în 
general sunt foarte bine vizibile (42,22% 
din municipiul Tecuci, 58% din oraşul 
Târgu Bujor 68,75 din oraşul Bereşti)
-Un grad ridicat de mulţumire se 
înregistrează pentru marcajele pietonale, 
semnele de circulaţie (42,37% s-au 
declarat  foarte mulţumiţi şi mulţumiţi); 

-Reţeaua de transport în comun din 
municipiul Tecuci şi cea din oraşul Târgu 
Bujor face faţă foarte bine la orele de 
vârf (40,38% dintre respondenţii din 
Tecuci au afirmat acest lucru şi respectiv 
53,13% din respondenţii Târgului Bujor); 
-Respondenţii municiipilor Galaţi şi
Tecuci şi cei din oraşul Târgu Bujor 
consideră că reţeaua de transport în 
comun acoperă foarte bine diferitele zone 
ale oraşului (59,29% dintre respondenţii 
Galaţiului, 43,59% dintre respondenţii 
Tecuciului, respectiv 47,06% dintre 
respondenţii Târgului Bujor)
-Număr sufiecient al staţiilor de autobuze 
în comune (79,66% dintre comune au 
primit note de 4 şi 5 pentru staţiile de 
autobuz, ceea ce indică un grad ridicat de 
mulţumire faţă de acest aspect); 

-Accesul la reţeaua de transport în 
comun este apreciată destul de bine de 
respondenţi. Notele medii pentru 
majoritatea zonelor de reşedinţă se 
situează în jurul notei 7, ceea ce indică
un nivel înalt de mulţumire; 

care operează drumurile necesită investiţii de 
modernizare; 

-Respondenţii consideră că străzile nu sunt 
foarte bine asfaltate/întreţinute (90,56% din 
respondenţii municipiului Galaţi, 73,92% din 
respondenţii municipiului Tecuci, 70,83 din 
respondenţii oraşului Târgu Bujor,  45,84% 
din respondenţii oraşului Bereşti); 
-Număr mic de străzi în comune (45,76% din 
comune au primit note de 1 şi 2 pentru 
străzile din comune, ceea ce indică un grad 
scăzut de mulţumire faţă de acest aspect); 

-Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie 
în general din municipiul Galaţi nu sunt foarte 
bine vizibile (51,16% dintre respondenţi); 

-Trotuarele din oraşul de reşedinţă sunt într-o 
stare avansată de degradare după părerea 
locuitorilor (locuitorii municipiul Galaţi în 
proporţie de 67,61%, locuitorii din Tecuci în 
proporţie de 47,87% şi locuitorii din oraşul 
Târgu Bujor în proporţie de 44,9%); 

-Trotuarele din comunele judeţului Galaţi,
ridică nemulţumirea unui număr ridicat de 
respondenţi (61,01%); 

-Număr insuficiet de locuri de parcare 
(respondenţii se declară nemulţumiţi: 81,04% 
din municipiul Galaţi 46,34% din municipiul 
Tecuci, 54,17% din oraşul Târgu Bujor,
47,83% din oraşul Bereşti); 
- Cei mai mulţi respondenţi (71,36%) se 
declară în dezacord şi dezacord total cu 
afirmaţia „Infrastructura rutieră din municipiul 
Galaţi face foarte bine faţă traficului actual”; 

-Infrastructura rutieră nu face foarte bine faţă 
traficului actual din punctul de vedere al 
respondenţilor (62,35%  din municipiul 
Tecuci, 53,33% din oraşul Târgu Bujor,
38,78% din oraşul Bereşti); 
- Reţeaua de transport în comun din 
municipiul Galaţi şi cea din oraşul Bereşti nu 
face faţă foarte bine la orele de vârf (52,76% 
dintre respondenţii din Galaţi au afirmat acest 
lucru şi respectiv 50% din respondenţii 
Bereştiului); 

-Reţelele de transport în comun nu sunt 
foarte moderene din punctul de vedere al 
locuitorilor (47,41% din respondenţii 
municipiului Galaţi, 51,32 din respondenţii 
municipiului Tecuci, 30,3% din respondenţii 
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oraşului Târgu Bujor este foarte modernă,
61,54 din respondenţii oraşului Bereşti); 
-Mărimea suprafaţei spaţiilor verzi inadecvată
(75% dintre locuitorii municipiului Galaţi sunt 
nemulţumiţi cu privire la acest aspect); 

-Autobuzele şi tramvaiele din mediul urban  
nu sunt foarte comode (acest lucru a fost 
afirmat de 42,43% dintre respondenţii 
municipiului Galaţi, 43,39% dintre 
respondenţii municipiului Tecuci; 48,65% 
dintre respondenţii oraşului Bereşti);

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Creşterea potenţialului de dezvoltare 
pentru transporturi, sectorul productiv, 
IMM-uri, turism, forţă de muncă, societate 
informaţională;

-Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport; 

-Posibilităţile de a accesa POS Transport 
pentru implementarea serviciului de 
transport urban; 

-Indreptarea autorităţilor către o politică
de modernizare a străzilor (Cea mai 
urgentă problemă, din punctul de vedere 
al celor mai mulţi respondenţi 42,73% ce 
ar trebui soluţionată în municipiul Galaţi
este modernizarea şi reabilitarea 
străzilor); 

-Posibilitatea reorganizării portului şi a
operaţiunilor portuare. 

-Nivelul scăzut al infrastructurii rutiere 
modernizate; 

-Creşterea în continuare a numărului de 
maşini, fără ca infrastructura rutieră să fie 
extinsă şi îmbunătăţită;

GOSPODĂRIREA APELOR 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Potrivit „Master Planului pentru 
Infrastructura de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi”, în judeţul Galaţi sunt 
disponibile suficiente resurse de apă cu o 
calitate corespunzătoare pentru a 
satisface cererea de apă potabilă;

-Rata de conectare la o instalaţie de epurare 
a apelor uzate este foarte scăzută, de 0,2%; 

-Rata de conectare la sistemul de canalizare 
este scăzută, de aproximativ 49%; 

-Există aproape 74 instalaţii de pre-tratare, 
dar cele mai multe nu sunt functionale, 
probabil, pentru ca cerinţele privind calitatea 
efluentului nu sunt îndeplinite  

-Numai staţia de epurare de la ArcellorMittal 
Steel respecta cerinţele privind calitatea 
efluentului 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

322

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Atragerea unor fonduri structural pentru 
modernizarea instalaţiilor de pretratare; 

-Riscul mare de poluare al apelor subterane 
din judeţ (LEPA a concluzionat ca efectele 
contaminarii au degradat 80% din apa 
subterana din Galaţi); 

AMENAJĂRI HIDROAMELIORATIVE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Municipiul Galati are o lungime totală a
reţelei de canalizare de 480 km. 280.284 
de locuitori sunt conectati la reţeaua de 
canalizare, ceea ce înseamnă 95% din 
populaţia oraşului; 

 

-Reţeaua de canalizare din judeţul Galaţi are 
o lungime totală de aproximativ 550 km şi
este foarte degradată şi in stare proastă;

- În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt 
conectati la  reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km, care este în stare 
deteriorarata; 

-În Tg. Bujor aproape 50% din gopodarii sunt 
conectate la reteaua de canalizare cu o 
lungime totala de 13.5 Km, toata intr-o stare 
fizica proasta; 

-În Beresti exista numai 1.5 Km de retea si 
numai 10% din locuitori sunt conectati, 
evacuarea apei facandu-se fara alta tratare. 
In zonele rurale din Galati rata de conectare 
este mai mica de 10%. 

-În judetul Galati există numai 3 staţii de 
epurare şi toate sunt în stare proastă sau 
nefuncţionale; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Prevederile legislaţiei europene care ar 
obliga municipalitatea să respecte 
standardele europenea privind 
amenajarea hidroedilitară;

-Risc ridicat de poluare: În prezent, întreagul 
volum de ape uzate este deversat direct în 
Dunăre, fără a fi tratat, prin şapte guri de 
deversare; 

-Posibilitatea ca unele componente ale reţelei 
să cedeze şi să provoace mari pagube (dat 
fiind gradul mare de deterioarar). 

ECHIPARE HIDROEDILITARĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-În toate municipii şi oraşele judeţului 
Galaţi există reţea de distribuţie a apei 
potabile; 

-Un procent semnificativ din străzile 
orăşeneşti din judeţ sunt echipate cu 

-Există 43 de comune cu rata de conectare la 
reţeaua de apă potabilă scăzută (mai puţin de 
25%), din care 22 de comune nu sunt 
prevăzute cu  servicii de apă potabilă;

-În prezent există în judeţul Galaţi numai 3 
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reţele de distribuire a apei potabile 
(78,7%); 

-Există 14 de comune prevăzute cu 
instalaţii de apă (rata de conectare între 
25% si 75%); 

-În toate municipiile şi oraşele judeţului 
Galaţi există instalaţii de canalizare 
publică;

staţii de epurare şi toate sunt în stare proastă
sau nefuncţionale; 

-Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu 
conducte de canalizare era în anul 2008 de 
44,4%, în timp ce Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare era de 616,1 km; 

-În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt 
conectati la  reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km, care este în stare 
deteriorarată.

-În Tg. Bujor doar 50% din gopodării sunt 
conectate la reţeaua de canalizare cu o 
lungime totală de 13.5 Km, toată într-o stare 
fizică proastă;

-În Bereşti există numai 1.5 Km de reţea de 
canalizare şi numai 10% din locuitori sunt 
conectaţi; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Existenţa „Master Planului pentru 
Infrastructura de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi”; 

- Implementarea unui proiect de 
reabilitarea a sistemului de apă şi
canalizare (cea mai urgentă problemă
care ar trebui rezolvată, în opinia 
locuitorilor, nominalizată în aproximativ 
34% din cazuri este reprezentată de 
reabilitarea serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare); 

-Posibilitatea ca unele componente ale reţelei 
să cedeze şi să provoace mari pagube (să
scadă şi mai mult procentul gospodăriilor 
racordate la apă şi canalizare); 

-Dezastre naturale care să conducă la 
distrugerea reţelelor existente; 

TERMOFICARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-

-În judeţ doar municipiul Galati are reţea de 
termoficare; 

-Reducere constantă a volumului de energie 
termică livrată: în 2008 a fost distribuită doar 
60% din energia termică distribuită în 2003. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Accesarea Fondurilor Europene; -Dezastre naturale care să conducă la 
distrugerea reţelelor existente; 

ECHIPARE ENERGETICĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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-Populaţia este mulţumită de modul de 
funcţionare a reţelei electrice: 66,67% 
dintre zonele de reşedinţă au mediile 
pentru modul de funcţionare a reţelei 
electrice mai mari de 8 (notele au fost 
acordate pe o scală de la 1 la 10); 

-Extindere ridicată a reţelei; 

-

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Dezvoltarea reţelei (Electrica Galaţi, 
filială a Electrica SA, companie de 
distribuţie energie electrică pentru sud-
estul României, are ca principal obiectiv 
consolidarea şi dezvoltarea aprovizionării 
cu energie electrică, precum şi a
sistemelor de distribuţie în judetul Galaţi); 

-Calamităţi naturale care să distrugă reţelele 
de furnizare a energiei electrice; 

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Populaţia este mulţumită de modul de 
funcţionare a reţelei de alimentare cu 
gaz: 83,33% dintre zonele de reşedinţă 
au mediile pentru modul de funcţionare a 
reţelei de alimentare cu gaz mai mari de 
7 (notele au fost acordate pe o scală de 
la 1 la 10); 

 

-În judeţul Galaţi, numai în municipiile Galaţi
şi Tecuci se distribuie gaze naturale; 

-extindere insufcientă a reţelei de alimentare 
cu gaze (un procent de 86,44% dintre 
respondenţi se declară nemulţumiţi cu privire 
la acest aspect); 

-Presiune slabă a gazului din reţea; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Implementarea unui proiect pentru 
reabilitarea utilităţilor publice 
(respondenţii au clasat pe  primul loc 
proiectul „Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare, gaz 
metan, electricitate” cu un punctaj de 123 
puncte); 

-Calamităţi naturale care să distrugă reţelele 
de furnizare a gazelor naturale; 

GESTIUNE DEŞEURI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Procentul populaţiei din judeţ care  
beneficiază servicii de colectare a deşeurilor 
şi de administrare este de aproximativ 56% 
(2007). Populaţia din mediul rural în general 
nu beneficiază de acest serviciu; 

-Nu există statii de tratament mecanica-
biologica, statii de compostare sau statii 
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mecanice de tratare, în judetul Galati; 

-Planul Regional de management a 
Deşeurilor pentru Regiunea Sud-Est (PRGD) 
a identificat 191, depozite de deşeuri rurale, 
în judetul Galati. Nici unul dintre acestea nu 
este in conformitate cu  cerinţele legate de 
protecţia mediului; 

-Gradul de mulţumire privind sistemul de 
colectare a deşeurilor menajere pentru cele 
mai multe comune din judeţul Galaţi (49,15%) 
este scăzut; 

-mare parte dintre cetăţenii din mediul urban 
sunt nemulţumiţi de curăţenia oraşelor în care 
locuiesc, neconsiderându-le curate (73,46% 
în municipiul Galaţi, 37,21% în Tecuci, 
46,93% în oraşul Târgu Bujor); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-În cadrul proiectului „Managementul 
integrat al deseurilor solide urbane în 
oraşul Galaţi şi în împrejurimi” se prevede 
construcţia unei statii de sortare 
mecanice care este în curs de 
desfăşurare; 

- Lipsa de educaţie a populaţiei; 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Principalii indicatori privind societatea 
informaţională din judeţul Galaţi se
înscriu pe un trend ascendent în perioada 
de referinţă 2003-2008, reflectând 
atenuarea decalajelor existente 
comparativ cu alte regiuni şi maturizarea 
pieţei de Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţii; 

-Numărul furnizorilor de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice activi pe piaţa
judeţului Galaţi a crescut semnificativ; 

- În privinţa infrastructurii informaţionale, 
respectiv a dotărilor cu PC-uri şi a
penetrării acestora, se remarcă aceeaşi
evoluţie ascendentă în perioada de 
referinţă, cu o rată medie anuală de 
creştere a volumului vânzărilor de peste 
50%. 

-În ceea ce priveşte activitatea de poştă
şi telecomunicaţii, se remarcă o creştere 
a volumului de corespondenţă şi

-Penetrare scăzută a internetului în mediul 
rural; 

-Transmisiunile de date şi accesul la Internet 
sunt afectate de lipsa infrastructurii de 
comunicaţii de bază, în special în zonele 
rurale; 
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imprimate vândute; 

Locuitorii din mediul urban sunt în 
general, foarte mulţumiţi de accesul la 
internet/cablu; 

-Locuitorii din mediul urban sunt în 
general, foarte mulţumiţi de accesul la 
internet/cablu, întrucât notele medii 
primite sunt peste 8 pentru toate zonele 
de rezedinţă (scală de la 1 la 10); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Atragerea de bani europeni pentru 
implementarea unor proiecte care să
permită extinderea reţelelor de 
internet/telefoon/cablu la nivelul mediului 
rural (eliminarea disparităţilor faţa de 
mediul urban); 

-Catastrofe naturale care să deterioreze 
reţelele existente; 

-Restrângerea fondurilor ca urmare a crizei 
economice; 

MEDIUL DE TRAI ŞI LOCUIRE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-În ultimii 10 ani ponderea locuinţelor 
proprietate personală din judeţul Galaţi a
crescut constant, ajungând în 2008 la 
95,8%; 

-Creşte construcţia în mediul privat,în 
2008 fiind construite cu 69,6% mai multe 
locuinţe din fonduri private decât în 2003; 

-24 de comune au în curs de desfăşurare 
proiecte, finanţate în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern 577/1997 şi
Ordonanţa de Guvern 7 / 2006; 

-Cei mai mulţi respondenţi din municipiul 
Tecuci (41,58%) sunt mulţumiţi şi foarte 
mulţumiţi de întreţinerea parcurilor; 

-Număr ridicat de magazine, 
supermarketuri şi mall-uri atât în mediul 
urban cât şi în cel rural (respondenţii de 
declară multumiţi cu privire la acest 
aspect: 76,19% în Galaţi, 77,27% în 
Tecuci, 54% în Târgu Bujor, 93,22% în 
comunele judeţului Galaţi); 

-Număr ridicat de baruri/ restaurante/ 
cluburi (respondenţii de declară multumiţi
cu privire la acest aspect: în proporţie de 
85,78% pentru municipiul Galaţi, în 
proporţie de 77,38% pentru municipiul 
Tecuci, în proporţie de 70,84% pentru 
oraşul Târgu Bujor, în proporţie de 

- Probleme ale fondului de locuinţe: calitatea 
scăzută a condiţiilor de locuit pentru o parte a 
populaţiei, supra-aglomerarea spaţiilor de 
locuit,  calitatea precară a materialelor de 
construcţie, accesul precar la utilităţi; 

- Mare parte din apartamentele din blocuri 
cunosc un grad de uzură, care este în multe 
situaţii foarte ridicat; 

-Statul s-a retras aproape complet din 
finanţarea şi construcţia de locuinţe din 
fonduri publice, de la 8,7% din bugetul de stat 
în 1989, la mai puţin de 1% în mod constant 
în următorii ani; 

-Faţadele blocurilor nu sunt foarte bine 
întreţinute (respondenţii se declară
nemulţumiţi cu privire la acest aspect: 
75,36% în Galaţi, 71,59% în Tecuci, 71,11% 
în Târgu Bujor, 75,51% în Bereşti);  

-Clădirile nu arată foarte bine (respondenţii se 
declară nemulţumiţi cu privire la acest aspect: 
65,58% în Galaţi, 59,77% în Tecuci, 69,39% 
în Târgu Bujor, 55,1% în Bereşti);  
-Parcuri insuficiente (respondenţii se declară
nemulţumiţi cu privire la acest aspect: 
74,88% în Galaţi, 48,27% în Tecuci, 54,17% 
în Târgu Bujor, 48,94% în Bereşti); 
-Locuri de joacă insuficiente (respondenţii se 
declară nemulţumiţi cu privire la acest aspect: 
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53,19% pentru oraşul Bereşti, în proporţie 
de 62,71% comunele judeţului Galaţi); 

-Un grad ridicat de mulţumire se 
înregistrează şi pentru aspectul 
„activitatea poliţiei” (81,36% s-au declarat  
foarte mulţumiţi şi mulţumiţi); 

- Cei mai optimişti respondenţi în ceea ce 
priveşte oraşul lor sunt cei din Târgu 
Bujor, care s-au declarat (în proporţie de 
44,68%) în acord şi acord total cu 
afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 
priveşte viitorul oraşului nostru”; 

-Siguranţă ridicată în oraşul Bereşti 
(69,39% dintre respondenţii spun că se
simt în siguranţă pe stradă şi 46,88% 
afirmă faptul că riscul de a fi furat sau 
agresat în autobuz/tramvai este foarte 
mic); 

-Rată scăzută a infractionalităţii în 
comunele din Galaţi: cei mai mulţi
respondenţi (67,8%) sunt foarte mulţumiţi
şi mulţumiţi şi doar 15,2% se decalră
nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de acest 
aspect; 

-Calitate ridicată relaţiilor interetnice din 
comune (91,53% dintre respondenţi sunt 
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de acest 
aspect); 

-Calitate ridicată relaţiilor interumane, în 
general în comune (88,14% dintre 
respondenţi sunt mulţumiţi şi foarte 
mulţumiţi deacest aspect); 

-Cei mai mulţi respondenţi (33,9%) sunt 
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de calitatea 
vieţii, în general din comună.

75% în Galaţi, 43,53% în Tecuci, 37,5% în 
Târgu Bujor, 34,5% în Bereşti); 

-Terenuri şi săli de sport insuficiente 
(respondenţii se declară nemulţumiţi cu 
privire la acest aspect: 54,89% în Galaţi, 
48,78% în Tecuci, 42% în Târgu Bujor, 
36,74% în Bereşti); 

-Stranduri şi piscine insuficiente (respondenţii 
se declară nemulţumiţi cu privire la acest 
aspect: 61,37% în Galaţi, 90,48% în Tecuci, 
97,92%  în Târgu Bujor, 97,78% în Bereşti); 

-Siguranţa scăzută a cetăţenilor (locuitorii 
municipiilor Galaţi şi Tecuci şi oraşului Târgu 
Bujor nu se simt în siguranţă nici pe stradă,
nici în tramvaie/autobuze. În plu, în 
municipiile şi oraşele judeţului Galaţi se
găsesc foarte mulţi câini fără stăpân); 
-Viaţa este scupmă şi nivelul utilitătilor ridicat 
(un  procent covârşitor dintre locuitorii 
mediului urban al judeţului Galaţi sunt de 
această părere); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Implementarea de către primăriile 
oraşelor a unor proiecte de reamenajare 
a blocurilor (Cei mai mulţi respondenţi din 
municipiul Tecuci (68,89%), din oraşul 
Târgu Bujor (73,91%) şi de asemenea, 
din oraşul Bereşti (68%) au specificat că
cel mai potrivit proiect pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului de reşedinţă este 
„Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe”). 

-Scăderea investiţiilor publice dotoarate 
datoriei externe a ţării; 

-Restrângerea fondurilor europene ca urmare 
a crizei economice; 
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Infrastructur
a de 
susţinere a 
activităţilor 
economico-
sociale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Creşterea veniturilor la bugetele locale 
cu 173%, în perioada 2004-2008; 

-Clădirile şi infrastructura administraţiei 
publice locale, din majoritatea comunelor, 
sunt apreciate pozitiv. Cele mai multe 
comune (în proporţie de 62,71%) au 
primit note de 4 şi 5 pentru clădirile şi
infrastructura administraţiei publice 
locale, ceea ce indică un nivel ridicat de 
mulţumire faţă de acest aspect; 

-Existenţa CENPRO, organizaţie 
neguvernamentală, autonomă, apolitică şi
nonprofit, ce are ca scop sprijinirea 
dezvoltării firmelor private mici şi mijlocii; 

-Existenţa unui număr de 28 de centre de 
cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii 
"Dunărea de Jos" Galaţi (14 centre sunt 
acreditate la nivel naţional de către 
CNCSIS); 

-Judeţul Galaţi a micşorat în ultimii ani 
decalajele privind implementarea 
societăţii informaţionale prin dezvoltarea 
industriei TIC; 

-La nivelul judeţului, penetrarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor are un nivel 
destul de redus; 

-Faţadele clădirilor Administraţiei Publice 
Locale nu sunt bine întreţinute. Respondenţii 
consideră că faţadele celor mai multe clădiri 
ale APL, din municipiile şi oraşele în care 
locuiesc nu sunt bine intreţinute (38,12% 
dintre respondenţii din Municipiul Galaţi,
48,75% dintre respondenţii din Municipiul 
Tecuci, 39,54% dintre respondenţii din oraşul 
Târgu Bujor, 51,11% dintre respondenţii din 
oraşul Bereşti);  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Dezvoltarea unor programe de sprijinire 
pentru  înfiinţarea de noi întreprinderi; 

-Sprijinirea accesului IMM-urilor la 
serviciile de consultanţă;

-Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi
cooperare între Camerele de Comerţ şi
Industrie de la nivel naţional şi
internaţional; 

-Posibilitatea accesării unor fonduri 
nerambursabile;   

-Scăderea veniturilor la bugetele locale; 

-Instabilitatea legislaţiei; 

-Scăderea investiţiilor din domeniul cercetării-
dezvoltării; 

-Plecarea din municipiu a puţinelor persoane 
interesate de cercetare – dezvoltare; 

Sistemul de 
educaţie şi
învăţământ. 
Cultură

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Creşterea numărului de grădiniţe cu 
11,1% în 2008 faţă de 2003; 

-În judeţul Galaţi funcţionează 4 instituţii 
de învăţământ primar şi gimnazial pentru 
copii cu deficienţe; 

-Creşterea numărului de săli de 

-Scăderea numărului de elevi. În anul 2008 
populaţia şcolară era cu 8,3% mai mică decât 
în anul 2003, tendinţa de scădere 
manifestându-se constant pe toată perioada 
de referinţă;

-În judeţul Galaţi funcţionează în prezent doar 
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gimnastică cu 15% în perioada 2003-
2009; 

-La nivelul judeţului există două
universităţi: două universităţi: 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi
Universitatea „Danubius” Galaţi; 

-Respondenţii consideră că învăţământul 
la nivelul judeţului Galaţi este de bună
calitate (58,03% dintre respondenţii din 
Municipiul Galaţi; 51,22% dintre 
respondenţii din Municipiul Tecuci; 
33,33% dintre respondenţii din oraşul 
Târgu Bujor; 41,67% dintre respondenţii  
din oraşul Bereşti); 

-Respondenţii din mediul rural consideră
că există un număr suficient de grădiniţe
şi şcoli la nivelul comunelor (77,96%); 

- Respondenţii din mediul rural apreciază
calitatea actului educaţional în grădiniţe, 
şcoli şi licee (83,95%) şi dotarea cu 
echipamente a şcolilor şi grădiniţelor din 
mediul rural (64,41%); 

-Numărul de vizitatori ai muzeelor a 
crescut cu peste 315% în perioada 2003-
2008; 

- Accesul la instituţiile religioase este facil 
pentru zonele de reşedinţă. Respondenţii 
au acordat note medii mai mari de 7,5; 

-Respondenţii din mediul rural apreciază
infrastructura culturală existentă la nivelul 
comunelor  (57,63%) şi activităţile 
culturale desfăşurate (45,76%); 

două şcoli de arte şi meserii, care se 
confruntă cu o reducere drastică a numărului 
de elevi (41,4% în perioada 2003-2008); 

-Reducerea numărului de săli de clasă şi
cabinete cu 9,42% în perioada 2003-2009; 

-Reducerea unităţilor de învăţământ cu 9,7% 
în 2008 faţă de 2003; 

-Reducerea personalului didactic cu 6,4% în 
2008 faţă de 2003; 

-Reducerea numărului de biblioteci din judeţ,
cu aproximativ 6,3% în 2008 faţă de 2003; 

- Reducerea numărului de cinematografe, de 
la 5 unităţi existente în 2003 la numai una în 
2008; 

-Lipsa unei vieţi culturale intense. 
Respondenţii consideră că, la nivelul 
municipiilor şi oraşelor în care locuiesc, viaţa
culturală nu este una bogată (48,41% dintre 
respondenţii din Municipiul Galaţi; 71,26% 
dintre respondenţii din Municipiul Tecuci; 
75,08% dintre respondenţii din oraşul Târgu 
Bujor; 69,39% dintre respondenţii din oraşul 
Bereşti); 

-Număr scăzut de cinematografe 
Respondenţii consideră că, la nivelul 
municipiilor şi oraşelor în care locuiesc, nu 
există suficiente cinematografe (69,61% 
dintre respondenţii din municipiul Galaţi; 90% 
dintre respondenţii din municipiul Tecuci; 
94% dintre respondenţii din oraşul Târgu 
Bujor; 96% dintre respondenţii din oraşul 
Bereşti. 

- Clădirile de patrimoniu din mediul rural nu 
sunt bine întreţinute. Cei mai mulţi
respondenţi (47,46%) sunt nemulţumiţi şi
foarte nemulţumiţi de clădirile de patrimoniu 
din comună;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-creşterea, pe viitor, a sumelor alocate 
pentru dezvoltarea sistemului de 
educaţie; 

-apariţia unor noi programe de dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice; 

-Posibilitatea accesării unor fonduri 
nerambursabile; 

-Atragerea unor investitori interesaţi în 

-Scăderea în continuare a numărului de 
personal didactic şi a numărului de elevi; 

-Scăderea calităţii personalului didactic şi a
actului didactic. 
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dezvoltarea unor cinematografe;  

Sănătatea şi
asistenţa
socială

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- creşterea numărului de unităţi sanitare 
din domeniul privat. Faţă de anul 2003 în 
anul 2008 funcţionau cu 50% mai multe 
cabinete medicale de familie, cu 27,5% 
mai multe cabinete medicale de medicină
generală, cu 79,1% mai multe cabinete 
medicale de specialitate, cu 28,4% mai 
multe cabinete stomatologice, cu 42,8% 
mai multe laboratoare medicale, cu 
14,2% mai multe laboratoare de tehnică
dentară, cu 10,5% mai multe farmacii, cu 
175% mai multe puncte farmaceutice, cu 
28,5% mai multe depozite farmaceutice şi
cu 300% mai multe centre medicale; 

-Existenţa unor creşteri importante de 
personal, în toate specializările existente, 
pentru sectorul privat; 

-Număr suficient de spitale şi policlinici la 
nivelul oraşului Târgu Bujor. Cei mai mulţi
respondenţi (54%) sunt în acord şi acord 
total cu afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor 
se găsesc suficiente spitale, policlinici”. 

-Existenţa unui număr suficient de 
dispensare şi policlinici la nivelul 
comunelor din judeţul Galaţi. Cei mai 
mulţi respondenţi (72,88%) sunt foarte 
mulţumiţi şi mulţumiţi în ceea ce priveşte 
numărul de dispensare, policlinici 
existente la nivelul comunelor; 

-Pe lângă ajutorul de şomaj acordat 
potrivit legilor şi reglementărilor în 
vigoare, şomerii din judeţul Galaţi
beneficiază şi de alte ajutoare; 

-Nivelul pensiilor lunare a cunoscut o 
dinamică pozitivă în perioada 2003-2008; 

-Subfinanţarea domeniului sanitar majoritar 
de stat; 

-Înregistrarea unei scăderi uşoare a 
numărului de policlinici, dispensare medicale 
şi creşe din domeniul sanitar de stat; 

-Inexistenţa unităţilor medicale pentru boli 
grave; 

- Sectorul public se confruntă cu reduceri de 
personal la toate categoriile cu excepţia 
personalului sanitar auxiliar; 

-Existenţa unei infrastructuri sanitare 
deficitare şi o calitate semnificativ redusă a
serviciilor de sănătate oferite populaţiei; 

-Managerii firmelor din Judeţul Galaţi
constată o insuficienţă a numărului de spitale 
şi policlinici: în Municipiul Galaţi (42,99% 
dintre respondenţi), în Municipiul Tecuci 
(57,78% dintre respondenţi), în oraşul Bereşti 
(84% dintre respondenţi); 

-Inexistenţa unităţilor particulare pentru 
găzduirea vârstnicilor; 

-Insuficienţa numărului de locuri de cazare în 
căminele pentru vârstnici; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Implementarea unor măsuri pentru 
stimularea angajatorilor care încadrează
şomeri; 

-măsuri viitoare care să sporească
investiţiile în domeniul sanitar; 

-Posibilitatea de accesare a unor fonduri 

-scăderea salariilor din domeniul sanitar şi
reorientarea personalului medical ; 

- Reducerea calităţii actului medical; 

-Includerea coplăţii serviciilor medicale. 
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nerambursabile pentru dezvoltarea 
sectorului sanitar; 

-Includerea procesului de 
descentralizare; 

- Creşterea fondurilor pentru asistenţa
socială.

Protecţia şi
conservarea 
mediului 
natural şi
construit 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Exitenţa unor medii naturale protejate; 

-Realizarea unor investiţii pentru protecţia 
aerului, apei şi solului, de către SC 
ARCELORMITTAL SA Galaţi; 

-Implementarea unor măsuri pentru  
reducerea poluării generată în urma 
desfăşurării activităţilor în domeniul 
industriei extractive; 

-La nivelul judeţului Galaţi, impactul 
activităţilor din sectorul agricol asupra 
mediului se manifestă în special prin soluri 
afectate de reziduuri zootehnice; 

-În 2008 au fost înregistrate 5 poluări 
accidentale; 

-Existenta, în cadrul judeţului, a doi dintre cei 
mai mari poluatori la nivel naţional:  
Şantierului Naval şi SC ARCELORMITTAL 
SA Galaţi; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Posibilitatea de accesare a unor fonduri 
nerambursabile pentru investiţii ce 
privesc protecţia mediului; 
-Interesul manifestat de Comunitatea 
Europeană pentru protecţia mediului;  

-Majoritatea managerilor din firmele 
gălăţene susţin protecţia mediului. Cei 
mai mulţi respondenţi din municipiul 
Galaţi (50,71%) au specificat că cel mai 
potrivit proiect pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului este „Îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu înconjurător”. 
Proiectul a ieşit, de asemenea, pe primul 
loc în clasamentul tuturor proiectelor 
selectate, cu un punctaj de 316; 

-Creşterea numărului operatorilor economici 
din industriile poluante; 

-Neimplementarea standardelor de protecţie 
a mediului până la expirarea perioadei de 
tranziţie acordată de specialiştii Comisiei 
Europene; 
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V.1. VIZIUNE 

V.1.1. Analiza situa Ńiei jude Ńului şi a actorilor-cheie 
 

JudeŃul GalaŃi ocupă o poziŃie strategică distinctă în Sud-Estul României.  

 

La est, pe o distanŃă de aproximativ 120 km se întinde frontiera cu Republica Moldova, şi 

astfel accesul terestru la spaŃiul CSI. Acesta se face prin intermediul a două puncte de 

trecere a frontierei: din localitatea Oancea se ajunge pe cale rutieră, în 5 km, la Cahul, 

principalul oraş din Sudul Republicii Moldova; din municipiul GalaŃi se ajunge atât rutier cât 

şi feroviar, în 14 km, la Giurgiuleşti, singurul port fluvial al Republicii Moldova. Giurgiuleştii 

se află la 2 km de localitatea Reni, din Ucraina, capătul estic al preconizatei autostrăzi Reni-

Odessa. Actualmente, distanŃa rutieră dintre municipiul GalaŃi şi portul Odessa, al treilea 

oraş al Ucrainei este de 290 km. 

 

De la GalaŃi la Ismail, primul port dunărean al Ucrainei sunt aproximativ 50 mile marine. De 

aici, există conexiune feroviară cu Odessa, acoperind distanŃa de 200 km.  

De la GalaŃi la Brăila se fac 31 de km, până la Tulcea, poarta de intrare a Deltei, 104 km 

(trecere cu bacul în localitatea I.C. Brătianu), iar până la ConstanŃa, principalul port maritim 

al Ńării, 190 km.  

 

Al doilea municipiu al judeŃului, municipiul Tecuci se regăseşte la drumul european E581, 

care leagă localitatea TişiŃa (acces la E85) de vama AlbiŃa (judeŃul Vaslui) aflată la rândul ei 

la 90 km de Chişinău, capitala Republicii Moldova. Urmând traseul Mărăşeşti-Târgu 

Secuiesc, municipiul Tecuci se află la o distanŃă de 196 km de municipiul Braşov şi 

preconizatele autostrăzi care ar urma să îl străbată.  

 

Oraşul Târgu-Bujor ocupă o poziŃie central-estică la nivelul judeŃului. Este situat la o distanŃă 

de 20 km de punctul de trecere a frontierei Oancea şi 57 de km rutier şi feroviar de 

municipiul GalaŃi. La nord de Târgu Bujor se regăseşte oraşul Bereşti, aflat la rândul său la o 

distanŃă de 31 de km terestru şi feroviar de municipiul Bârlad (judeŃul Vaslui) şi astfel 

accesul la drumul european E581. 

 

JudeŃul este traversat de Coridorul VII Pan European, ce corespunde traseului Fluviului 

Dunărea (Nurnberg - Viena - Budapesta - Bratislava - Budapesta - Belgrad - Drobeta Turnu 

Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse - GalaŃi - Marea Neagră). Acest coridor vine în 
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completarea Canalului Rhin - Main şi reprezintă principala arteră de infrastructură fluvială a 

Uniunii Europene.  

 

În acelaşi timp, judeŃul se află în apropierea Coridorului IX Pan European, ce asigură 

infrastructura rutieră şi feroviară a Europei pe relaŃia Nord-Sud, pornind de la Marea Baltică 

(Lituania) şi Golful Finic Sankt Petersburg, în direcŃia Moscova - Kiev - Chişinău - România - 

Bulgaria - Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km distanŃă de municipiul GalaŃi, 

prin judeŃul vecin - Vrancea. 

 

Din perspectiva infrastructurii căilor de comunicaŃii se impun următoarele considerente: 

JudeŃul deŃine 1.695 km de drumuri publice, din care 31,6% sunt modernizate. Din totalul 

anterior menŃionat 793 de km sunt drumuri judeŃene din care modernizate 77 km, prezintă 

îmbrăcăminŃi uşoare 530 km, drumuri de piatră 145 km, drumuri de pământ 41 km. 365 km 

sunt drumuri comunale din care modernizate 4km, prezintă îmbrăcăminŃi uşoare 66 km,  

drumuri de piatră 223 km, drumuri de pământ 72 km. 

Densitatea drumurilor publice la 100 km2 este de 38,0, fiind superioară mediei înregistrate la 

nivel naŃional, de 33,9. În ceea ce priveşte reŃeaua de căi ferate, judeŃul dispune de 304 km 

din care 18,4% sunt electrificaŃi. Densitatea liniilor de cale ferată la 1000 km2 este de 68,06, 

fiind superioară celei existente la nivel naŃional de 45,2. 

 

Lungimea străzilor orăşeneşti în judeŃul GalaŃi este de 524 km. Gradul de modernizare al 

acestora este de 74,2%, fiind superior celui existent la nivel naŃional, de 60,2%. 

De asemenea, în judeŃ există 67,9 km linii de tramvai şi 25,4 km linii de troleibuz. Liniile de 

tramvai şi troleibuz necesită investiŃii de modernizare.  

 

Studiile de piaŃă derulate arată că populaŃia din mediul urban, este per ansamblu, 

nemulŃumită de modul în care sunt întreŃinute străzile şi trotuarele din localităŃile lor, de 

vizibilitatea marcajelor pietonale şi a semnelor de circulaŃie, de gradul de modernizare al 

reŃelei de transport în comun, de gradul în care reŃeaua de transport în comun face faŃă 

traficului actual, şi de numărul de spaŃii de parcare.  

 

În mediul rural trotuarele sunt un motiv de nemulŃumire, marcajele pietonale şi semnele de 

circulaŃie aflându-se într-o stare acceptabilă.  

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

5 

 

Traficul maritim şi fluvial al judeŃului GalaŃi este derulat prin portul din municipiul GalaŃi şi 

oferă numeroase oportunităŃi pentru economia întregii zone.  

 

JudeŃul are o bogată reŃea hidrografică care cuprinde: ape de suprafaŃă – Dunărea (22 km), 

Siretul (150 km) - cu afluenŃii săi Bârladul şi BârlădeŃul, Prut (124 km) - cu afluenŃii Horincea 

şi Elanul şi ape subterane - rezerve de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de 

mare adâncime în cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul judeŃului. 

 

Potrivit „Master Planului pentru Infrastructura de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi”, în judeŃul 

GalaŃi sunt disponibile suficiente resurse de apă cu o calitate corespunzătoare pentru a 

satisface cererea de apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare este de 

aproximativ 50%, iar rata de conectare la o instalaŃie de epurare a apelor uzate era de 0,2%.  

 

Riscul de poluare a apelor subterane în judeŃul GalaŃi este semnificativ. L.E.P.A. (AgenŃia 

Locală de ProtecŃia Mediului) a concluzionat că efectele contaminării au degradat 80% din 

apa subterană din GalaŃi. Resursele subterane din bazinul hidrografic al Prutului şi al Dunării 

sunt expuse la un risc mare de poluare. 

 

Mediul urban este bine conectat la reŃeaua de apă potabilă. În zonele rurale din judeŃul 

GalaŃi rata de conectare la reŃeaua de apă potabilă este între 0% şi 97%. Există 43 de 

comune cu rata de conectare scăzută (mai puŃin de 25%), din care 22 de comune nu sunt 

prevăzute cu  servicii de apă potabilă, există 14 de comune prevăzute cu instalaŃii de apă 

(rata de conectare intre 25% si 75%), în timp ce numai 3 comune au o rate de conectare de 

peste 75%. Cu toate acestea, 24 de comune au în curs de desfăşurare proiecte, finanŃate în 

conformitate cu Hotărârea de Guvern 577/1997 şi OrdonanŃa de Guvern 7 / 2006. 

 

ReŃeaua de canalizare din judeŃul GalaŃi are o lungime totală de aproximativ 550 km şi este 

foarte degradată. În medie, 40,7% dintre gospodăriile din judeŃ (18 localităŃi din totalul de 

184) sunt conectate la reŃeaua de canalizare. Cu excepŃia oraşului GalaŃi (rata de conectare 

de 95%) sunt foarte scăzute ratele de conectare, între 0% şi 48%. 

 

În toate municipiile şi oraşele judeŃului GalaŃi există reŃea de distribuŃie a apei potabile. 

Lungimea totală simplă a reŃelei de distribuire a apei potabile era de 1.556,9 km, din care 

41,6% în municipii şi oraşe. În general calitatea apei din reŃeaua publică este apreciată cu 

note de 5 şi 6 pe o scală de la 1 la 10, ceea ce indică un grad scăzut de satisfacŃie. Aceeaşi 

situaŃie este specifică pentru sistemul de canalizare. 
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În judeŃ doar municipiul GalaŃi are reŃea de termoficare. Datele existente arată o reducere 

constantă a volumului de energie termică livrată pe măsura debranşărilor de la reŃeaua 

centralizată de termoficare. 

 

Echiparea energetică este apreciată în medie cu nota 8 pe o scală de la 1 la 10 şi relevă un 

grad mare de satisfacŃie din partea gălăŃenilor. Cea mai mare parte a liniilor electrice sunt 

aeriene, ceea ce afectează estetica localităŃilor. Sunt necesare investiŃii pentru instalarea de 

noi transformatoare şi staŃii de alimentare. În schimb, per ansamblu, locuitorii judeŃului GalaŃi 

nu sunt mulŃumiŃi de nivelul de extindere al reŃelei de alimentare cu gaz.  

 

Procentul populaŃiei din judeŃ care  beneficiază servicii de colectare a deşeurilor şi de 

administrare este de aproximativ 56%. PopulaŃia din mediul rural în general nu beneficiază 

de acest serviciu.  

 

În mediu rural, se înregistrează un nivel ridicat al satisfacŃiei (nota medie obŃinută este 8,30 

pe o scală de la 1 la 10), în ceea ce priveşte calitatea aerului. În mediul urban percepŃiile 

privind calitatea aerului diferă mult de la o localitate la alta. În oraşul Bereşti rezidenŃii sunt 

mulŃumiŃi de acest aspect şi oferă o notă medie de 8,42. O situaŃia similară se înregistrează 

în Târgu Bujor – o notă medie de 8,33. În Tecuci nivelul de satisfacŃie este scăzut – o notă 

medie de doar 6,53. În municipiul GalaŃi notele variază de la 4,1 la 6,45.  

 

Principalii indicatori privind societatea informaŃională din judeŃul GalaŃi se înscriu pe un trend 

ascendent, reflectând atenuarea decalajelor existente comparativ cu alte regiuni şi 

maturizarea pieŃei de Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃii. 

 

Studiile de piaŃă au evidenŃiat un grad ridicat de mulŃumire a locuitorilor judeŃului în ceea ce 

priveşte accesul şi calitatea serviciilor de internet/cablu.  

 

Mediul urban al judeŃului GalaŃi concentrează 57% din totalul populaŃiei, în timp ce 43% 

dintre locuitori având domiciliul în mediul rural. VariaŃia acestor procente este 

nesemnificativă de-a lungul perioadei analizate.  

 

Per ansamblu, populaŃia judeŃului GalaŃi urmează un trend descendent, scăzând cu 

aproximativ 2% pe parcursul ultimilor cinci ani. Scăderea populaŃiei a fost o consecinŃă 

directă a sporului natural. Sporul natural negativ se datorează natalităŃii aflată într-o 

dinamică negativă, trendul fiind mai puŃin accentuat în mediul rural.  
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Datele prezentate arată că migraŃia internă reprezintă un fenomen social de amploare, ce 

afectează demografia judeŃului. Se constată migraŃia demografică în special a populaŃiei 

tinere şi mature (19-49 ani), din mediul rural în mediul urban, motivată de condiŃiile de viaŃă 

şi de muncă oferite de centrele urbane, fapt ce conduce la îmbătrânirea şi reducerea 

constantă a populaŃiei în mediul rural. 

 

NupŃialitatea cunoaşte o creştere semnificativă pe parcursul ultimilor cinci ani, divorŃialitate 

înregistrează şi ea o creştere, însă de o mai mică amploare. Mortalitatea cunoaşte o 

scădere lentă la nivel de judeŃ, cu valorile cele mai ridicate înregistrate în mediul rural. 

Mortinatalitatea (născuŃi morŃi la 1000 de născuŃi vii + morŃi) şi mortalitatea infantilă cunosc 

la rândul lor un trend descendent.  

 

În judeŃul GalaŃi, majoritatea absolută o formează cetăŃenii de etnie română. Aproximativ 

2,12% sunt cetăŃeni români de etnie romi, cca. 0,05% sunt ruşi/lipoveni, 0,04% de etnie 

maghiară şi tot 0,04% de etnie greacă. Este posibil ca numărul real al populaŃiei de etnie 

rromă să fie mai mare decât cel indicat de evidenŃele statistice oficiale. Majoritatea populaŃiei 

este de confesiune ortodoxă. 

 

Din perspectiva repartizării pe activităŃi economice a populaŃiei, este de semnalat un 

dezechilibru major: un număr semnificativ ridicat de persoane fiind ocupat în activităŃile 

agricole, în dauna industriei, construcŃiilor şi comerŃului. La nivel de industrie, cel mai mare 

număr de muncitori sunt angrenaŃi în activităŃile industriei prelucrătoare. 

 

În ceea ce priveşte câştigul salarial în funcŃie de activităŃi ale economiei naŃionale, în topul 

celor mai bine plătiŃi salariaŃi se află cei angajaŃi în industria extractivă, intermedieri 

financiare şi administraŃia publică şi apărare. La polul opus, se găsesc angajaŃii angrenaŃi în 

agricultură şi vânătoare, piscicultură şi pescuit, comerŃ cu ridicata şi amănuntul şi hoteluri şi 

restaurante. Aceste domenii oferă propriilor salariaŃi un câştig salarial nominal mediu net 

lunar de două ori mai mic. 

 

Numărul şomerilor înregistraŃi în judeŃul GalaŃi a scăzut continuu în perioada 2003-2008, de 

la 25.277 persoane la 14.538. Rata şomajului a scăzut şi ea de 11% în 2003 la 6,6% în 

2008. La nivelul anului 2009, în condiŃiile crizei, rata şomajului a urcat la 8,5% ajungând la 

10,34% la nivelul lunii iulie 2010. 
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În ultimii 10 ani ponderea locuinŃelor proprietate personală din judeŃul GalaŃi în total fond 

locativ a crescut constant, ajungând în 2009 la un procent de peste 95%. În schimb fondul 

locativ în ansamblul său  a crescut lent, cu circa 2% în ultimii cinci ani. Principalele probleme 

sunt legate de calitatea scăzută a condiŃiilor de locuit pentru o parte a populaŃiei, supra-

aglomerarea spaŃiilor de locuit, calitatea precară a materialelor de construcŃie, accesul 

precar la utilităŃi. 

 

Conform rezultatelor anchetei derulate, locuitorii din mediul urban sunt foarte nemulŃumiŃi 

atât de felul cum sunt întreŃinute faŃadele blocurilor, cât şi de felul cum arată clădirile per 

ansamblu. RezidenŃii din mediul urban sunt nemulŃumiŃi şi de numărul de spaŃii verzi, 

numărul de parcuri, numărul de locuri de joacă pentru copii, numărul de terenuri şi săli de 

sport, viaŃă sportivă a oraşului, numărul de ştranduri/piscine. Sunt în schimb mulŃumiŃi de 

numărul de spaŃii comerciale precum şi de varietatea de baruri/restaurante/cluburi. În mediul 

rural se apreciază că există un număr insuficient de parcuri. 

 

Locuitorii din GalaŃi şi Tecuci se declară nemulŃumiŃi de gradul de aglomerare al oraşelor şi 

de nivelul de zgomot, aceste aspecte nefiind invocate totuşi în Bereşti şi Târgu Bujor. 

Locuitorii municipiilor GalaŃi şi Tecuci şi oraşului Târgu Bujor resimt un grad mai mare de 

nesiguranŃă pe stradă, sau în mijloacele de transport în comun. Alte probleme semnalizate 

de către locuitorii din mediul urban sunt câinii fără stăpân, copiii străzii, preŃurile ridicate ale 

utilităŃilor, viaŃa scumpă în general. Calitatea vieŃii în mediul rural al judeŃului este apreciată 

la un nivel mediu.  

 

Economia judeŃului se bazează pe industrie (în special industria metalurgică şi navală), 

servicii şi comerŃ în mediul urban şi activităŃi agricole în mediul rural. Până la momentul 

crizei economice indicatorii economici ai judeŃului au cunoscut creşteri importante: creşterea 

numărului de agenŃi economici înregistraŃi, creşterea PIB-ului, creşterea numărului de 

salariaŃi, creşterea salariului mediu. Criza a adus reduceri semnificative în ceea ce priveşte: 

cifra de afaceri, volumul vânzărilor, numărul de clienŃi, cota de piaŃă, termenul de încasare a 

creanŃelor, lichiditatea, rata rentabilităŃii, profitul, rata profitului. 

 

Principalele puncte slabe ale judeŃului GalaŃi ca mediu economic, identificate de către 

persoanele juridice în cadrul anchetei efectuate sunt: infrastructura (14,80%), dezvoltarea 

economică scăzută (13,60%), implicarea redusă a  autorităŃilor locale (10,20%), nivelul 

ridicat al taxelor şi impozitelor (10,20%) şi lipsa investiŃiilor (8,50). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

9 

 

Pe ansamblul economiei naŃionale, judeŃul GalaŃi este principalul producător de cocs 

metalurgic, de fontă, de oŃel brut şi de laminate finite pline; este al doilea producător din Ńară 

la producŃia de nave maritime ca tonaj, şi primul ca număr, de asemenea se situează printre 

primele judeŃe la producŃia de legume şi fructe conservate. 

 

Din perspectiva managerilor intervievaŃi, cele mai potrivite domenii pentru dezvoltarea 

judeŃului GalaŃi ar fi: industria metalurgică (cu un procent de 32,93%), industria alimentară 

(cu un procent de 31,14%), agricultura (29,34%) şi industria navală (cu un procent de 

26,35%). Domenii precum  industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice, industria chimică şi 

serviciile „sport”, impresariat sportiv au obŃinut cele mai puŃine nominalizări. În mediul rural 

se doreşte dezvoltarea agriculturii şi a industriei alimentare. În municipiul GalaŃi se mizează 

pe dezvoltarea industriei metalurgice. În Tecuci se doreşte dezvoltarea industrie alimentare. 

În Bereşti respondenŃii susŃin că cel mai potrivit domeniu pentru dezvoltarea oraşului este 

industria de confecŃii textile şi de pielărie, iar în Târgu Bujor - industria de confecŃii textile şi 

pielărie, şi industria lemnului/mobilierului. 

 

Aceeaşi anchetă derulată la nivelul mediului de afaceri arată că firmele din judeŃ au cunoscut 

din plin efectele crizei economice. S-au înregistrat scăderi pentru toŃi indicatorii: cifra de 

afaceri, volumul vânzărilor, numărul de clienŃi, cota de piaŃă, termenul de încasare a 

creanŃelor, lichiditatea, rata rentabilităŃii, profitul, rata profitului. Au crescut  cheltuielile cu 

dobânzile şi cheltuielile cu diferenŃele de curs valutar. Pe parcursul anului 2009 firmele din 

judeŃul GalaŃi au implementat o serie de măsuri anticriză. Principalele acŃiuni au fost: 

reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităŃi, reducerea cheltuielilor cu benzină şi 

ale altor materiale consumabile, ajustarea planurilor de investiŃii pentru anul în curs şi 

reducerea cheltuielilor de marketing/promovare. Măsurile la care s-a apelat într-o mai mică 

măsură sunt: plata cu întârziere a salariilor, vinderea de active şi împrumutul la instituŃii de 

credit para-fiscale.  

 

Agricultura constituie una din componentele principale ale peisajului geografic din judeŃul 

GalaŃi. Clima temperat continentală cu veri călduroase şi ierni reci precum şi relieful 

predominant de câmpie (69%)favorizează cultivarea în principal, a grâului, a porumbului, a 

orzului, a viŃei de vie, a plantelor de floarea soarelui şi de soia. Cele mai multe dintre 

terenurile judeŃului au clasa III şi IV de pretabilitate slabă pentru agricultură. 

 

Agricultura judeŃului GalaŃi se caracterizează prin diversitatea producŃiilor agricole, 

exploataŃii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenŃă, 
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surplusuri de producŃie mici, resurse umane reduse datorită migraŃiei rural – urban, 

fărâmiŃarea activităŃilor antreprenoriale în domeniul agricol. 

 

Creşterea animalelor reprezintă o ramură de bază a agriculturii, această activitate deŃinând 

un procent semnificativ din valoarea totală a producŃiei agricole din judeŃ, având la bază o 

îndelungată tradiŃie şi o importanŃă economică deosebită. Acesta rezidă în principal din 

valorificarea superioară a resurselor vegetale şi a unor subproduse rezultate de pe urma 

industrializării. Spre deosebire de sectorul vegetal, domeniul creşterii animalelor cunoaşte o 

uşoară dezvoltare în ultimii ani, aspect vizibil în efectivele superioare numeric de bovine, 

porcine, ovine, caprine şi cabaline.  

 

În ceea ce priveşte fondul forestier, se observă că eforturile de conservare şi exploatare 

durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaŃa împădurită menŃinându-se contantă. 

 

Teritoriul judeŃului este caracterizat printr-o mare varietate de peisaje la care vin să se 

adauge o serie de monumente ale naturii. ActivităŃile turistice nu înregistrează însă un volum 

pe măsura potenŃialului. 

 

La nivelul judeŃului funcŃionează instituŃii cu rol de suport în viaŃa economică şi socială 

precum: 

 Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură 

 FundaŃia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii (FPIPMM) - 

(CENPRO)  

 FundaŃia Şcoala Română de Afaceri din cadrul Camerei de ComerŃ şi Agricultură  

 Bursa Română de Mărfuri  

 Centrul Euro Info RO826 al Camerei de ComerŃ, Industrie şi Agricultură  

 Patronatul IMM-urilor 

 UGIR 97 

 InstituŃii ale administraŃiei publice 

 

Sistemul de educaŃie şi cel sanitar sunt insuficient finanŃate. Pe fondul scăderii demografice 

scade şi populaŃia şcolară. Dotările din instituŃiile de învăŃământ nu sunt suficiente şi prezintă 

o stare avansată de degradare. Cu toate acestea atât locuitorii din mediul rural, cât şi cei din 

mediul urban se declară mulŃumiŃi de calitatea actului educaŃional. PercepŃiile privind 

calitatea actului medical se situează la polul opus. 
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La nivelul judeŃului GalaŃi se constată un proces de reducere progresivă a populaŃiei şcolare 

pe ansamblu (aproximativ 10% în ultimii cinci ani). Scăderea populaŃiei şcolare conduce la 

reducerea numărului de unităŃi de învăŃământ (din nou cu aproximativ 10% mai puŃine în 

ultimii cinci ani) şi a personalului didactic (cu aproximativ 7% mai puŃine în ultimii cinci ani). 

 

ÎnvăŃământ primar şi gimnazial se confruntă cu reducerile cele mai semnificative ale 

numărului de elevi înscrişi (aproximativ 20%), de şcoli (aproximativ 20%). La nivelul 

personalului didactic se înregistrează aceeaşi scădere de aproximativ7%. 

Numărul total de licee se păstrează constant la nivel de judeŃ. Numărul de elevi înscrişi se 

află într-o creştere nesemnificativă, în timp ce numărul de cadre didactice a scăzut uşor în 

perioada de referinŃă. 

 

În judeŃul GalaŃi funcŃionează doar două şcoli de arte şi meserii, care se confruntă cu o 

reducere drastică a numărului de elevi (41,4% în perioada de referinŃă). 

 

În ceea ce priveşte învăŃământul superior, în municipiul GalaŃi funcŃionează două universităŃi 

de prestigiu: Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, universitate de stat şi Universitatea 

„Danubius” GalaŃi, universitate privată. MenŃionăm totodată prezenŃa filialelor mai multor 

facultăŃi particulare din capitală. 

 

În judeŃul GalaŃi există 28 de centre de cercetare ce funcŃionează în cadrul UniversităŃii 

"Dunărea de Jos" şi un număr de patru institute/companii de cercetare-dezvoltare. 

 

În judeŃul GalaŃi funcŃionează 4 instituŃii de învăŃământ primar şi gimnazial pentru copii cu 

deficienŃe. Cursurile acestora sunt urmate de un număr tot mai redus de copii cu deficienŃe, 

în anul şcolar 2008/2009 fiind înscrişi cu 48% mai puŃini elevi decât în anul 2003/2004. 

 

În ceea ce priveşte baza materială, se remarcă reducerea uşoară a numărului de săli de 

clasă, cabinete şi ateliere şcolare, alături de o creştere nesemnificativă a numărului de 

laboratoare şi săli de gimnastică. 

 

Perioada de referinŃă cunoaşte o reducere uşoară a numărului de biblioteci din judeŃ, cu 

aproximativ 6% în ultimii cinci ani. Cea mai mare reducere este remarcată în cadrul 

bibliotecilor şcolare, al căror număr s-a redus cu 20 de unităŃi. 
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Fondul de cărŃi a cunoscut o creştere nesemnificativă (de 1%), în timp ce numărul de cititori 

înscrişi a scăzut cu aproximativ 23,8%. În ceea ce priveşte activitatea celorlalte unităŃi 

culturale, judeŃul se confruntă cu reducerea dramatică a numărului de cinematografe, de la 5 

unităŃi existente în 2003 la numai una în 2009.  

 

S-a menŃinut constant numărul de instituŃii de spectacol, în municipiul GalaŃi funcŃionând 

Teatrul Muzical Nae Leonard, Teatrul Dramatic Fani Tardini şi Teatrul de Păpuşi Gulliver. 

Activitatea acestora se bucură de un succes important la public, dovadă fiind numărul de 

spectacole în creştere de la un an la altul şi aproape dublarea numărului de spectatori 

plătitori de bilete. De un succes similar se bucură şi instituŃiile muzeale din judeŃul GalaŃi, 

numărul acestora crescând la 14 unităŃi. Numărul de vizitatori ai muzeelor a crescut de 

asemenea cu peste 315% în perioada de referinŃă.  

 

Majoritatea respondenŃilor la ancheta derulată reclamă un nivel scăzut de diversitate a vieŃii 

culturale fapt ce atestă potenŃialul ridicat al acestei dimensiuni a vieŃii urbane. Un nivel 

scăzut de mulŃumire se înregistrează după cum era de aşteptat vizavi de numărul de 

cinematografe. Nivelul de satisfacŃie pentru activităŃile culturale şi pentru infrastructura 

culturală din comunele judeŃului GalaŃi este la un nivel mediu.  

 

Domeniul sanitar, majoritar de stat, a cunoscut schimbări minore la nivelul judeŃului GalaŃi pe 

parcursul ultimilor cinci ani. Astfel, se remarcă o scădere uşoară a numărului de policlinici, 

dispensare medicale şi creşe şi o creştere a numărului de cabinete medicale (individuale) de 

familie, cabinete stomatologice (individuale) şi centre medicale (de specialitate). 

Problemele sistemului medical rezidă în subfinanŃarea acestuia, fapt care duce la existenŃa 

unei infrastructuri sanitare deficitare şi la o calitate semnificativ redusă a serviciilor de 

sănătate oferite populaŃiei. 

 

Domeniul sanitar privat se dovedeşte a fi mult mai dinamic. Se constată o creştere a 

numărului de unităŃi sanitare la toate capitolele: cu 50% mai multe cabinete medicale de 

familie, cu 25% mai multe cabinete medicale de medicină generală, cu 80% mai multe 

cabinete medicale de specialitate, cu 30% mai multe cabinete stomatologice, cu 45% mai 

multe laboratoare medicale, cu 15% mai multe laboratoare de tehnică dentară, cu 10% mai 

multe farmacii, cu 175% mai multe puncte farmaceutice, cu 30% mai multe depozite 

farmaceutice şi cu 300% mai multe centre medicale faŃă de acum cinci ani. 
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În ceea ce priveşte cadrele medico-sanitare, sectorul public cunoaşte o reduceri de personal 

la toate categoriile cu excepŃia personalului sanitar auxiliar. Dimpotrivă, sectorul privat se 

remarcă prin creşteri importante de personal în toate specializările existente. 

 

Ancheta derulată arată un grad mare de nemulŃumire din partea locuitorilor din mediul urban 

în ceea ce priveşte numărul de spitale şi policlinici precum şi de gradul lor de modernizare. 

Sistemul de sănătate din mediul rural este apreciat în cele mai multe din cazuri cu note de 4 

şi 5. 

 

Sistemul de asistenŃă socială este şi el afectat de insuficienŃa fondurilor. Per ansamblu, 

numărul pensionarilor sprijiniŃi din asigurările sociale de stat şi al pensionarilor de invaliditate 

se află într-o creştere uşoară la nivel de judeŃ, în timp ce numărul de beneficiari de ajutor 

social de stat şi de pensionari agricultori a cunoscut o reducere semnificativă. 

V.1.2. Diagnoza şi identificarea categoriei de abordare strategic ă 

Tabelul de mai jos prezintă în sinteză calculul principalilor indicatori ce descriu direcŃiile 

prioritare de dezvoltare. Sunt comparate scorurile obŃinute de aceşti indicatori la nivel 

judeŃean şi naŃional. 

 Indicatorul 1 Jude Ńul Gala Ńi 

Jude Ńul Gala Ńi 

faŃă de media 

naŃional ă 

Dezvoltare 

regională 

PIB pe 1000 locuitori (2007), mil. 

lei 
14,06 -30%2 

Lungimea drumurilor naŃionale la 

100 km2  
10,37 +50% 

Infrastructură şi 

amenajarea 

teritoriului 

SuprafaŃă locuibilă (mp)/nr. 

locuitori 
13,80 -10% 

Număr vehicule pentru 

transportul public la 1000 locuitori 
0,94 +130% 

Ponderea străzilor orăşeneşti 74,23 +20% 

                                                           
1 Indicatorii statistici utilizaŃi sunt aferenŃi anului 2008, dacă datele fac referire la o altă dată este 
precizat în mod expres acest lucru. Sursa indicatorilor statistici este Comisia NaŃională de Statistică. 
Indicatorii gen „percepŃii” au fost măsuraŃi prin anchete la nivel urban, rural şi mediul de afaceri 
derulate . Evaluarea s-a făcut pe o scală de la 1 la 10, unde 10 reprezintă nota maximă acordată. 
2
 În roşu aspect negativ, în verde aspect negativ. 
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modernizate, % 

Ponderea localităŃilor care 

beneficiază de instalaŃie de 

canalizare publică 

10,33 +90% 

Lungimea conductei de 

canalizare (km) la 100 km2 
13,80 +70% 

Volumul de apă potabilă distribuit 

utilizatorilor casnici prin reŃeaua 

publică (mii m3) la1000 locuitori 

29,95 -40% 

Ponderea localităŃilor care 

beneficiază de reŃea de gaze 

naturale, % 

5,43 -10% 

Lungimea conductei de distribuŃie 

gaze naturale (km) la 100 km2 
11,00 -10% 

Volumul de gaze naturale 

distribuit utilizatorilor casnici prin 

reŃeaua public (mii m3)/1000 

locuitori 

65,49 -40% 

Ponderea localităŃilor care 

beneficiază de energie termică, 

% 

0,54 -60% 

Ponderea localităŃilor care 

beneficiază de instalaŃii de 

alimentare cu apă potabilă, % 

25,00 +60% 

Lungimea instalaŃiei de distribuŃie 

a apei potabile la 100 km2 
34,86 +60% 

Densitatea drumurilor pe 100 km2 38,00 +10% 

Densitatea liniilor de căi ferate pe 

100 km2 
68,10 +50% 

Mediul de afaceri 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la accesul la forŃă de 

muncă calificată în domeniul de 

activitate al investitorului 

6,08  - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 6,28 - 
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privire la accesul la forŃă de 

muncă calificată în domeniul 

administrării afacerilor 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la costul forŃei de muncă  
5,16 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la infrastructura rutieră  
3,32 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la infrastructura feroviară 
4,58 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la facilitatea accesului la 

materii prime 

7,1 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la facilitatea accesului la 

piaŃa de desfacere  

5,76 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la uşurinŃă găsirii de 

terenuri de achiziŃionat/închiriat 

pentru dezvoltarea afacerii 

6,36 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la preŃurile solicitate 

pentru terenuri 

4,58 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la chiriile pentru spaŃii  
4,46 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la sistemul bancar 
7,52 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la accesul la firme de 

consultanŃă  

7,88 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la interesul administraŃiei 

publice locală pentru susŃinerea 

mediului de afaceri 

4,46 - 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la nivelul taxelor şi 
3,4 - 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

16 

 

impozitelor locale 

PercepŃia mediului de afaceri cu 

privire la atractivitatea per 

ansamblu a judeŃului GALAłI 

pentru dezvoltarea afacerilor 

6,46 - 

EducaŃie  

Rata abandonului şcolar 1,5 -20% 

Nr. personal didactic/nr. elevi 

înscrişi (învăŃământ preşcolar, 

primar, gimnazial, liceal, 

vocaŃional, postliceal, de maiştri) 

0,06 -20% 

Nr. personal didactic/nr. studenŃi 

înscrişi (învăŃământ universitar)  
0,03 -10% 

PercepŃiile rezidenŃilor cu privire 

la gradul de dezvoltare al reŃelei 

de şcoli, licee, facultăŃi 

GalaŃi – 7,22 

Tecuci – 6,76 

Târgu Bujor – 

6,38 

Bereşti – 6,26 

- 

PercepŃiile rezidenŃilor cu privire 

la calitatea actului educaŃional 

GalaŃi – 7,18 

Tecuci – 6,68 

Târgu Bujor – 

6,38 

Bereşti – 6,26 

- 

Ocupare şi 

protecŃie socială 

Rata şomajului, % (ianuarie 

2010) 
12 +50% 

Câştig salarial mediu brut, lei 1212 -10% 

Pensia lunară de asigurări 

sociale de stat, lei (trimestrul I 

2010) 

786 +10% 

Rata criminalităŃii (persoane 

condamnate definitiv la 100.000 

locuitori) 

252,46 +20% 

 
Ponderea populaŃiei tinere (0-14 

ani) din total populaŃie, %  
15,46 1,0 

 NăscuŃii vii la 1000 locuitori 9,50 1,0 
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 NăscuŃi morŃi la 1000 născuŃi vii 4,80 1,0 

 
Mortalitate infantilă la 1000 

născuŃi vii 
4,80 +40% 

 Decese la 1000 locuitori 10,80 -10% 

 Sporul natural la 1000 locuitori -1,30 -20% 

 Căsătorii la 1000 locuitori 7,00 -20% 

 DivorŃuri la 1000 locuitori 2,40 +40% 

 Rata de fertilitate  36,70 -10% 

 Durata medie a vieŃii, ani 72,77 1,0 

 

Nr. unităŃi de sănătate publică 

(spitale,dispensare, etc.) la 1000 

locuitori 

0,66 -70% 

Sănătate  

Nr. paturi în spitale la 1000 

locuitori 
5,42 -20% 

Personal medical (medici, 

farmacişti, personal sanitar) la 

1000 locuitori 

5,87 -40% 

SuprafaŃa agricolă (% din 

suprafaŃa totală) 
80,27 +30% 

Dezvoltare rurală 

SuprafaŃa cultivată (% din 

suprafaŃa agricolă) 
72,03 +40% 

ProducŃia agricolă (mii lei)/nr. 

locuitori 
3,26 +50% 

PercepŃii cu privire la numărul de 

magazine, supermarketuri 8,28 - 

 
PercepŃii cu privire la nivelul de 

infracŃionalitate 7,42 - 

 
PercepŃii cu privire la activitatea 

poliŃiei 7,90 - 

 
PercepŃii cu privire la străzile din 

comună 5,18 - 

 PercepŃii cu privire la trotuarele 4,54 - 
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din comună 

 
PercepŃii cu privire la marcajele 

pietonale, semnele de circulaŃie 5,84 - 

 
PercepŃii cu privire la spaŃiile de 

parcare 5,60 - 

 
PercepŃii cu privire la staŃiile de 

autobuz 7,66 - 

 

PercepŃii cu privire la gradul de 

extindere a reŃelei de alimentare 

cu apă 5,62 
- 

 
PercepŃii cu privire la gradul de 

extindere a reŃelei de canalizare 3,46 - 

 

PercepŃii cu privire la gradul de 

extindere a reŃelei de alimentare 

cu gaze 2,88 
- 

 

PercepŃii cu privire la gradul de 

extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 9,02 
- 

 
PercepŃii cu privire la locurile de 

joacă amenajate 5,12 - 

 

PercepŃii cu privire la terenurile şi 

PercepŃii cu privire la sălile de 

sport 5,12 
- 

 

PercepŃii cu privire la locuri de 

divertisment (baruri, discoteci, 

etc.) 6,98 
- 

 
PercepŃii cu privire la clădirile de 

patrimoniu 4,86 - 

 

PercepŃii cu privire la clădirile şi 

infrastructura administraŃiei 

publice locale 6,82 
- 

 
PercepŃii cu privire la calitatea 

relaŃiilor interetnice 8,72 - 

 
PercepŃii cu privire la calitatea 

relaŃiilor interumane, în general 8,50 - 
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PercepŃii cu privire la calitatea 

vieŃii, în general 5,96 - 

 
Structuri de primire turistică la 

100 km2 
0,47 -80% 

Turism  

Indicii de utilizare netă a 

capacităŃii de cazare în funcŃiune, 

% 

43,30 +20% 

Număr de turişti cazaŃi 65.769 - 

PercepŃii cu privire la interesul 

administraŃiei publice locale 

pentru susŃinerea mediului de 

afaceri 

4,46 - 

Reforma 

administraŃiei 

publice 

PercepŃii cu privire la nivelul 

taxelor şi impozitelor locale  
3,4 - 

Vechimea angajaŃilor din sistemul 

administraŃiei publice, ani 

4 (echivalentul 

unui ciclu 

electoral) 

 

Număr de poluări accidentale (în 

2008) 
5 - 

ProtecŃia mediului  

Calitatea percepută a aerului 

GalaŃi – 5,24 

Tecuci – 6,52 

Târgu Bujor – 

8,32 

Bereşti – 8,42 

Mediul rural – 8,3 

- 

EficienŃa percepută a sistemului 

de gestionare a deşeurilor 

GalaŃi – 6,78 

Tecuci – 7,04 

Târgu Bujor – 

7,68 

Bereşti – 7,16 

Mediul rural – 

5,12 

- 

Număr de biblioteci la 1000 

locuitori 
0,50 -10% 

Număr volume per locuitor 6,28 -20% 
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Număr de cititori înscrişi per 

locuitor 
0,19 -10% 

Număr de acorduri, protocoale, 

memorandumuri semnate cu 

actori internaŃionali 

11 - 

RelaŃii 

internaŃionale  

Număr de participări la proiecte 

cu finanŃare nerambursabilă 

11 proiecte 

până în acest 

moment 

- 

 

Compararea valorilor susmenŃionate şi corelarea acestora cu analiza SWOT permit 

fundamentarea viziunii de dezvoltare, a obiectivelor strategice şi specifice detaliate mai jos. 
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V.1.3. Schi Ńarea viziunii de dezvoltare 

La nivelul anului 2015, judeŃul GALAłI se va fi angajat decisiv în atingerea următoarelor 

destinaŃii: 

• Poartă de intrare a circuitului de mărfuri şi persoane dinspre spaŃiul estic către 

Uniunea Europeană; 

• Reper semnificativ de tranzit pe axa intra-Europeană Marea Baltică – Marea Neagră; 

• Nod de comunicaŃii naŃional pe direcŃia Nord Vest - Sud Est; 

• Reper turistic semnificativ pe circuitul Dunăre – Marea Neagră; 

• Punct de pornire pe trasee turistice vizând Lunca Prutului şi Delta Dunării; 

• Pol naŃional de dezvoltare al industriilor inovative; 

• Antrepozit agricol de importanŃă regională; 

• ExcelenŃă ecologică în exploatarea patrimoniului natural şi antropic;  

• ExcelenŃă în administraŃia publică locală; 

• Vârf de lance în promovarea şi dezvoltarea proiectelor Uniunii Europene la Marea 

Neagră. 

Ca şi consecinŃă, un nivel accelerat de creştere a calităŃii vieŃii locuitorilor săi. 
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V.2. OBIECTIVE STRATEGICE 

• GalaŃi – jude Ń central de influen Ńă regional ă 

JudeŃul GalaŃi face parte din Regiunea de Dezvoltare SE, alături de judeŃele Brăila, Buzău, 

ConstanŃa, Tulcea şi Vrancea.  

JudeŃul GalaŃi se poziŃionează pe locul II la majoritatea indicatorilor economici şi demografici 

după judeŃul ConstanŃa. Cel două judeŃe „fanion” ale Regiunii au tipare de dezvoltare 

specifice ceea ce le asigură complementaritate. Caracterul de complementaritate rămâne 

valabil raportat la toate celelalte judeŃe al regiunii. 

Acest aspect, la care adăugăm şi poziŃionarea geografică a judeŃului GalaŃi, face posibilă 

identificarea de proiecte cu impact pozitiv multiplicator  la nivelul întregii regiuni. 

În lista detaliată la capitolul V.4. se vor identifica proiecte care fac referire la: 

- Aeroport pasageri şi cargo, capabil să concentreze şi să deservească cererea de la 

nivelul întregii regiuni, la care se adaugă şi sudul Republicii Moldova şi al Regiunii 

Odessa. De menŃionat faptul că oraşele GalaŃi-Brăila reprezintă a doua aglomerare 

urbană la nivel naŃional. Proiectul va duce de asemenea, la creşterea atractivităŃii 

întregii regiuni din perspectiva potenŃialilor investitori; 

- Pod peste Dunăre care va pune în valoare suplimentar judeŃele Tulcea şi ConstanŃa 

din perspectivă turistică şi economică (portul ConstanŃa). Proiectul ca permite şi 

decongestionarea traficului de pe podul de la Hârşova (Vadul Oii); 

- Parc tehnologic, care va pune în valoare mediul academic din judeŃele regiunii, în 

special ConstanŃa şi Brăila; 

- Parc agro-alimentar care va permite depozitarea, prelucrarea şi expedierea 

produselor agricole de la nivelul judeŃelor GalaŃi şi Vrancea dar şi Vaslui, Bacău; 

- Sistem de irigare şi regularizare a cursurilor de apă de care vor beneficia şi judeŃele 

învecinate, în special Vrancea. 

 

• Racordarea optim ă a jude Ńului la culoarele europene de transport  

 

PoziŃionarea judeŃului GalaŃi la graniŃa de Est a Uniunii Europene, accesul la Dunăre şi 

apropierea de litoral fac posibilă transformarea sa într-un nod de comunicaŃii de impact 

internaŃional. 

La nivel rutier, municipiul GalaŃi poate deveni ultimul punct important de tranzit pe traseul de 

la Marea Baltică la Marea Neagră. În acest context sunt necesare două proiecte de 

infrastructură:  
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- podul peste Dunăre, amintit mai sus, cu ieşire drum expres spre municipiul 

ConstanŃa; 

- drum expres GalaŃi – Tecuci cu ieşire la drumul european E 581, spre TişiŃa 

(conectare la E85), iar în contextul implicării factorilor decizionali din Regiunea 

Centru  conectare prin drum expres la municipiul Braşov şi, implicit, la autostrada 

Transilvania; 

O altă axă de transport european intră pe teritoriul judeŃului GalaŃi în dreptul localităŃii 

Giurgiuleşti. În contextul implicării autorităŃilor moldoveneşti şi ucrainene, această axă va 

racorda municipiul GalaŃi la Odessa. Celălalt „capăt” al axei, municipiul Bucureşti, ar urma să 

fei „adresat” şi el prin intermediul unui drum expres. Acest drum expres ar pune în valoare, 

prin conectare şi municipiul Brăila.  

O a treia axă de transport rutier ar viza conectarea municipiului GalaŃi, prin Bârlad la vama 

AlbiŃa, implicit Chişinău. Această axă ar străbate judeŃul de la nord la sud, având efecte 

antrenante şi asupra localităŃilor Târgu Bujor şi Bereşti. 

  

• Eliminarea disparit ăŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (na Ńionale 

şi europene) 

 

La nivelul judeŃului GalaŃi se înregistrează un clivaj economic şi social între mediul urban şi 

rural, dar şi între principalele aglomeraŃii urbane.  

Municipiul GalaŃi este principalul pol de creştere economică a regiunii, până la momentul 

crizei economice înregistrând evoluŃii pozitive net superioare. Municipiul GalaŃi este un 

centru economic şi cultural de anvergură naŃională care concentrează jumătate din populaŃia 

judeŃului. RezidenŃilor permanenŃi li se adaugă forŃa de muncă atrasă din localităŃile 

învecinate, rezidenŃii flotanŃi atraşi de mediul universitar categorii de persoane care se 

adresează instituŃiilor şi serviciilor publice locale. 

Strategia de faŃă valorizează atuurile municipiului GalaŃi, făcând referire la proiecte de 

dezvoltare urbană dedicată, îmbunătăŃirea serviciilor publice, construirea de produse 

turistice diversificate, fundamentarea şi lansarea brandului de oraş. 

În acelaşi timp, se mizează pe dezvoltarea celorlalte trei centre urbane pornind de la 

specificul regional. Municipiul Tecuci capătă rol de „pivot” al industriei alimentare, depozitare 

şi transport pentru întreg arealul nordic al judeŃului. Sunt vizate proiecte de dezvoltare a unui 

parc agro-alimentar de anvergură. Totodată, municipiului Tecuci îi sunt destinate proiecte 

care să îl relanseze în cadrul circuitului turismului cultural. 

Oraşul Târgu-Bujor ar urma a fi racordat la municipiul Tecuci printr-un culoar de transport 

rutier care să îi permită accesul la axul de transport naŃional NV – SE. Se mizează pe 
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valorificarea potenŃialului vinicol al regiunii, Ńinând cont şi de tradiŃia favorabilă existentă în 

domeniu. 

Oraşul Bereşti, actualmente „capăt de linie” rutier ar urma a fi pus în valoarea prin crearea 

unui culoar de transport care să lege municipiul GalaŃi de drumul european 581 cu destinaŃia 

finală AlbiŃa (judeŃul Vaslui). Se intenŃionează totodată încurajarea dezvoltării sectoarelor de 

energie regenerabilă, dar şi identificarea şi încurajarea plantării de noi culturi agricole 

adaptat condiŃiilor aspre ale zonei. 

Zona rurală a judeŃului GalaŃi se doreşte a fi dezvoltată de-a lungul culoarelor Prut şi Siret-

Bârlad. 

Transformarea cursului inferior al Prutului într-un parc natural cu amenajări specifice vizează 

atragerea de turişti în zonă, concomitent cu crearea de locuri de muncă sezonieră. 

Piscicultura se doreşte a fi de asemenea revigorată. 

ProducŃia legumicolă obŃinută de-a lungul culoarului Siret-Bârlad va putea fi valorificată în 

condiŃii mult mai bune în contextul conectării rutiere la municipiile GalaŃi şi Tecuci şi 

dezvoltării parcurilor agro-industriale din aceste localităŃi. ProducŃia alimentară va căpăta 

acces la pieŃele internaŃionale, în contextul deschiderii terminalului cargo al viitorului 

aeroport din GalaŃi. 

Toate aceste activităŃi conjugate vor duce la eliminarea disparităŃilor intra judeŃene dar şi 

intra-regionale. Efectele ultime sunt constituite de creşterea competitivităŃii economice dar şi 

a nivelului de trai al populaŃiei. 

 

• Creşterea competitivit ăŃii economice 

 

Acest obiectiv va fi atins, adăugând măsurilor de mai sus şi crearea unui parc tehnologic la 

nivelul municipiului GalaŃi. Acesta vizează dezvoltarea de industrii inovative, antrenând pe 

termen scurt resursele academice regionale, iar pe termen mediu şi lung resursă umană 

calificată şi investiŃii străine. 

 

• Creşterea nivelului de trai 

 

Atingerea acestui obiectiv presupune şi îmbunătăŃirea serviciilor destinate populaŃiei. 

Strategia de dezvoltare a judeŃului GalaŃi propune proiecte care să crească nivelul de 

performanŃă şi transparenŃă al administraŃiei publice locale, dezvoltarea infrastructurii 

educaŃionale, sanitare şi sociale. 

Sunt vizate totodată racordări la reŃeaua de gaze naturale, extinderea reŃelelor de alimentare 

cu apă şi canalizare la nivelul întregului mediu rural. 
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• Valorificarea eficient ă, ecologic ă şi durabil ă a patrimoniului natural şi antropic 

al jude Ńului 

 

JudeŃul GalaŃi este unul dintre judeŃe cu cea mai mare biodiversitate. Aceasta merită a fi 

pusă în valoare având impact atât la nivel turistic şi economic implicit cât şi la nivel 

educaŃional. Strategia de dezvoltare a judeŃului  prevede proiecte cu impact local şi regional 

cum ar fi amenajarea unui Parc NaŃional pe cursul inferior al Prutului, amenajarea ariilor 

protejate de la nivelul întregului judeŃ. 

Sunt nominalizate totodată proiecte care vizează regularizarea unor cursuri de apă, 

gestionarea deşeurilor, reducerea poluării aerului şi solului, amenajarea de spaŃii verzi. 
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V.3. OBIECTIVE SPECIFICE 

Obiectivele specifice sunt defalcate pe domeniile majore de intervenŃie, denumite în 

continuare priorităŃi. 

01. Agricultur ă şi piscicultur ă 

1. Fundamentarea maser-planurilor de dezvoltare; 

 

02. Cooperare transfrontalier ă  

2. dezvoltarea activităŃilor turistice transfrontalier regionale; 

3. dezvoltarea contactelor de afaceri internaŃionale; 

4. dezvoltarea de parteneriate externe între instituŃii ale administraŃiei publice locale; 

 

03. Cultur ă şi culte  

1. construcŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

2. valorificarea şi semnalizarea sit-urilor arheologice şi a obiectivelor culturale; 

 

04. Dezvoltarea rurala  

1. construcŃia/dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere intra comunale; 

2. construcŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

3. construcŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

4. crearea şi dezvoltarea pieŃei interne de desfacere; 

 

05. Dezvoltare urban ă  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

2. creşterea nivelului de siguranŃă în municipiile judeŃului; 

3. construcŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

4. construcŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

5. estetică arhitectonică; 

 

06. Educa Ńia  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

2. construcŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

07. Infrastructura si amenajarea teritoriului  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea şoselelor de centură ale localităŃilor urbane; 

2. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

3. conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 
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08. Mediu  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi transport de 

energie regenerabilă/inepuizabilă; 

2. extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi; 

3. regularizarea bazinului hidrografic al judeŃului; 

4. implementarea master-planului de mediu al judeŃului; 

5. valorificarea ariilor protejate; 

 

09. Mediul de afaceri 

1. încurajarea domeniilor cu potenŃial de dezvoltare adaptat specificului zonal; 

2. construirea infrastructurii destinate dezvoltării noilor tehnologii; 

 

010. Ocuparea şi protec Ńia sociala  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

011. Reforma administra Ńiei publice  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale;  

2. perfecŃionarea angajaŃilor din administraŃia publică locală a judeŃului GalaŃi; 

 

012. Sănătate  

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

2. dezvoltarea de sisteme integrate de monitorizare şi intervenŃie regionale şi 

transfrontaliere; 

 

013. Turismul 

1. construcŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

2. configurarea brandului GalaŃi. 
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V.4. PRIORITĂłI, MĂSURI ŞI DIRECłII DE ACłIUNE 

Tabelul de mai jos sintetizează lista de proiecte punctuale propuse, pentru fiecare prioritate 
şi obiectiv specific în parte: 

Agricultur ă şi piscicultur ă – 01 

Fundamentarea maser -planurilor de dezvoltare  – 1  

1. Realizarea master-planului pe domeniul agriculturii la nivelul judeŃului GalaŃi;  

2. Realizarea master-planului pe domeniul pisciculturii la nivelul judeŃului GalaŃi;  

Cooperar e transfrontalier ă – 02 

Dezvoltarea activit ăŃilor turistice transfrontaliere regionale – 1  

3. Euroturism la “Dunărea de Jos” (Papilonariu, Palmarium şi sere la Complexul Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii GalaŃi);  

Dezvoltarea contactelor de afaceri interna Ńiona le – 2 

4. Dezvoltarea PieŃei de Gros, str. Basarabiei – Cooperare transfrontalieră în Euroregiunea 
“Dunărea de Jos”;  

Dezvoltarea de parteneriate externe între institu Ńii ale administra Ńiei publice locale  – 3 

5. Promovare culturală comună – mijloc de dezvoltare al cooperării euroregionale la “Dunărea 
de Jos”;  

6. Imagine – îmbunătăŃirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în nordul Euroregiunii 
“Dunărea de Jos”;  

Cultur ă şi culte  – 03 

Construc Ńia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale  – 1 

7. Centrul multicultural “Dunărea de Jos” str. Domnească nr. 91, municipiul GalaŃi;  

8. Construirea unui Muzeu de artă vizuală;  

9. Construirea unor cinematografe în municipiul GalaŃi şi principalele localităŃi din judeŃ;  

10. Reconversie funcŃională, consolidare şi restaurare - Muzeul Mixt Tecuci;  

11. Consolidarea şi reabilitarea Casei de Cultură Tecuci;  

12. Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea palatului episcopal - muzeul istoriei, culturii şi 
spiritualităŃii creştine de la “Dunarea de Jos”;  
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Valorificarea şi semnalizarea sit -urilor arheologice şi a obiectivelor culturale  – 2 

13. Semnalizarea monumentelor de cultură, artă, istorie din judeŃul GalaŃi;  

14. Valorificarea sit-ului arheologic al culturii Cucuteni şi al sit-ului Dealul Taberei;  

Dezvoltare rural ă – 04 

Construc Ńia/dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere  intra comunale  – 1 

15. Modernizare drumuri comunale;  

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea re Ńelei de acces la utilit ăŃi – 2 

16. Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea reŃelei de alimentare cu apă din mediul 
rural;  

17. Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea reŃelei de canalizare şi staŃii de epurare din 
mediul rural; 

18. Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea reŃelei de alimentare cu gaze din mediul 
rural;  

19. Extinderea reŃelei de energie electrică din mediul rural; 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea spa Ńiilor de agrement  – 3 

20. Amenajare spaŃii de joacă pentru copii în mediul rural;  

21. Reabilitare/ amenajare terenuri şi săli de sport în mediul rural;  

22. Amenajarea de parcuri şi spaŃii verzi în mediul rural; 

Crearea şi dezvoltarea pie Ńei interne de desfacere  – 4 

23. Amenajare/ modernizare pieŃe agroalimentare în mediul rural;  

Dezvoltare urban ă – 05 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutier e urbane  – 1 

24. Modernizarea Bulevardului OŃelarilor, străzilor Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi din 
municipiul GalaŃi;  

25. Modernizare strada Unirii din municipiul Galati;  

26. Modernizare Strada Basarabiei între PiaŃa Energiei şi Bulevardul George Coşbuc din 
municipiul GalaŃi;  

27. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaŃiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, 
scuaruri, zone pietonale, parcări în municipiul Tecuci; 
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28. Modernizare reŃea străzi în mediul urban; 

Creşterea nivelului de siguran Ńă în municipiile jude Ńului  – 2 

29. Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii fluenŃei şi siguranŃei 
circulaŃiei în municipiul GalaŃi;  

30. AchiziŃionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranŃei şi 
prevenirea criminalităŃii (sistem de supraveghere video) în municipiul Tecuci;  

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea re Ńelei de acces la utilit ăŃi – 3 

31. Extindere/ reabilitare reŃea apă-canal în municipiul GalaŃi;  

32. Extindere/ reabilitare reŃea de iluminat public în municipiul GalaŃi;  

33. Înnoire echipamente aferente reŃelei de transport a energiei termice în municipiul GalaŃi;  

34. Reabilitarea sistemului de alimentere cu apă şi canalizare în partea de nord a municipiului 
Tecuci;  

35. Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Târgu Bujor;  

36. ÎnfiinŃare staŃie de epurare în oraşul Târgu Bujor;  

37. Creare reŃea de alimentere cu gaze în oraşul Târgu Bujor;  

38. Extindere reŃea de canalizare în oraşul Bereşti;  

39. Extinderea reŃelei electrice din oraşul Bereşti;  

Construc Ńia/reabilitarea/modern izarea spa Ńiilor de agrement  – 4 

40. Modernizare Grădina Publică GalaŃi;  

41. Modernizarea Parcului Rizer din municipiul GalaŃi;  

42. Realizarea bazin de înot în municipiul GalaŃi;  

Estetic ă arhitectonic ă – 5 

43. Reabilitarea faŃadelor blocurilor de locuinŃe în mediul urban;  

44. Realizarea planului peisagistic al municipiului GalaŃi;  

Educa Ńie – 06 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea unit ăŃilor de înv ăŃământ din mediul urban  – 1 

45. Extindere, modernizare şi echipare săli de curs şi  laboratoare pentru specializare dentară 
din cadrul FacultăŃii de Medicină şi Farmacie GalaŃi;  
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46. Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea infrastructurii educaŃionale 
universitare în vederea creării la GalaŃi a unui pol de educaŃie şi de cercertare tehnologică 
în domeniul ştiinŃei şi ingineriei alimentelor;  

47. Şcoala gimnazială Iorgu Iordan - Reabilitare şi modernizare în folosul elevilor şi a cadrelor 
didactice;  

48. Modernizarea şi reabilitarea  Şcolii nr.9 "Calistrat Hogaş"din municipiul GalaŃi; 

49. Modernizare/ reabilitare şcoli din municipiul GalaŃi;  

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea unit ăŃilor de înv ăŃământ din mediul rural – 2 

50. Modernizare şi extinderea corp A şcoala gimnazială Fîntînele, comuna Scînteieşti;  

51. Modernizare şi extindere şcoala nr.3, cu clasele I-VIII, modernizare şcoala nr.2 cu cls I-VIII. 
comuna Lieşti; 

52. Reabilitare şi extindere şcoala gimnazială nr.1 Tudor Pamfile, comuna łepu; 

53. Extinderea spaŃiilor de învăŃământ la şcoala cu clasele I-VIII, sat Viile, comuna FîrŃăneşti; 

54. Extindere şi dotare şcoala gimnazială clasele I-VIII în comuna Oancea, judeŃul GalaŃi;  

55. Reabilitare, asigurare cu utilirtăŃi şi dotarea cu echipamente didactice - şcoala primară sat 
Ghefu Nou, comuna Ghidiceni, judeŃul GalaŃi;  

56. Reabilitare, extindere şi dotarea şcolii Schela, judeŃul GalaŃi; 

57. ConstrucŃie/ reabilitare/ modernizare grădiniŃe şi şcoli din mediul rural;  

Infrastructur ă – 07 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea şoselelor de centur ă ale localit ăŃilor urbane  – 1 

58. Construirea şoselei de centură a municipiului GalaŃi;  

Cons truc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de tra nsport inter -localit ăŃi – 2 

59. Reabilitarea infrastructurii rutiere care leagă municipiul Tecuci de localităŃile Poiana, 
Cosmeşti şi Munteni;  

60. Reabilitare şi modernizare DJ251 între municipiile Tecuci şi GalaŃi;  

61. Reabilitare DJ253 km. 0+000 – 15+170, între localităŃile Umbrăreşti şi Cudalbi;  

62. Reabilitare şi modernizare DJ242A km. 0+000 – 14+500, între DN24D (Rădeşti) şi oraşul 
Bereşti;  

63. Reabilitare şi modernizare DJ242B km. 0+000 – 19+000, între oraşele Târgu Bujor şi 
Bereşti;  
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64. Reabilitare şi modernizare DJ255, sectorul Pechea – Rediu, km 19+000 – 28+000;  

65. Reabilitare şi modernizare DJ252, Movileni – Furceni – Cosmeşti – Nicoreşti – Buciumeni, 
km. 14+300 – 36+000;  

66. Reabilitare şi modernizare DJ251A, Matca – Corod – Drăguşeni, km. 0+000 – 32+500;  

67. Reabilitare şi modernizare DJ240, łigăneşti – Negrileşti – Ghidigeni, km. 0+000 – 23+300; 

68. Reabilitare şi modernizare DJ241, Berheci – Gohor – limită judeŃul Vrancea, km. 0+000 – 
14+000;  

69. Reabilitare şi modernizare DJ242, din DN24D – Vîrlezi – Târgu Bujor – Folteşti, km. 38+940 
– 69+640; 

70. Reabilitare şi modernizare DJ251B, Blânzi – CerŃeşti – Cotoroaia – Bălăşeşti – Bălăbăneşti 
– DN24D, km. 4+000 – 31+500;  

71. Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 253 Km 18+436 - Km 29+800 Cudalbi - Baleni jududeŃul 
GalaŃi;  

72. Construire drum judeŃean Târgu Bujor – Tecuci; 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre , fluviale şi aeriene  – 3 

73. Reabilitare drum judeŃean Bereşti – Bârlad;  

74. Construire drum expres GalaŃi – Bucureşti;  

75. Construire drum expres GalaŃi – Tecuci;  

76. Construirea unui aeroport de pasageri şi cargo în judeŃul GalaŃi;  

77. Pod peste Dunăre;  

78. Dezvoltarea porturilor dunărene – Danube Inland Harbour Development – DoHar;  

Mediu  – 08 

Construc Ńia/reabilitarea/mo dernizarea infrastructurii de producere şi transport de 
energie regenerabil ă/inepuizabil ă – 1 

79. Amenajarea de parcuri eoliene în oraşul Bereşti şi zonele rurale;  

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport şi tratare ap ă la 
nivel jude Ńean – 2 

80. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi;  

Regularizarea bazinului hidrografic al jude Ńului  – 3 

81. Amenajări hidrotehnice pentru protecŃia aşezărilor din judeŃ împotriva inundaŃiilor şi 
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eroziunilor de mal;  

82. Construirea unui sistem de irigaŃii Siret – Prut – Dunăre;  

Implementarea master -planului de mediu al jude Ńului  – 4 

83. Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor la nivelul judeŃului GalaŃi;  

84. Închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi reconstrucŃia ecologică a zonei;  

Valorificarea ariilor protejate  – 5 

85. Întocmirea de planuri de management pentru ariile naturale protejate; 

86. “SalvaŃi aria protejată Pădurea Gârboavele”;  

87. Parc NaŃional în Lunca Prutului Inferior;  

88. Parc Dendrologic – Tecuci; 

Mediu de afaceri  – 09 

Încurajarea domeniilor cu poten Ńial de dezvoltare adaptat specificului zonal  – 1 

89. Construirea unui parc agro-alimentar în zona Tecuci (spaŃii de colectare, depozitare, 
producŃie, distribuŃie);   

90. Amenajarea de livezi la nivelul zonei agricole Târgu Bujor;  

91. Dezvoltarea industriei vinicole Târgu Bujor;  

92. Identificarea şi încurajarea cultivării de specii de plante cu necesar redus de apă la nivelul 
zonei agricole Bereşti;  

Construirea infrastructurii destinate dezvolt ării noilor tehnolog ii  – 2 

93. Construire Parc Tehnologic în municipiul GalaŃi; 

Ocupare şi protec Ńie social ă – 10 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de pro tec Ńie socia lă – 1 

94. Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 
Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1);  

95. Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Specială Emil Gârleanu, municipiul GalaŃi;  

96. Modernizarea “Centrului MultifuncŃional de Servicii Sociomedicale” pentru persoane 
vârstnice din municipiul GalaŃi;  

97. Modernizarea clădirilor căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon” din municipiul 
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GalaŃi;  

98. Modernizarea şi extinderea Centrului multifuncŃional de recuperare KiDS din municipiul 
GalaŃi;  

99. Centrul multifuncŃional pentru tineri – DELFINUL din municipiul GalaŃi; 

100. ÎnfiinŃarea centrului Alzheimer şi reabilitarea serviciilor conexe centrului medico-
social din municipiul GalaŃi;  

101. Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul GalaŃi;  

102. Centrul multifuncŃional Help - Modernizare cantină de ajutor social din municipiul 
GalaŃi;  

103. ÎnfiinŃarea unui “Centru de îngrijire” pentru copii defavorizaŃi în oraşul Târgu Bujor;  

104. ConstrucŃia unei cantine pentru persoane defavorizate în comuna Slobozia Conach;i  

105. ConstrucŃia unui “Centru Social” pentru bătrâni în comuna Corod;  

106. ConstrucŃia unui “Centru Social” pentru copii şi adulŃi în comuna Cavadineşti;  

107. ÎnfiinŃarea unui “Centru de îngrijire” pentru bătrâni în comuna Oancea;  

108. ÎnfiinŃarea unui “Centru social” de zi pentru copii în comuna Suceveni;  

109. ÎnfiinŃarea unor instituŃii publice de asistenŃă socială pentru   categorii socialeafectate de 
boli grave, rare sau incurabile;  

Reforma administra Ńiei publice  – 11 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii admini stra Ńiei publice locale  – 1 

110. Implementarea unui sistem integrat de e-administraŃie la nivelul Consiliului JudeŃului GalaŃi 
şi al instituŃiilor publice din judeŃul GalaŃi;  

111. Construire/ extindere/ dotare sedii primării; 

112. Modernizare sistem informatic pentru situaŃii de urgenŃă în judeŃul GalaŃi;  

113. AchiziŃia de utilaje pentru cadastru pentru comuna Slobozia Conachi;  

114. AchiziŃionarea unei autospeciale pentru incendii în comuna Oancea;  

Perfec Ńionarea angaja Ńilor din administra Ńia public ă local ă a jude Ńului Gala Ńi – 2 

115. EficienŃă şi profesionalism în administraŃia publică locală;  

116. Modernizarea APL în beneficiul socio-economic al comunităŃii locale;  
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Sănătate  – 12 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din do meniul sanitar  – 1 

117. ConstrucŃie spital regional;  

118. Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic 
JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” din municipiul GalaŃi;  

119. InstalaŃie solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi;  

120. Modernizare Policlinică şi Spital Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” din 
municipiul GalaŃi;  

121. Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de UrgenŃă 
pentru Copii “Sf. Ioan” din municipiul GalaŃi;  

122. Modernizarea şi echiparea Spitalului de Pneumoftiziologie şi a Spitalului de Psihitrie 
“Elisbeta Doamna” din municipiul GalaŃi; 

123. Construirea unei unităŃi de primire urgenŃe în municipiul Tecuci;  

124. Modernizarea şi reabilitarea Spitalului Municipal Anton Cincu din municipiul Tecuci;  

125. Modernizare şi reabilitare ambulatoriu în municipiul Tecuci;  

126. ConstrucŃie/ modernizare/ extindere/ dotare dispensare în mediul rural;  

127. Sisteme de încălzire cu resurse regenerabile pentru spitalele din judeŃul GalaŃi;  

Dezvoltarea de sist eme integrate de monitorizare şi interven Ńie regionale şi 
transfrontaliere – 2 

128. AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii sistemului 
de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă, acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă şi a primului 
ajutor calificat, în regiunea Sud – Est;  

129. Centru transfrontalier pentru managementul situaŃiilor de urgenŃă; 

Turism  – 13 

Construc Ńia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din do meniul turistic  -1 

130. Reamenajare faleză în municipiul GalaŃi;  

131. Amenajarea unui port de agrement la Dunăre;  

132. Amenajarea unui complex de agrement Plaja “Dunărea” GalaŃi;  

133. Amenajarea unui complex turistic în oraşul Târgu Bujor;  
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134. ÎnfiinŃare bază de agrement în comuna Schela;  

135. ÎnfiinŃare structură de agrement în sat Slobozia Conachi, comuna Slobozia Conachi;  

136. Identificarea şi crearea de trasee turistice intrajudeŃene;  

137. Reabilitarea Taberei Buciumeni;  

Configurarea brandului Gala Ńi – 2 

138. Configurarea unui brand pentru judeŃul GalaŃi;  

139. Configurarea unui brand pentru municipiul GalaŃi.  

Detalii cu privire la proiectele sus-menŃionate sunt prezentate în fişele tehnice.  



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

37 

 

V.5. FIŞE TEHNICE ALE PROIECTELOR 

Realizarea master-planului pe domeniul 
agriculturii la nivelul jude Ńului Gala Ńi 001 

  

PRIORITATEA  01 

Agricultură şi piscicultură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Fundamentarea maser-planurilor de dezvoltare; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de studii/cercetări aferente întocmirii planului; 

- numărul de mese rotunde cu specialişti aferente întocmirii planului; 

- documentaŃia finală; 

TERMENUL DE INIłIERE3 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetul local; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 

 

                                                           
3
 Pornind de la impactul proiectului la nivelul comunităţilor locale şi ţinând cont de efectele sale 

multiplicatoare la nivelul întregului judeţ; 
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Realizarea master-planului pe domeniul 
pisciculturii la nivelul jude Ńului Gala Ńi 002 

  

PRIORITATEA  01 

Agricultură şi piscicultură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Fundamentarea maser-planurilor de dezvoltare; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de studii/cercetări aferente întocmirii planului; 

- numărul de mese rotunde cu specialişti aferente întocmirii planului; 

- documentaŃia finală; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetul local; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Euroturism la “Dun ărea de Jos” 
(Papilonariu, Palmarium şi sere la 

Complexul Muzeal de Ştiin Ńele Naturii 
GalaŃi) 

003 

  

PRIORITATEA  02 

Cooperare transfrontalieră; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Dezvoltarea activităŃilor turistice transfrontaliere regionale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- numărul produselor turistice auxiliare; 

- numărul de locurilor de muncă nou create; 

- numărul turiştilor; 

- nivelul încasărilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 - Creşterea productivităŃii şi 
competitivităŃii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părŃi ale graniŃelor; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Dezvoltarea Pie Ńei de Gros, str. Basarabiei 
– Cooperare transfrontalier ă în 

Euroregiunea “Dun ărea de Jos” 
004 

  

PRIORITATEA  02 

Cooperare transfrontalieră; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Dezvoltarea contactelor de afaceri internaŃionale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de chiriaşi; 

- numărul de clienŃi; 

- volumul mărfurilor tranzacŃionate; 

- numărul de firme mixte înfiinŃate; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 - Creşterea productivităŃii şi 
competitivităŃii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părŃi ale graniŃelor; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Promovare cultural ă comun ă – mijloc de 
dezvoltare al cooper ării euroregionale la 

“Dun ărea de Jos” 
005 

  

PRIORITATEA  02 

Cooperare transfrontalieră; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Dezvoltarea de parteneriate externe între instituŃii ale administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de produse culturale concepute; 

- numărul de evenimente culturale promovate; 

- numărul de parteneriate transfrontaliere încheiate; 

- numărul de participanŃi „expuşi” evenimentului cultural; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Prioritatea 3 - Promovarea activităŃilor people-to-
people, Măsura 3.2 - Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaŃiei; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Imagine – îmbun ătăŃirea metodelor de 
asigurare a cre şterii şi inov ării în nordul 

Euroregiunii “Dun ărea de Jos” 
006 

  

PRIORITATEA  02 

Cooperare transfrontalieră; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Dezvoltarea de parteneriate externe între instituŃii ale administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de parteneriate transfrontaliere încheiate; 

- numărul de întâlniri de afaceri transfrontaliere; 

- numărul de conferinŃe/seminarii transfrontaliere organizate; 

- numărul de manuale de proceduri şi brevete realizate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 - Creşterea productivităŃii şi 
competitivităŃii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părŃi ale graniŃelor; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Centrul multicultural “Dun ărea de Jos” 007 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de produse de promovare realizate; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente culturale realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Construirea unui muzeu de arte vizuale 008 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de produse de promovare realizate; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente culturale realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

45 

 

 

Construirea de cinematografe în 
municipiul Gala Ńi şi principalele localit ăŃi 

din jude Ń 
009 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor –  poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-
domeniul – Poli de Dezvoltare Urbană; 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale. 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Reconversie func Ńional ă, consolidare şi 
restaurare - Muzeul Mixt Tecuci 010 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de produse de promovare realizate; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente culturale realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Consolidarea şi reabilitarea Casei de 
Cultur ă Tecuci 011 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de produse de promovare realizate; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente culturale realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea 
palatului episcopal - muzeul istoriei, 
culturii şi spiritualit ăŃii cre ştine de la 

“Dunarea de Jos” 

012 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de produse de promovare realizate; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente culturale realizate; 

- numărul de clienŃi; 

- nivelul de încasări; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Semnalizarea monumentelor de cultur ă, 
artă, istorie din jude Ńul Gala Ńi 013 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Valorificarea şi semnalizarea sit-urilor arheologice şi a obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- număr de indicatoare şi marcaje; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Valorificarea sit-ului arheologic al culturii 
Cucuteni şi al sit-ului Dealul Taberei 014 

  

PRIORITATEA  03 

Cultură şi culte; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Valorificarea şi semnalizarea sit-urilor arheologice şi a obiectivelor culturale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de indicatoare şi marcaje; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului, 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Modernizare drumuri comunale 015 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere intra comunale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea re Ńelei de alimentare cu ap ă 

din mediul rural 
016 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea conductelor instalate; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea re Ńelei de canalizare şi sta Ńii 

de epurare din mediul rural 
017 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de staŃii de epurare; 

- capacitatea de reciclare; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea re Ńelei de alimentare cu 

gaze din mediul rural 
018 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reŃelelor de distribuŃie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extinderea re Ńelei de energie electric ă din 
mediul rural 019 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reŃelelor de distribuŃie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Amenajare spa Ńii de joac ă pentru copii în 
mediul rural 020 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- număr de locuri de joacă amenajate; 

- număr de familii deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Reabilitare/ amenajare terenuri şi săli de 
sport în mediul rural 021 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltarea rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/modernizaŃi; 

- număr de terenuri să săli de sport construite/amenajate; 

- facilităŃi/echipamente instalate; 

- număr persoane deservite; 

- număr asociaŃii sportive nou înfiinŃate; 

- număr manifestări sportive realizate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Amenajarea de parcuri şi spa Ńii verzi în 
mediul rural 022 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp de parcuri şi spaŃii verzi amenajate; 

- calitatea aerului; 

- nivelul de poluare fonic; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale; 
Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi. 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Amenajare/ modernizare pie Ńe 
agroalimentare în mediul rural 023 

  

PRIORITATEA  04 

Dezvoltare rurală; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

Crearea şi dezvoltarea pieŃei interne de desfacere; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- Mp amenajaŃi; 

- FacilităŃi şi echipamente instalate; 

- Număr de personal angajat; 

- Număr de persoane deservite în calitate de clienŃi; 

- Număr de persoane deservite în calitate de furnizori de mărfuri şi servicii; 

- Volume de mărfuri şi servicii tranzacŃionate; 

- Încasări; 

- Spor de venituri la nivelul furnizorilor de mărfuri şi servicii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizarea Bulevardului O Ńelarilor, 
str ăzilor Stadionului, Frunzei şi Gheorghe 

Asachi din municipiul Gala Ńi 
024 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizare strada Unirii din municipiul 
Galati 025 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizare Strada Basarabiei între Pia Ńa 
Energiei şi Bulevardul George Co şbuc din 

municipiul Gala Ńi 
026 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
spa Ńiilor publice urbane: str ăzi orăşeneşti, 
trotuare, scuaruri, zone pietonale, parc ări 

în municipiul Tecuci 

027 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

- număr locuri de parcare nou amenajate; 

- timp necesar găsirii unui loc de parcare; 

- grad de fluiditate al traficului; 

- număr scuaruri şi zone pietonale nou înfiinŃate/modernizate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Centre 
Urbane; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizare re Ńea str ăzi în mediul urban 028 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- număr de pasaje amenajate; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor –  poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-
domeniul – Poli de Dezvoltare Urbană; 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor –  poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-
domeniul – Centre Urbane; 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 
judeŃene, străzi urbane - inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Sisteme inteligente pentru managementul 
traficului în vederea cre şterii fluen Ńei şi 

siguran Ńei circula Ńiei în municipiul Gala Ńi 
029 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Creşterea nivelului de siguranŃă în municipiile judeŃului; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- număr intersecŃii asigurate; 

- număr de accidente rutiere; 

- grad de fluenŃă al traficului; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Achizi Ńionarea şi instalarea de 
echipamente necesare pentru cre şterea 

siguran Ńei şi prevenirea criminalit ăŃii 
(sistem de supraveghere video) în 

municipiul Tecuci 

030 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Creşterea nivelului de siguranŃă în municipiile judeŃului; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- număr locaŃii asigurate; 

- volum trafic de persoane asigurat; 

- rata criminalităŃii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Centre 
Urbane; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extindere/ reabilitare re Ńea apă-canal în 
municipiul Gala Ńi 031 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea conductelor instalate; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor –  poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-
domeniul – Poli de Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extindere/ reabilitare re Ńea de iluminat 
public în municipiul Gala Ńi 032 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea traseelor; 

- capacitatea instalată; 

- numărul de accidente; 

- rata criminalităŃii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Înnoire echipamente aferente re Ńelei de 
transport a energiei termice în municipiul 

GalaŃi 
033 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

- pierderile pe reŃea; 

- valoarea facturi gospodăriilor; 

- rata de debranşare; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitarea sistemului de alimentere cu 
apă şi canalizare în partea de nord a 

municipiului Tecuci 
034 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• AdministraŃia Fondului pentru Mediu, Programul vizând protecŃia resurselor de apă prin 
staŃii de epurare a apelor uzate şi a apelor uzate industriale şi/sau canalizări; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extindere re Ńea de alimentare cu ap ă şi 
canalizare în ora şul Târgu Bujor 035 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• AdministraŃia Fondului pentru Mediu, Programul vizând protecŃia resurselor de apă prin 
staŃii de epurare a apelor uzate şi a apelor uzate industriale şi/sau canalizări; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Înfiin Ńare sta Ńie de epurare în ora şul Târgu 
Bujor 036 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Dezvoltarea contactelor de afaceri internaŃionale 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- capacitatea de reciclare; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată 

• AdministraŃia Fondului pentru Mediu, Programul vizând protecŃia resurselor de apă prin 
staŃii de epurare a apelor uzate şi a apelor uzate industriale şi/sau canalizări; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Creare re Ńea de alimentere cu gaze în 
oraşul Târgu Bujor 037 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reŃelelor de distribuŃie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extindere re Ńea de canalizare în ora şul 
Bereşti 038 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• AdministraŃia Fondului pentru Mediu, Programul vizând protecŃia resurselor de apă prin 
staŃii de epurare a apelor uzate şi a apelor uzate industriale şi/sau canalizări; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Extinderea re Ńelei electrice din ora şul 
Bereşti 039 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea reŃelei de acces la utilităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelei instalate; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reŃelelor de distribuŃie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizare Gr ădina Public ă GalaŃi 040 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- numărul vizitatorilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Modernizarea Parcului Rizer din 
municipiul Gala Ńi 041 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- numărul vizitatorilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 
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Realizarea bazin de înot în municipiul 
GalaŃi 042 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de agrement; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- facilităŃile şi echipamentele instalate; 

- locurile de muncă nou create; 

- numărul de clienŃi; 

- încasările realizate;  

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2. - 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

79 

 

 

Reabilitarea fa Ńadelor blocurilor de 
locuin Ńe în mediul urban 043 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Estetică arhitectonică; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp reabilitaŃi; 

- sporul de confort termic; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

80 

 

 

Realizarea planului peisagistic al 
municipiului Gala Ńi 044 

  

PRIORITATEA  05 

Dezvoltare urbană; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Estetică arhitectonică; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- documentaŃia finală; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea nivelului de trai al populaŃiei. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

81 

 

 

Extindere, modernizare şi echipare s ăli de 
curs şi  laboratoare pentru specializare 

dentar ă din cadrul Facult ăŃii de Medicin ă 
şi Farmacie Gala Ńi 

045 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- calitatea actului medical; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

82 

 

 

Reabilitarea, modernizarea, 
retehnologizarea şi reechiparea 

infrastructurii educa Ńionale universitare în 
vederea cre ării la Gala Ńi a unui pol de 

educa Ńie şi de cercertare tehnologic ă în 
domeniul ştiin Ńei şi ingineriei alimentelor 

046 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- numărul de articole de cercetare publicate; 

- numărul de proiecte de cercetare naŃionale şi internaŃionale; 

- numărul de brevete şi licenŃe; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

83 

 

 

Şcoala gimnazial ă Iorgu Iordan - 
reabilitare şi modernizare în folosul 

elevilor şi cadrelor didactice 
047 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

84 

 

 

Modernizarea şi reabilitarea  Şcolii nr.9 
"Calistrat Hoga ş"din municipiul Gala Ńi 048 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

85 

 

 

Modernizare/ reabilitare şcoli din 
municipiul Gala Ńi 049 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul urban; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

86 

 

 

Modernizare şi extinderea corp A şcoala 
gimnazial ă Fîntînele, comuna Scînteie şti 050 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

87 

 

 

Modernizare şi extindere şcoala nr.3, cu 
clasele I-VIII, modernizare şcoala nr.2 cu 

cls I-VIII. comuna Lie şti 
051 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

88 

 

 

Reabilitare şi extindere şcoala gimnazial ă 
nr.1 Tudor Pamfile, comuna łepu 052 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

89 

 

 

Extinderea spa Ńiilor de înv ăŃământ la 
şcoala cu clasele I-VIII, sat Viile, comuna 

FîrŃăneşti 
053 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

90 

 

 

Extindere şi dotare şcoala gimnazial ă 
clasele I-VIII în comuna Oancea, jude Ńul 

GalaŃi 
054 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

91 

 

 

Reabilitare, asigurare cu utilirt ăŃi şi 
dotarea cu echipamente didactice - şcoala 
primar ă sat Ghefu Nou, comuna Ghidiceni, 

jude Ńul Gala Ńi 

055 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

92 

 

 

Reabilitare, extindere şi dotarea şcolii 
Schela, jude Ńul Gala Ńi 056 

  

PRIORITATEA  06 

Educa Ńie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

93 

 

 

Construc Ńie/ reabilitare/ modernizare 
grădini Ńe şi şcoli din mediul rural 057 

  

PRIORITATEA  06 

EducaŃie; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea unităŃilor de învăŃământ din mediul rural; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 

- numărul de beneficiari; 

- nivelul abandonului şcolar; 

- grad de absorbŃie pe piaŃa muncii; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 
3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

94 

 

 

Construirea şoselei de centur ă a 
municipiului Gala Ńi 058 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea şoselelor de centură ale localităŃilor urbane; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- fluenŃa traficului în municipiu; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

95 

 

 

Reabilitarea infrastructurii rutiere care 
leagă municipiul Tecuci de localit ăŃile 

Poiana, Cosme şti şi Munteni 
059 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- fluenŃa traficului în municipiu; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

96 

 

 

Reabilitare şi modernizare DJ251 între 
municipiile Tecuci şi Gala Ńi 060 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

97 

 

 

Reabilitare DJ253 km. 0+000 – 15+170, 
între localit ăŃile Umbr ăreşti şi Cudalbi 061 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

98 

 

 

Reabilitare şi modernizare DJ242A km. 
0+000 – 14+500, între DN24D (Rădeşti) şi 

oraşul Bere şti 
062 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ242B km. 
0+000 – 19+000, între ora şele Târgu Bujor 

şi Bereşti 
063 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

100 

 

 

Reabilitare şi modernizare DJ255, sectorul 
Pechea – Rediu, km 19+000 – 28+000 064 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ252, Movileni 
– Furceni – Cosme şti – Nicore şti – 
Buciumeni, km. 14+300 – 36+000 

065 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ251A, Matca 
– Corod – Dr ăguşeni, km. 0+000 – 32+500 066 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ240, 
łigăneşti – Negrile şti – Ghidigeni, km. 

0+000 – 23+300 
067 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ241, Berheci 
– Gohor – limit ă jude Ńul Vrancea, km. 

0+000 – 14+000 
068 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Reabilitare şi modernizare DJ242, din 
DN24D – Vîrlezi – Târgu Bujor – Folte şti, 

km. 38+940 – 69+640 
069 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare şi modernizare DJ251B, Blânzi 
– CerŃeşti – Cotoroaia – B ălăşeşti – 

Bălăbăneşti – DN24D, km. 4+000 – 31+500 
070 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Îmbr ăcăminte bituminoas ă pe DJ 253 Km 
18+436 - Km 29+800 Cudalbi - Baleni 

judude Ńul Gala Ńi 
071 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Construire drum jude Ńean Târgu Bujor – 
Tecuci 072 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport inter-localităŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Reabilitare drum jude Ńean Bereşti – Bârlad  073 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 
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Construire drum expres Gala Ńi – Bucure şti 074 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naŃional durabil de transport, 2.1. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 
naŃionale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construire drum expres Gala Ńi – Tecuci 075 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naŃional durabil de transport, 2.1. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 
naŃionale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construirea unui aeroport de pasageri şi 
cargo în jude Ńul Gala Ńi 076 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea pistelor; 

- aria suprafeŃelor amenajate 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- traficul deservit; 

- cantitatea de mărfuri tranzitată; 

- numărul de turişti; 

- numărul de contacte de afaceri; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naŃional durabil de transport, 2.4. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport 
aerian; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 
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Pod peste Dun ăre 077 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea carosabilului; 

- aria suprafeŃelor modernizate/reabilitate; 

- numărul de pasaje/poduri amenajate; 

- traficul deservit; 

- sporul de accesibilitate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naŃional durabil de transport, 2.1. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 
naŃionale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 
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Dezvoltarea porturilor dun ărene – Danube 
Inland Harbour Development – DoHar 078 

  

PRIORITATEA  07 

Infrastructură; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Conectarea la culoarele majore de transport terestre, fluviale şi aeriene; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor amenajate 

- echipamente şi facilităŃi instalate; 

- număr de personal angajat; 

- traficul deservit; 

- cantitate de mărfuri tranzitată; 

- numărul de turişti; 

- numărul de contacte de afaceri; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naŃional durabil de transport, 2.3. - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi 
dunărene; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Racordarea optimă a judeŃului la culoarele europene de transport. 
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Amenajarea de parcuri eoliene în ora şul 
Bereşti şi zonele rurale 079 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi transport de energie 
regenerabilă/inepuizabilă; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de instalaŃii proiectate şi instalate; 

- procentul de populaŃie deservit; 

- consumul de energie electrică per unitate deservită; 

- costul per kw; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară  4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, DMI 2- Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  
verzi, 4.2.1.Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a 
energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (în unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în jude Ńul Gala Ńi 080 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport şi tratare apă la nivel judeŃean; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de km de conducte instalate; 

- numărul de unităŃi de staŃii de tratare a apei instalate; 

- capacitatea de reciclare; 

- numărul de gospodării racordate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată; 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Amenaj ări hidrotehnice pentru protec Ńia 
aşezărilor din jude Ń împotriva inunda Ńiilor 

şi eroziunilor de mal 
081 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Regularizarea bazinului hidrografic al judeŃului; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor construite; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de localităŃi protejate; 

- numărul de locuitori protejaŃi; 

- lungimea cursurilor de apă amenajate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară  4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, DMI 2- Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  
verzi, 4.2.1.Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a 
energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (în unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Construirea unui sistem de iriga Ńii Siret – 
Prut – Dun ăre 082 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 

Regularizarea bazinului hidrografic al judeŃului; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea reŃelelor construite; 

- capacitatea instalată; 

- aria suprafeŃelor deservite; 

- productivitatea în domeniul agricol; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, Măsura 121 – Modernizarea exploataŃiilor 
agricole; 

• Reformă şi Reabilitarea Sistemului de IrigaŃii din România; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

119 

 

 

Implementarea sistemului de gestionare a 
deşeurilor la nivelul jude Ńului Gala Ńi 083 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

Implementarea master-planului de mediu al judeŃului; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de staŃii de colectare, depozitare şi transfer; 

- numărul de containere; 

- numărul de incineratoare; 

- ariile suprafeŃelor construite; 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de contracte încheiate cu prestatorii de servicii de salubrizare; 

- numărul de firme care reciclează; 

- cantitatea de deşeuri tratată; 

- numărul de gospodării deservite; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, 2.1. - Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Închiderea depozitelor de de şeuri urbane 
şi reconstruc Ńia ecologic ă a zonei 084 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 

Închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi reconstrucŃia ecologică a zonei; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de depozite dezafectate; 

- numărul de depozite definitiv închise; 

- aria suprafeŃelor reconstruite ecologic; 

- nivelul de poluare al zonei; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, 2.1. - Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Întocmirea de planuri de management 
pentru ariile naturale protejate 085 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Valorificarea ariilor protejate; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de documentaŃii realizate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru ProtecŃia Naturii”; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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“Salva Ńi aria protejat ă Pădurea 
Gârboavele” 086 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Valorificarea ariilor protejate; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- căile de acces şi traseele amenajate; 

- personalul angajat; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru ProtecŃia Naturii”; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Parc Na Ńional în Lunca Prutului Inferior  087 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Valorificarea ariilor protejate; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- aria suprafeŃelor amenajate; 

- căile de acces şi traseele amenajate; 

- personalul angajat; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru ProtecŃia Naturii”; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Parc Dendrologic – Tecuci 088 

  

PRIORITATEA  08 

Mediu; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5 

Valorificarea ariilor protejate; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- căile de acces şi traseele amenajate; 

- personalul angajat; 

- numărul de vizitatori; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru ProtecŃia Naturii”; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Construirea unui parc agro-alimentar în 
zona Tecuci (spa Ńii de colectare, 
depozitare, produc Ńie, distribu Ńie) 

089 

  

PRIORITATEA  09 

Mediu de afaceri; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Încurajarea domeniilor cu potenŃial de dezvoltare adaptat specificului zonal; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- număr de personal angajat; 

- volumul de mărfuri şi servicii tranzacŃionate; 

- numărul de furnizori de produse şi servicii; 

- numărul de clienŃi; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Parteneriat public-privat; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Amenajarea de livezi la nivelul zonei 
agricole Târgu Bujor 090 

  

PRIORITATEA  09 

Mediu de afaceri; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Încurajarea domeniilor cu potenŃial de dezvoltare adaptat specificului zonal; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor amenajate; 

- producŃia anuală (cantitativ şi valoric); 

- numărul de locuri de muncă nou create; 

- numărul de întreprinderi nou înfiinŃate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producŃie, 1.1. - InvestiŃii productive şi pregătirea pentru 
concurenŃa pe piaŃă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 1.1.1 - InvestiŃii 
productive şi pregătirea pentru concurenŃa pe piaŃă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii şi 1.1.2 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii 
tangibile şi intangibile – proiecte de investiŃii pentru întreprinderi mari; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Dezvoltarea industriei vinicole Târgu 
Bujor 091 

  

PRIORITATEA  09 

Mediu de afaceri; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Încurajarea domeniilor cu potenŃial de dezvoltare adaptat specificului zonal; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor amenajate; 

- producŃia anuală (cantitativ şi valoric); 

- numărul de locuri de muncă nou create; 

- numărul de întreprinderi nou înfiinŃate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producŃie, 1.1. - InvestiŃii productive şi pregătirea pentru 
concurenŃa pe piaŃă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Identificarea şi încurajarea cultiv ării de 
specii de plante cu necesar redus de ap ă 

la nivelul zonei agricole Bere şti 
092 

  

PRIORITATEA  09 

Mediu de afaceri; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

Încurajarea domeniilor cu potenŃial de dezvoltare adaptat specificului zonal; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor amenajate; 

- producŃia anuală (cantitativ şi valoric); 

- numărul de locuri de muncă nou create; 

- numărul de întreprinderi nou înfiinŃate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producŃie, 1.1. - InvestiŃii productive şi pregătirea pentru 
concurenŃa pe piaŃă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Construire Parc Tehnologic în municipiul 
GalaŃi 093 

  

PRIORITATEA  09 

Mediu de afaceri; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Construirea infrastructurii destinate dezvoltării noilor tehnologii; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- număr de personal angajat; 

- numărul de chiriaşi; 

- numărul de firme nou înfiinŃate; 

- numărul de parteneriate în domeniul cercetării; 

- numărul de brevete şi licenŃe; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Creşterea competitivităŃii economice. 
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Modernizare şi extindere Centru de 
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor 

cu Handicap Adulte nr. 1 
094 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizare, extindere şi dotare Şcoala 
Special ă Emil Gârleanu, municipiul Gala Ńi 095 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizarea “Centrului Multifunc Ńional 
de Servicii Sociomedicale” pentru 

persoane vârstnice din municipiul Gala Ńi 
096 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizarea cl ădirilor c ăminului pentru 
persoane vârstnice “Sf. Spiridon” din 

municipiul Gala Ńi 
097 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizarea şi extinderea Centrului 
multifunc Ńional de recuperare KiDS din 

municipiul Gala Ńi 
098 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Centrul multifunc Ńional pentru tineri – 
DELFINUL din municipiul Gala Ńi 099 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Înfiin Ńarea centrului Alzheimer şi 
reabilitarea serviciilor conexe centrului 

medico-social din municipiul Gala Ńi 
100 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Centrul de zi pentru copii cu autism din 
municipiul Gala Ńi 101 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Centrul multifunc Ńional Help - Modernizare 
cantin ă de ajutor social din municipiul 

GalaŃi 
102 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Înfiin Ńarea unui “Centru de îngrijire” 
pentru copii defavoriza Ńi în ora şul Târgu 

Bujor 
103 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construc Ńia unei cantine pentru persoane 
defavorizate în comuna Slobozia Conachi 104 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construc Ńia unui “Centru Social” pentru 
bătrâni în comuna Corod 105 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construc Ńia unui “Centru Social” pentru 
copii şi adul Ńi în comuna Cavadine şti 106 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Înfiin Ńarea unui “Centru de îngrijire” 
pentru b ătrâni în comuna Oancea 107 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Înfiin Ńarea unui “Centru social” de zi 
pentru copii în comuna Suceveni 108 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Înfiin Ńarea unor institu Ńii publice de 
asisten Ńă social ă pentru   categorii 

socialeafectate de boli grave, rare sau 
incurabile 

109 

  

PRIORITATEA  10 

Ocupare şi protecŃie socială; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecŃie socială; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de beneficiari; 

- grad de integrare/incluziune; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2013; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. - 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Implementarea unui sistem integrat de e-
administra Ńie la nivelul Consiliului 

Jude Ńului Gala Ńi şi al institu Ńiilor publice 
din jude Ńul Gala Ńi 

110 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de instituŃii racordate; 

- numărul de programe de instruire; 

- numărul de personal instruit; 

- numărul de acŃiuni de promovare; 

- nivelul de notorietate la nivelul beneficiarilor finali; 

- gradul de utilizare la nivelul beneficiarilor finali; 

- gradul de satisfacŃie al beneficiarilor finali; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară 3 – 
Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public, 3.2. - Dezvoltarea şi 
creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice, 3.2.1. - SusŃinerea implementării de soluŃii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construire/ extindere/ dotare sedii prim ării  111 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de instituŃii publice modernizate/reconstruite; 

- gardul de satisfacŃie al beneficiarilor finali; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetele AdministraŃiei Publice Locale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Modernizare sistem informatic pentru 
situa Ńii de urgen Ńă în jude Ńul Gala Ńi 112 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal instruit; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă; 

- costul gestionării efectelor situaŃiilor de urgenŃă; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetele AdministraŃiei Publice Locale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Achizi Ńia de utilaje pentru cadastru pentru 
comuna Slobozia Conachi 113 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele achiziŃionate; 

- numărul de „incidente” cadastrale; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetele AdministraŃiei Publice Locale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Achizi Ńionarea unei autospeciale pentru 
incendii în comuna Oancea 114 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii administraŃiei publice locale; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele achiziŃionate; 

- numărul de personal angajat; 

- timpul de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă; 

- costul gestionării efectelor situaŃiilor de urgenŃă; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.3. - 
ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Eficien Ńă şi profesionalism în 
administra Ńia public ă local ă 115 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

PerfecŃionarea angajaŃilor din administraŃia publică locală a judeŃului GalaŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de analize cu privire la capacitatea administraŃiei publice locale; 

- numărul de programe de instruire; 

- numărul de personal instruit; 

- gradul de satisfacŃie al beneficiarilor finali; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative,  Axa Prioritară 1 - 
ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice; 

• Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, Axa Prioritară 2 - 
ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu accentual pus pe 
procesul de descentralizare; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Modernizarea administra Ńiei publice locale 
în beneficiul socio-economic al 

comunit ăŃii locale 
116 

  

PRIORITATEA  11 

Reforma administraŃiei publice locale; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

PerfecŃionarea angajaŃilor din administraŃia publică locală a judeŃului GalaŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- numărul de analize cu privire la procedurile de deservire a beneficiarilor finali; 

- numărul de manuale de proceduri; 

- gradul de satisfacŃie al beneficiarilor finali; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

• Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative,  Axa Prioritară 1 - 
ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice; 

• Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, Axa Prioritară 2 - 
ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu accentual pus pe 
procesul de descentralizare; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Construc Ńie spital regional 117 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Modernizare, extindere şi dotare 
Ambulatoriu integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic Jude Ńean de Urgen Ńă „Sf. 
Apostol Andrei” din municipiul Gala Ńi 

118 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 - Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Instala Ńie solar ă pentru prepararea apei 
calde menajere la Spitalul Clinic Jude Ńean 

de Urgen Ńă „Sf. Apostol Andrei” Gala Ńi 
119 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- capacitate instalată; 

- costul utilităŃilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Modernizare Policlinic ă şi Spital Clinic 
Jude Ńean de Urgen Ńă „Sf. Apostol Andrei” 

din municipiul Gala Ńi 
120 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie;  

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
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Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului 
de Specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgen Ńă pentru Copii “Sf. Ioan” din 

municipiul Gala Ńi 

121 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2010; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizarea şi echiparea Spitalului de 
Pneumoftiziologie şi a Spitalului de 

Psihitrie “Elisbeta Doamna” din 
municipiul Gala Ńi 

122 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 

 



STRATEGIA DE DEVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 

 

159 

 

 

Construirea unei unit ăŃi de primire urgen Ńe 
în municipiul Tecuci 123 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizarea şi reabilitarea Spitalului 
Municipal Anton Cincu din municipiul 

Tecuci 
124 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Modernizare şi reabilitare ambulatoriu în 
municipiul Tecuci 125 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Construc Ńie/ modernizare/ extindere/ 
dotare dispensare în mediul rural 126 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

- rata de incidenŃă din sistemul de sănătate; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 3.1 -  Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Sisteme de înc ălzire cu resurse 
regenerabile pentru spitalele din jude Ńul 

GalaŃi 
127 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- capacitate instalată; 

- costul utilităŃilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, Axa Prioritară  4 - 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor 
climatice, DMI 2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  
verzi, 4.2.1.Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a 
energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (în unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Achizi Ńionare echipamente specifice 
pentru îmbun ătăŃirea capacit ăŃii şi calit ăŃii 

sistemului de interven Ńie în situa Ńii de 
urgen Ńă, acordarea asisten Ńei medicale de 

urgen Ńă şi a primului ajutor calificat, în 
regiunea Sud – Est 

128 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Dezvoltarea de sisteme integrate de monitorizare şi intervenŃie regionale şi transfrontaliere; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 2 - Mediul şi 
pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă, 2.1. - Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, 
inclusiv pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Centru transfrontalier pentru 
managementul situa Ńiilor de urgen Ńă 129 

  

PRIORITATEA  12 

Sănătate; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Dezvoltarea de sisteme integrate de monitorizare şi intervenŃie regionale şi transfrontaliere; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de beneficiari finali deserviŃi; 

- timpul de intervenŃie; 

- costul de intervenŃie; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2012; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 2 - Mediul şi 
pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă, 2.1. - Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, 
inclusiv pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Eliminarea disparităŃilor economice şi sociale intra şi interregionale (naŃionale şi europene). 
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Reamenajare falez ă în municipiul Gala Ńi 130 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- lungimea falezei reamenajate; 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Amenajarea unui port de agrement la 
Dunăre 131 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de facilităŃi turistice şi de agrement nou înfiinŃate; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2. - 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Amenajarea unui complex de agrement 
Plaja “Dun ărea” Gala Ńi 132 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ);  

- numărul de personal angajat; 

- nivelul încasărilor; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Amenajarea unui complex turistic în 
oraşul Târgu Bujor 133 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de facilităŃi turistice şi de agrement nou înfiinŃate; 

- nivelul încasărilor; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2. - 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Înfiin Ńare bază de agrement în comuna 
Schela 134 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de facilităŃi turistice şi de agrement nou înfiinŃate; 

- nivelul încasărilor; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2. - 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Înfiin Ńare structur ă de agrement în sat 
Slobozia Conachi, comuna Slobozia 

Conachi 
135 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi; 

- aria suprafeŃelor reamenajate; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de facilităŃi turistice şi de agrement nou înfiinŃate; 

- nivelul încasărilor; 

- numărul de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2 - Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Identificarea şi crearea de trasee turistice 
intrajude Ńene 136 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- număr de trasee turistice; 

- număr de indicatoare şi marcaje; 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- număr de produse turistice promovate; 

- numărul de facilităŃi turistice şi de agrement nou înfiinŃate; 

- număr de turişti; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2 - Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Reabilitarea Taberei Buciumeni 137 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1 

ConstrucŃia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- mp construiŃi/reabilitaŃi; 

- echipamentele şi facilităŃile instalate (indicator calitativ); 

- numărul de personal angajat; 

- numărul de evenimente realizate; 

- numărul de turişti; 

- nivelul încasărilor; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Programul OperaŃional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2 - Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

Valorificarea eficientă, ecologică şi durabilă a patrimoniului natural şi antropic. 
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Configurarea unui brand pentru jude Ńul 
GalaŃi 138 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Configurarea brandului GalaŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- notorietatea brandului la nivelul segmentului vizat; 

- conŃinutul de imagine al brandului la nivelul segmentului vizat; 

- numărul de nominalizări la nivelul formatorilor de opinie cu acces la segmentul vizat; 

- numărul de „intrări” pe lista tur-operatorilor cu acces la segmentul vizat; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetul administraŃiei publice locale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 
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Configurarea unui brand pentru 
municipiul Gala Ńi 139 

  

PRIORITATEA  13 

Turism; 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 

Configurarea brandului GalaŃi; 

 

INDICATORI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

- notorietatea brandului la nivelul segmentului vizat; 

- conŃinutul de imagine al brandului la nivelul segmentului vizat; 

- numărul de nominalizări la nivelul formatorilor de opinie cu acces la segmentul vizat; 

- numărul de „intrări” pe lista tur-operatorilor cu acces la segmentul vizat; 

TERMENUL DE INIłIERE 

2011; 

SURSA DE FINANłARE RECOMANDATĂ 

Bugetul administraŃiei publice locale; 

 

FINALITATE STRATEGIC Ă VIZATĂ 

GalaŃi – judeŃ central de influenŃă regională. 

 

 

 


